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Van de Redactie. 
  
Nou, u heeft er lang op moeten wachten, 
maar hier de eerste logge Reiger van het sei-
zoen. Zo tegen de wintertijd mag dat ook wel, 
een beetje vet op de kuiten. 
 
Deze keer: 

 Alsnog “Van de voorzitter”; 

 Wedstrijdverslagen; 

 De stand bij Heren 1 en Dames 1; 

 Pupillen van de week; 

 Diverse oproepen; 

 Aankondigingen; 

 En...Sinterklaas komt! 
 
Genieten maar weer! 
 

 
 
 
 

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 Voorzitter... 
 
Het seizoen loopt al aardig naar de winterstop. Nog ruim een maand en de voet-
balschoenen kunnen even in de kast om van de feestdagen te genieten. De afge-
lopen weken waren enorm hectisch. Met name de beslissing om de A1 door te 
schuiven naar de senioren heeft voor enorm veel werk maar ook onrust gezorgd 
binnen de club. Ik zal verder niet meer uitwijden omtrent de redenen van deze 
beslissing want daar is genoeg over gezegd en geschreven. Genomen beslissin-
gen geven altijd voer voor discussie. Ook omtrent deze beslissing zijn voor- en 
tegenstanders. Wij als bestuur zijn van mening dat dit de juiste keuze is geweest. 
Uiteindelijk dachten we deze verschuiving rond te hebben maar besloot de KNVB 
in al haar wijsheid om het doorschuiven van de senioren te blokkeren omdat He-
ren 5 reeds uit de competitie was gehaald. Beslissing is beslissing dus kan niet 
meer worden terug gedraaid was de mening van de KNVB. Inmiddels zijn deze 
problemen opgelost met dank aan de flexibiliteit van het team van Joop van de 

Berg. Het was een genot om zaterdag 6 november Heren 1 te zien voetballen. Een 3-0 winst op de num-
mer twee in de competitie belooft veel goeds. Hierbij wel de kanttekening dat we nog een lange weg te 
gaan hebben. Er zit veel potentieël in het elftal maar zal er nu uit moeten komen. Met deze technische staf 
en begeleiding hebben we hier alle vertrouwen in richting de toekomst. Ook in Heren 2 is alle vertrouwen. 
Ook deze wedstrijd heb ik (deels) gezien en door pech hebben we de match verloren maar ook hier zit 
enorm veel potentieël in. Was een prima wedstrijd. 
 
Daarnaast is de beslissing genomen om bestuurlijk te versterken. De portefeuille voetbalzaken is geschei-
den in dames en heren. Hierbij is Robert van Stigt Thans verantwoordelijk voor de dames tak, Jack Koop-
mans als nieuw bestuurslid neemt de heren senioren voor zijn rekening. Ook deze beslissing is gericht rich-
ting de toekomst waarbij de organisatie rond beide groepen moet tikken als een klok. 
Nu ik toch over de bestuurlijke samenstelling schrijf wil ik ook graag mijn beslissing om te stoppen als voor-
zitter met een ieder delen. Ik heb, om persoonlijke redenen, besloten om na drie jaar aktief te zijn als voor-
zitter m.i.v. november 2011 (volgend jaar) te stoppen. Ik zal dit formeel kenbaar maken op de Algemene 
Leden Vergadering van 13 december. De vereniging heeft vervolgens 1 jaar de tijd om een nieuwe voorzit-
ter te kiezen uit haar leden. Ik zal de voorzittershamer overdragen gedurende de ALV van 2011 welke rond 
november / december zal plaatsvinden. Een beslissing die moeilijk is maar om voor mij moverende rede-
nen de juiste. Ik kan nog een jaar wennen het idee in november 2011 terug te treden. 
 
Toch moet ik weer over vrijwilligerswerk binnen de vereniging beginnen. Nu op een positieve manier. Ge-
heel Dames 2 heeft aangeboden om wekelijks op roulatie basis met een aantal dames in de ochtenduren 
ontvangstdienst te doen. Een uitstekend initiatief en juich dit enorm toe. Wie volgt ??? 
Op de zondagochtend zijn nog steeds vele kabouters aktief, de KNVB houdt de talententrainingen en even-
tueel speelt heren en / of dames een wedstrijd. Met in gang van begin 2011 zal wekelijks een voetbalschool 
op het complex voetballes geven. Al met al veel aktiviteiten op de zondag. Dit volledig in overeenstemming 
met de wens van de gemeente. Hopelijk kunnen we volgend seizoen nog een paar senioren elftallen be-
groeten op de zondag. 
 

Over de jeugd kan ik kort zijn. Een uitstekende organisatie met vele enthousiaste trainers, begeleiders en 
andere vrijwilligers om de Reiger Boys jeugd zo goed mogelijk te laten presteren en plezier te beleven aan 
het spelletje. Als bestuur zijn we ook continue op zoek naar verdere verbeteringen. Zo hebben we uit de 
bijdrage van het vrijwilligersprotocol inmiddels hummel jacks besteld voor alle begeleiders en trainers. Bin-
nenkort zullen we deze uitreiken. Daarnaast is er een verzorgster aanwezig op een paar vaste avonden in 
de week om evt. kwetsuren te laten behandelen. De eerste gesprekken zullen binnenkort plaatsvinden met 
Dutch Soccer Clinics rond wederom het organiseren van het Reiger Boys internationale toernooi. Helaas 
kan ik op dit moment nog niet melden dat het ook daadwerkelijk doorgaat maar hebben goede hoop dat we 
het financieël en organisatorisch rond krijgen. Binnenkort hier meer over. Op 25 oktober weer de meiden 
voetbaldag gehad ism de KNVB. Wederom een geslaagd evenement met dank aan de organisatie. 
Ook dit jaar hebben we weer getracht onder de jeugd de verkoop van grote club aktie loten te enthousias-
meren. Dit kan voor de club een flinke financieële injectie geven. Uiteindelijk zijn er 1200 loten verkocht wat 
op zich een een flink aantal is maar voor een vereniging met zo'n grote jeugd afdeling vind ik dit enigszins 
teleurstellend. Volgend jaar willen we dit iets anders aanpakken zodat we minimaal het dubbel aantal loten 
verkopen. We zijn een financieël gezonde vereniging maar hebben extra inkomsten als deze meer dan no-
dig. 
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Bij de senioren is het wat onrustig geweest vanwege verschuiving vanuit de A1. Inmiddels is alles op de rit 
en kan iedereen weer voetballen. Peter Coesel heeft als coördinator senioren wekelijks veel werk om de 
elftallen compleet te krijgen maar doet dit op een uitstekende manier zodat er toch zoveel mogelijk ge-
speeld kan worden. Punt van aandacht is wel het aantal scheidsrechters. Gelukkig heeft Ron Veerman 
(scheidsrechters coördinator) weer een aantal nieuwe scheidsrechters kunnen begroeten maar is zeker niet 
genoeg. 
 
Harry Bakker heeft aangegeven na vele jaren te stoppen als consul van de vereniging. Aad Buur is bereid 
gevonden deze belangrijke functie binnen de club met onmiddelijke ingang over te nemen. Harry bedank ik 
en wens Aad veel succes. 
 
De inkomsten vanuit sponsoring is de afgelopen jaren flink terug gelopen. Inmiddels hebben we een ver-
nieuwde sponsorflyer samengesteld waarin alle sponsor opties beschreven staan. We hebben gelukkig de 
afgelopen maanden een aantal nieuwe sponsoren kunnen begroeten. Maar ook hier zullen we meer inkom-
sten uit moeten genereren richting de toekomst en nieuwe sponsoren zijn meer dan welkom bij Reiger 
Boys. 
 
Als afsluiting toch even stilstaan bij de problematieken rond de electriciteit op het complex deze week. De 
problemen zijn ontstaan bij de aanleg van het kunstgrasveld toen een kabel van de lichtinstallatie rond het 
veld is geraakt. Hierdoor is er sluiting ontstaan in de verdeelkast waardoor er een kleine brandje in de kast 

is ontstaan. Dit is toen verholpen 
echter de gemeente heeft na con-
trole besloten dat dit niet veilig 
genoeg is hersteld. Er is opdracht 
gegegeven aan een instalateur 
om alles te vernieuwen. De ge-
meente heeft opdracht gegegeven 
om de spanning eraf te halen tot-
dat alles is hersteld. De kantine en 
keuken draait tijdelijk op een 
noodvoorziening. Pas volgende 
week zal alles weer operationeel 
zijn. Dit betekend dat er komende 
weekend niet gespeeld zal wor-
den. Zowel competitiewedstrijden, 
oefeningwedstrijden als trainin-
gen. 
 
Al met al weer veel gebeurd in 
Reiger Boys land de afgelopen 
paar maanden. Alvast voor in de 
agenda: 

 13 december 2010 Algeme
 ne Leden Vergadering 

 8 januari 2011 de nieuw
 jaarsreceptie 

 28 januari 2010 de vrijwilli
 gersavond 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter v.v Reiger Boys 
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Reiger Boys-de Blokkers 
 
Vorige week geen wedstrijd, dus alle tijd om de spelregels er 
nog eens op na te kijken. 
Boekje erbij genomen en alles uit mijn hoofd geleerd. Gewa-
pend met de opgedane kennis ging ik vrolijk naar de wedstrijd. 
Helemaal ontgoocheld kwam ik weer thuis. De regels waren vol-
gens scheidsrechter de Boer compleet veranderd! 
Natrappen bestraf je niet met een rode kaart, maar met een va-
derlijke arm om de schouder van de speler en zeggen dat hij dat 
niet meer moet doen. 
Een opzettelijke handsbal van de keeper buiten het strafschopgebied levert geen kaart op. Want ach, de 
doelman schrok er zelf van . Aanslagen op met name de enkels? Niet zeuren, gewoon opstaan, aldus de 
scheidsrechter. En als diezelfde scheidsrechter na afloop dan ook nog verklaard dat hij in de geest van de 
wedstrijd heeft gefloten, ja, wat moet je dan nog met al je kennis van de regels! 
Volgens de scheids loopt een wedstrijd al snel uit de hand als je voor dergelijk soort vergrijpen meteen 
kaarten gaat trekken! 
Ik denk dat ik maar stop met voetbal kijken . Misschien moet ik eens iets anders gaan doen met mijn leven. 
Maar genoeg gezeur over de scheidsrechter, laat ik het ook nog even over de wedstrijd zelf hebben. 
We hebben een aantrekkelijke wedstrijd gezien waarin Reiger Boys met name in de eerste helft prima 

speelde. 
Dit sinds twee weken grotendeels verjongd team speelde verzorgd 
combinatie spel. Alleen de goede eindpass ontbrak er nog aan. 
Dus erg veel kansen leverde het de thuisclub niet op. 
De Blokkers kwamen er nauwelijks aan te pas, op dat ene mo-
ment in de 42

e
 minuut na. 

Na een zeer snel genomen vrije trap kwam de bal in het penalty-
gebied. Daar ontstond een soort van klutssituatie waar de bezoe-
kers dankbaar gebruik van maakten. Snel gedraaid en al net zo 
snel ingeschoten en dus 0-1. 
Niemand van de supporters van Reiger Boys maakte zich zorgen 
gezien het vertoonde spel van de Reigers. 
 
 

Maar helaas, in de 62
e
 minuut kwamen de bezoekers op een  

0-2 voorsprong. Dit gebeurde vlak nadat er een speler van 
Reiger Boys met rood was afgestuurd. Ik zal het niet hebben 
over het hoe en het waarom, ik zou niet meer zeuren over de 
scheidsrechter. 
De overige tien spelers stroopten daarna de mouwen nog 
eens goed op, wat in de 66

e
 minuut resulteerde in de 1-2. 

Een fraaie steekpass van Tim Scheerder op Sven v.d. Berg 
en het was raak. 
Trainer Mark Pauli van de Reigers wisselde een verdediger 
voor een aanvaller om nog meer druk te zetten. Dit lukte ei-
genlijk heel goed, maar dan komt er ook meer ruimte voor de tegenpartij. 
In de 90

e
 minuut leverde dit de bezoekers opnieuw een doelpunt op, 1-3. 

Dit was tevens de eindstand. Maar de manier van spelen van Reiger Boys was goed en leuk om naar te 
kijken. En dat biedt perspectief voor de toekomst! 
De volgende keer zal ik me niet meer met de regels of de scheidsrechter bezig houden, alleen nog maar 
met het spel (denk ik). 
 

Tineke Leuven  

Je zal zo’n hoofd hebben! 
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Pupil van de week: Jaimy. 
 
Zaterdag was ik pupil van de week. Ik was de hele middag bij de He-
ren 1. 
Ik vond het heel leuk. We gingen als eerste bespreken wat de tegen-
stander 
hun zwakste punten waren. De tegenstanders waren de Blokkers. 
Daarna gingen we naar de kleedkamer en toen was het bijna zover.  
We gingen het veld op en ik mocht als eerst een doelpunt maken 
tegen de 
Blokkers. 

Ik schoot in de linker hoek en hij zat er in! 
Daarna ging ik de dug-out zitten en het 
was erg leuk in de dug-out. Ik kon 
de wedstrijd goed zien.  
Eerste doelpunt kwam van de Blokkers, 
en ook het tweede doelpunt: 0-2. 
Maar toen scoorden wij! Uiteindelijk werd 
helaas verloren met 1-3. 
Er waren wat problemen met de scheids-
rechter, want die vonden we niet erg 
eerlijk fluiten.  

Na de wedstrijd ging ik met mijn ouders en broers naar de bestuurskamer. We 
kregen drinken en patat. Als aandenken kreeg ik op het laatst een 
bal met 
alle namen van Heren 1. 
Deze dag zal ik nooit meer vergeten. Het was ontzettend leuk! 
  
Groeten van Jaimy. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 
 

 Mail 
Hans van der Veldt 

 
devrienden@reigerboys.nl 

 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jaimy Vegter 201110/IMG_4910.JPG
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jaimy Vegter 201110/IMG_4906.JPG
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jaimy Vegter 201110/IMG_4835.JPG
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jaimy Vegter 201110/IMG_4894.JPG
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jaimy Vegter 201110/IMG_4820.JPG
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Monique van der Rijst match-winnaar voor Reiger Boys. 
 
HEERHUGOWAARD – De Reiger Boys-dames hebben hun thuiswed-
strijd tegen Oranje Nassau uit Groningen met 1-0 gewonnen. Reeds 
voor de rust scoorde Monique van der Rijst uit een vrije trap de 1-0. 
Daarna waren er kansen over en weer, maar werd er niet meer ge-
scoord. Opvallend waren de diverse boogballen in deze wedstrijd, die 
meer succes hadden verdiend. Satelietclub ON startte met 6, door He-
erenveen voorgeschreven, speelsters (stagaires ?) van deze BVO-
vereniging. 
 
Reeds na 13 minuten na het beginsignaal van de uitstekend leidende 
scheidsrechter Ed Blom kwam Reiger Boys op voorsprong. Chantal Hendrik-
sen werd vakkundig gevloerd op de rand van het strafschopgebied. Uit de 
toegekende vrije trap scoorde Monique van der Rijst onhoudbaar, langs de 
opgestelde ON-muur, laag in de uiterste hoek. In de 31

e
 minuut had de thuis-

ploeg met iets meer geluk de score kunnen verhogen. Een strak schot van Jorinda Schuit veranderde via 
het been van een ON-verdedigster in een boogbal bijna over keepster Maxime 
Welten heen, die met een uiterste inspanning met de vingertoppen de bal tegen 
de lat deed belanden. Kort daarna moest  keepster Eline Roet handelend optre-
den om een gevaarlijk hard schot van Leonie van der Velde over de lat te tikken. 
Op slag van rust belandde de bal uit een vrije trap van Sharon Kok, net buiten het 
16-metergebied,  met een boog 
over de ON-muur, op de lat.  
 
Na de rust werd ON sterker, wis-
sels van Heerenveen-speelsters 
voor betere eigen ON-speelsters 
waren hier debet aan. Een hard 
schot van Ilse Meekma kon door 

keepster Roet met een prachtige save ternauwernood tot 
corner worden verwerkt. Een boogbal van Alied Schuiringa 
over keepster Roet heen belandde gelukkig voor de thuis-
ploeg op de lat. Kort daarvóór gebeurde dit ook bij Sharon 
Kok. Haar boogbal ging over de uitgelopen keepster Welten 

heen, echter ook over de 
lat. Een slimme pass van 
Sharon Kok bracht Shar-
day Pattinasarany volko-
men vrij voor keepster 
Welten, die echter niet 
wenste te capituleren. De 
laatste 10 minuten waren 
voor de thuisploeg. Uit een corner van Alina Uijl kopte Marieke Plekker 
net naast. In blessuretijd ging de slimme boogbal van de ingevallen 
Pauline Boon van veraf,  over de te ver voor haar doel staande keepster 
Welten, maar net naast. 
 

Trainer Arnold de Block was blij met de drie behaalde wedstrijdpunten, maar kende in de tweede helft  toch 
angstige momenten toen ON beter ging combineren en Reiger Boys met wat geluk een gelijkspel wist te 
voorkomen. 
(83

e
 Marin van der Zee), Hilde Winters, Lotte Jongsma, Leonie van der Velde, Alied Schuiringa,  Ilse 

Meekma, Marian Meijer, Wendy Mulder (45
e
 Kim Linstra). 

(Vervolg: pag.8). 
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Statistieken: 
 
Reiger Boys – Oranje Nassau 1–0 (1–0) 13

e
 Monique van der Rijst 1-0 

Scheidsrechter: Ed Blom, geassisteerd door Ruud Verschoor (RB) en Hans 
Stuulen (ON) 
Kaarten: geen 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, 
Monique van der Rijst ,  
Jorinda Schuit, Chantal Hendriksen, Alina Uijl, Marintha Louwe (65

e
  Pauline 

Boon), Sharon Kok,  Sharday Pattinasarany (87
 e
 Tanja Groenewoud). 

 
Oranje Nassau: Maxime Welten (k), Ingrid Schuiten (66

e
 Marlijn Hermans), An-

gela Smit, Aafke de Hoek . 
 
 

 

 

Pupil van de week: Levy Hassink. 
 
Levy vond het een geweldi-
ge ervaring om pupil van de 
week te mogen zijn. 
 
Uiteraard ontving ook zij 
een bal, gesponsord door 
de “Vrienden van Reiger 
Boys”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Levie_Hassink_201110.jpg
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Dames 2 in beeld. 
 
De wedstrijd tegen Benschop 
Dames 1 werd gewonnen. 
Uitslag: 7 -1! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stand: 
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Reiger Boys Heren 2 kan 
voorsprong niet vasthou-
den. 
 
Geen onaardige wedstrijd. In te-
genstelling zelfs, het was een 
spannende pot waarin de aanval-
len op en neer golfden. De thuis
[ploeg had iets meer mazzel en 
scoorde de 1 - 0. Was tevens de 
ruststand. 
Vrij direct na de pauze werd de 2 - 0 
gescoord. Dat kon natuurlijk niet 
meer stuk. 
Maar Blauw Wit liet zich vanaf dat 
moment toch van de sterkste kant 
zien en schakelde een tandje bij. 
Vervolgens kregen zij het geluk 
aan hun kant en scoorden ook 
twee keer. 
Jordy van Eekelen kreeg nog een 
prachtige kans. Nadat hij zich 
door de verdediging gewurmd 
had, schoot hij vanuit de draai op 
het doel. Helaas viel de keeper 
precies de goede kant op. Winst 
had erin gezeten. Jammer, maar 
toch weer een puntje erbij. 

 
HH 
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Topprestatie van de A2 
 
Onze langdurig geblesseerde Jeffrey Mourits was zaterdag getuige van een geweldige wedstrijd van zijn 
team. We moesten thuis tegen de nummer 3 van onze competitie: Assendelft A1, terwijl we zelf op plek 
nummer 11 van de 14 staan. Van te voren hadden we gezegd dat alle wedstrijden met 0-0 beginnen en dat 
we best een kans zouden maken als we een goede dag hadden. En dat hadden we! De donderspeech na 
de training van donderdag had zijn effect gehad. Vanaf de start werd er goed gecombineerd van achteruit 
door de centrum verdedigers Sven Bloem en Ruben Horst. Op het middenveld konden Dennis Landman en 
Jasper Smit de bal redelijk vasthouden en onze twee spitsen in stelling brengen. Toch kwamen we zeer 
ongelukkig op achterstand door een slippertje van onze van de B2 ingehuurde keeper Dylan Kokkelkoren. 
Daarna keerde zijn supervorm terug en heeft geen foutje meer gemaakt en een ons een aantal keren ge-
red. Dylan erg bedankt!  Scoren is belangrijk voor een spits: vandaag lukte het zelfs twee keer; Roy de 
Haas zorgde voor de 1-1. Daarna gaf hij een goede assist op Kevin Danzo die de 2-1 aantekende. En toen 
gebeurde er iets wat we nog nooit eerder gezien hadden. Roy maakte een lob over een speler en gaf Kevin 
een vrije kopkans. In eerste instantie stond de lat in de weg, maar daarna stond het gewoon 3-1.  
In de rust konden we rustig thee drinken, want de hele groep  was gewoon geconcentreerd en professio-
neel bezig. Stefan Boots kon zijn goede niveau van de eerste helft helaas niet helemaal vasthouden en 
onze stoere rechtsback Martijn de Groot viel wegens een blessure uit.  De lange trap werd ook iets te vaak 
gehanteerd. In de tweede helft kwam Assendelft daardoor terug tot 3-2 en zelfs 3-3. Marlison Welvaart en 
Ajay Heidsma probeerden aanvallend nog wel de druk op te voeren. Melvin Waij viel uitstekend in als op-
bouwende linksback. Stephan Kocken haalde ook zijn gebruikelijk niveau met een paar mooie  passeerbe-
wegingen. 
Vijf minuten voor tijd werd de werklust en het goede spel beloont met de bevrijdende 4-3 treffer van Roy de 
Haas. Als we volgende week ons revancheren tegen Jong Holland vinden we echt aansluiting met de mid-
denmoot. Tot slot een woord van dank voor de goed leidende scheidsrechter Mathieu Peters. 
 

coach Peter Horst. 
 
 
 

 
13 december  

 
Algemene Leden Vergadering 

 
Houdt u deze datum vrij? 

 
Aanvang: 20.30 uur 
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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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Super Girls MB1 

 
Afgelopen zaterdag is het alweer de 8

e
 competitiewedstrijd voor de meiden van Reiger Boys 

MB1. Bij de aanvang van de wedstrijd stonden we al met 5-0 achter, ten minste dat deed Maars-
sen ons geloven op verschillende internetsites. Maarssen is immers de ongeslagen koploper van 
de hoofdklasse en zou vandaag volgens eigen zeggen “runnerup” Reiger Boys verslaan met 5-0. 
Voordat we gaan vertellen hoe dat is verlopen, eerst het volgende.  
De afgelopen weken hebben onze meiden tegen de sterkste 3 teams van de hoofdklasse moeten 
strijden. Na 2 verloren wedstrijden tegen Overbos en Purmerend, begon het team te draaien. 
Achtereenvolgens werden VVIJ (6-1), Spakenburg (6-2) en Sporting 70 (2-0) met goed voetbal 
naar huis gestuurd. En je weet wat ze dan zeggen in de voetballerij: “never change a winning 
team”. Helemaal niet als je tegen de koploper moet aantreden. En beginnen met je “winning 
team” betekent dat niet alle speelsters evenveel speelminuten krijgen. Er zijn zelfs speelsters die 
elke week fanatiek trainen en niet of nauwelijks aan spelen toekomen. Toch blijven zij altijd posi-
tief en fanatiek hun ploeg ondersteunen. Deze meiden mogen ook wel een in het zonnetje gezet 
worden…..bij dezen dus! 
En dan nu de wedstrijd. 
De dag begint vroeg In sommige huizen gaat de om 06.30 (!)af, want 11.0 uur spelen in Maars-
sen betekent om 8.45 uur een teambespreking bij Reiger Boys. Gapend en klagend komen de 
meiden één voor één binnen. Rond 9.00 uur vertrekken we naar Maarssen. Aankomst in Maar-
sen: 10.00 uur. 
Om 11.00 uur trappen we af op een ongelofelijk slecht hoofdveld. Menige knol zal zich hier heb-
ben thuis gevoeld. Direct na de aftrap zetten de Reiger Boys meiden druk met al gauw succes. 
Na 5 minuten dekt Yentl goed door speelt de 2 speelsters uit en zet vanaf links voor op Gaby. 
Met een Messi-achtige voetbeweging tikt ze de bal binnen: 0-1. Nog geen 3 minuten later belandt 
de bal gelukkig in het doel van Reiger Boys. Een schot wordt half geblokkeerd door Gabrielle 
waardoor Bo op het verkeerde been staat: 1-1. 
De wedstrijd golft op en neer waarbij Reiger Boys het beste van het spel heeft. Gaby en Gina 
vliegen rechts over de backs van Maarssen heen. Hetzelfde doen Kelly en Yentl op links. Do 
heeft de (on)dankbare taak om de beste speelster aan de kant van Maarssen uit te schakelen. 
Dat lukt uitstekend. Gabrielle, Kimberly, Mara en Melissa controleren soeverein het tweede deel 
van de 1

e
 helft. Maarssen is nauwelijks gevaarlijk. Verder dan 2 corners komen ze niet. Dan is 

weer de beurt aan Dominique. Ze verovert de bal op het middenveld, speelt Roos aan en Roos 
zet met een slimme steekbal Gaby één tegen één voor de keeper van Maarssen. Gaby scoort 
beheerst 1-2. Vlak voor rust is het de beurt aan Roos. Ze scoort op de voor haar zo typische wij-
ze. Vanuit een corner ontstaat er een scrimmage voor het doel van Maarssen. Op een dergelijk 
moment zit Roos er altijd wel met een voet tussen. Ook dit keer weer: 1-3. Maarssen kan nog net 
aftrappen, als de scheidsrechter fluit voor de rust. Een ding is zeker: de 5-0 geblufte overwinning 
van Maarssen ging niet meer lukken. 
De 2

e
 helft gaan onze meiden verder waar ze gebleven waren. De wedstrijd controleren en onge-

lofelijk veel kansen creëren. In de eerste 10 minuten krijgt Reiger Boys 5 zekere doelkansen. Als 
de Reiger Boys storm een beetje is gaan liggen, herpakt Maarssen zich en gaan ze met vol risico 
naar voren spelen. Het zware veld gaat zijn tol eisen en onze meiden happen af en toe naar 
adem, maar het woord opgeven kennen ze niet. De “slag op het middenveld” wordt continu ge-
wonnen door Do, Nikita, Mara, Kimberly en Mandy. Als er dan toch een bal in de buurt van de 
snelle spitsen van Maarssen komt, zijn het onze backs, Gabrielle, Kimberly onder leiding van 
Melissa die de aanvallen controleren. Maarssen komt in de 2

e
 helft niet verder dan 3 schoten op 

doel en 2 corners. Reiger Boys daarentegen wel 23 schoten op doel en 8 corners. Het duurt tot 
vlak voor het einde van de wedstrijd als Roos een fout in de verdediging van Maarssen afstraft. 
Van dicht bij scoort zij: 1-4. 
Het is 12.42 als de scheidsrechts voor het eindsignaal fluit. Onze meiden hebben (alweer) een 
goede wedstrijd gespeeld en ook deze sterke tegenstander verdiend van de mat gespeeld.   
Nu 4 wedstrijden op rij tegen de sterkste tegenstanders zijn gewonnen met 18 doelpunten voor 
en 4 tegen!! mag je terecht de titel SUPER GIRLS dragen. 
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Een wedstrijd om van te genieten 

 
Een wedstrijd tegen een tegenstander die ook een beetje onderin bungelt. En het begon zo goed. De 1

ste
 

aanval via Dylan over rechts die de bal mooi voor kreeg maar Koen die de bal net niet goed raakte. De 0-1 
viel al na 4 minuten. Een aanval van Hellas, de man die de 16 in ging speelde de bal veel te ver voor zich 

uit maar Casper raakte hem dus de bal ging op de stip. Na 8 minuten was de stand weer gelijk. Een te 
korte terugspeelbal werd door Fritz opgepikt die beheerst de bal binnenschoot.  Daarna had Reiger Boys 

het overwicht, kansen van Bob, Dylan, Fritz en Max werden gered of gingen net naast. De voorsprong van 
2-1 kwam in de 23

ste
 minuut. Een goede aanval over rechts van Dylan die de bal goed voorzette. Max 

raakte de bal niet goed maar de inlopende verdediger schoot de bal in eigen doel. In de laatste minuten 
van de 1

ste
 helft waren er nog kansen voor Tom en Max maar ook Hellas kreeg nog een kans om op doel te 

schieten. 
De 2

de
 helft begon weer erg goed. Een perfecte pass van Casper op Dylan, Dylan op Koen en Koen naar 

Fritz die naast schiet. De 3-1 kwam uit “het boekje”. Een aanval over links van Fritz die de bal bij Koen 
bezorgd, Koen weer op Max, Max die wegdraait en de bal naar Dylan speelt die vervolgens verwoestend 

uithaalt. De 3-1 is een feit. Wat er daarna gebeurde is gewoon pech. Helaas was opeens de bovenliggende 
partij. Meteen vanaf de aftrap viel de 3-2. De eerste 3-3 werd afgekeurd wegens buitenspel. Maar helaas 

viel de 3-3 nogmaals door een terugkopbal op Jesse die net uitkwam op de bal op te pikken. 
Een fantastische wedstrijd voor de toeschouwers. Volgende week de bekerwedstrijd tegen Zeevogels. 

Laten we de overwinningsreeks in de beker volgende week gewoon voortzetten.   
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Reiger Boys MD1-VVS’46 MD1                   Revanche…………. 
 
Dit seizoen hebben we nog alles gewonnen, op één wedstrijd na. Namelijk de allereerste en wel tegen VV-
S‟46. En vandaag was het zover om dat verlies recht te zetten, oftewel; revanche! Het was ook de rentree 
van Monika. Ze ging niet op doel, maar wilde gaan voetballen om te kijken hoe het met haar blessure ging. 
We hadden dit keer helaas geen scheidsrechter en dus moest Ron fluiten, die dit overigens prima deed. Op 
het veld aangekomen zagen we dat hun keepster ook geblesseerd was en er dus iemand anders op doel 
stond. Dit deed ons goed (sorry VVS), want zij was die bewuste eerste wedstrijd de uitblinker, waardoor we 
verloren. Dit bleek ook al na 5 minuten, want na het eerste schot van Esmee was het meteen 1-0! Precies 5 
minuten later was het Lorraine die op doel schoot, maar de bal werd door de verdediging tegen een mede-
speelster geschoten waardoor deze in het doel belande; 2-0. Wéér ongeveer 5 minuten later schoot Lorrai-
ne hard op doel en deze ging er wel in één keer in; 3-0. Vanaf dit moment dachten we zeker weer (net als 
vorige week) dat we al hadden gewonnen, maar VVS‟46 werd steeds sterker. Gelukkig hebben wij “de 
muur” Benthe en overige verdedigers nog en bleef het tot rust zo. De 2

e
 helft begon helaas zoals de 1

e  
ein-

digde. VVS‟46 rook kansen en maakten na 5 minuten al de 3-1. Even later kreeg Isabel de kans om haar 
eerste doelpunt van dit seizoen te scoren, maar de bal ging helaas net naast. 3 minuten later liep Melissa 
met de bal dwars door iedereen heen, rechttoe rechtaan en schoot hard op doel; 4-1. Helaas moest Daph-
ne vanaf dit moment het veld verlaten met een blessure die ze vorige week had opgelopen tegen Gras-
shoppers. Haar voet is nog steeds bont en blauw. Ondanks de grote achterstand bleef VVS‟46 goed voet-
ballen en steeds meer kansen creëren. Maar Melanie deed het weer erg goed en hield verder haar doel 
schoon. Sterker nog, het werd zelfs 5-1! Weer was het Melissa die op haar eigen manier door de hele ver-
dediging liep en scoorde. Nu was het alleen maar een kwestie van de wedstrijd uitspelen. Dit werd opval-
lend goed gedaan door Robin en Jenny. Petje af meiden. Monika deed in haar eerste wedstrijd ook lekker 
mee. Na het laatste fluitsignaal hadden we dus onze revanche op de eerste wedstrijd en weer 3 punten. De 
inzet was beter dan de laatste 2 wedstrijden en daar genieten wij begeleiders en ouders toch het meeste 
van. Als we zo doorgaan moeten we ons gaan opmaken voor het kampioenschap meiden. Ik zal de burger-
meester van Heerhugowaard alvast gaan inlichten. Of is dat nog te vroeg ?  
 

Reporter Nico 

 
 
D7. 
 
Voor het verslag van deze wedstrijd,moet ik even iets recht zetten. Het doelpunt van Sven vorige week was 
uiteraard niet met de binnenkant maar met de buitenkant voet. Sorry!! 
Dan nu de wedstrijd van zaterdag. Al in de 2e minuut scoorde Max na een voorzet van Daniel de 1-0. 
In de 4e minuut via Sven tegen de keeper alsnog in de return binnen geschoten,weer Max. 
2-0 dus. In de 14e minuut na een terugspeelbal van Sven op Kylian,hoog in de kruising,3-0. Na wat gerom-
mel voor het doel werd er hands gemaakt. Koel geschoten door Max oftewel 4-0. 
De 5-0 werd na wat over en weer naar elkaar spelen gemaakt door Kay. En of dat niet genoeg was een 
schot van veraf door onze verdediger Frans 6-0. Rust. 
In de tweed helft moesten we iets langer wachten op een doelpunt,maar de 7e werd gemaakt door Sven 
tussen de benen van de keeper door. Met mooi samenspel volgde alweer het 8e doelpunt,nu weer ge-
maakt door Kay. Helaas voor de tegenpartij weer een penalty voor Reiger Boys,deze keer de eer 
aan Tycho 9-0. Tot slot maakte Dave er nog maar even 10-0 van. 
Svw kwam toch nog een keer voor onze invalkeepster Jasmine die voor de geblesseerde Mike in het doel 
stond(waarvoor dank) en moest er toch een doorlaten gaan.10-1 werd dus de eindstand. Toen werd er nog 
een doelpunt van ons afgekeurd wegens buitenspel. 
Verder nog dank aan de invallers Diego en Daan die met ons mee deden vanwege nog een geblesseerde 
speler en een afmelder wegens andere verplichtingen. 
Leuk is ook het aantal enthousiaste toeschouwers. 
  
Nou tot de volgende wedstrijd maar weer. 

Fijn weekend.            Uw verslaggever O.van S. 
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  Duinrand S E2 - Reiger Boys E5 

Al vroeg in de ochtend met z‟n allen afgereisd naar Schoorl voor de wedstrijd tegen Duinrand S E2. 
De 1

e
 tien minuten ging de strijd gelijk op. 

Een fraaie pass van Maarten op Mandy werd nog net geblokt door één van de spelers van Duinrand. 
Maar in de 8

e
 minuut scoorde Sven het 1

e
 doelpunt doordat een schot van Maarten werd geblokt door 

Duinrand en per ongeluk voor Sven z‟n voeten kwam 0-1. Echter in de 12
e
 minuut scoorde Duinrand 

door een misverstand in onze verdediging 1-1. 
In de 13

e
 minuut werd Mandy gewisseld door Daryll die met Duinrand een soort kopfestijn hield, 6x 

werd er heen en weer gekopt. Uiteindelijk scoorde Luka 1-2 door een prachtige voorzet van Maarten. 
Daarna ging het heen en weer, Duinrand schoot na een uitval van links naast en Luka na een uitval 
rechts naast. 
Uiteindelijk scoorde Maarten, na eerst een schot van Luka die door de keeper van Duinrand werd ge-
stopt toch 1-3. In de laatste minuten van de 1

e
 helft gaf Daryll een fraaie pass aan Maarten die kon sco-

ren 1-4. 
Echter door duwen van Dennis tegen een speler van Duinrand kregen ze een penalty en scoorde 2-4. 
Ruststand 2-4. 
  
In de 2

e
 helft werd snel weer gescoord door Maarten na een pass van Maud 

2-5. De 2
e
 helft werd er weer volop gescoord, een corner van Luka door een kopbal van Daryll 2-6. 

Mandy scoort 2-7 na een voorzet van Maarten. Weer na een goede corner van Luka scoort Daryll nu 
met de voet 2-8. Na een misser van Mandy scoort Dennis 2-9. En in de laatste minuten scoort Dennis 
opnieuw 2-10, nadat de keeper het 1

e
 schot tegenhield. 

  
Eindstand 2-10.               Sylvia 

 
Reiger Boys E10 verslaat LSVV. 
 
Zaterdag 20 november stond de lastige uitwedstrijd tegen LSVV op het programma. 
LSVV was nog ongeslagen en de jongens waren er erg op gebrand de thuis wedstrijd die (mede door de 
harde wind) met 3-4 verloren ging recht te zetten. Samen met LSVV gaat de E 10 aan kop in de competitie, 
dus een goed resultaat was belangrijk. 
Afgelopen woensdag was de laatste training een voorbereiding op deze wedstrijd. Er werd getraind op het 
goed benutten van de ruimtes op het veld en op het afwerken op doel. 
In tegenstelling tot de eerste wedstrijd was het nu heerlijk windstil weer. Ook het veld lag er goed bij 
(kunstgras!) 
LSVV stond erop 7 tegen 7 te spelen terwijl zij 9 en wij 10 spelers hadden en wij daarom de voorkeur ga-
ven aan 8 tegen 8. 
De E-10 begon zeer fanatiek en gedreven aan de wedstrijd. Er werd goed overgespeeld en zorgvuldig ver-
dedigd door met name Hicham, Dave en Ekin. De aanvallers kregen de bal vaak goed via de zijkant aange-
speeld van de verdedigers. LSVV had hier duidelijk moeite mee. Ondanks dat dit team 70 doelpunten vóór 
en slechts 13 tégen had, wisten ze nu even niet waar ze het moesten zoeken. 
Al vrij snel kwam de E 10 op voorsprong, een goede pas van Ekin bereikte Mitchell die tegen de keeper 
aan schoot. Kay stond (als super goaltjesdief) op de goede plaats en kon alsnog de 0-1 binnen schieten. 
LSVV probeerde wel wat terug te doen, maar door goed mee verdedigen van de aanvallers Jeroen, Kay, 
Luke en Wouter kwamen ze er niet doorheen. Een messcherpe aanval van de E10 waarbij Mitchell op-
nieuw tegen de paal schoot en welke nu door Jeroen werd afgerond, zorgde voor de 0-2. Vlak voor rust 
werd het nog 0-3 door Mitchell. Na de rust hadden ze bij LSVV de keeper in het veld gezet. Dit zorgde voor 
wat meer aanvallend vermogen bij LSVV en dat was goed te merken. De verdediger kregen meer te doen, 
maar met Donny's hulp en Sam met een paar goede reddingen bleven we overeind. 
De aanvallen van LSVV werden door vroeg storen en door druk te zetten op de bal vaak snel afgebroken. 
Als LSVV wel over de middenlijn kwam dan kreeg de E 10 meer ruimte voorin. Jeroen schoot van 15 meter 
afstand prachtig over de keeper in de kruising 0-4. Niet veel later scoorde LSVV hun eerste doelpunt 
(ongelukkig uit de kluts) 1-4. De E 10 liet zich echter niet van de wijs brengen en hield het hoofd koel. Laat-
ste hoogte punt van deze wedstrijd was de solo van Wouter die vanuit de verdediging  naar voren slalomde 
en vervolgens van afstand over de keeper de eindstand op 1-5 zette. 
Jongens: een top prestatie. Dat jullie kunnen voetballen, dat weten we. Jullie hebben het zaterdag weer 
laten zien. 
Wij zijn trots op jullie.              Hans en Marco 
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SVW E 4 - Reigerboys E4 (Beste voetbal tot nu toe????)  2 – 5 
 
Zonder de geblesseerde Mats maar met 8 zeer gemotiveerde spelers kwam het team van E4 de mat op! 
Drie weken niet gespeeld; dus ‟t werd weer eens tijd voor een lekkere wedstrijd en dat komt met tegenstan-
der SVW altijd wel goed! Alleen al een „super-gemotiveerde Dion‟ staat borg voor spektakel.  
 
Het publiek heeft een voortreffelijke 1

e
 helft met regelmatig subliem samenspel gezien. Ballen op de lat en 

tegen de paal, ‟t maakte allemaal niet uit, TB had de „rust‟ om op de kansen te wachten! En die kwamen er,  
„alle spelers én keeper‟ waren in „bloedvorm‟ zodat we bij vlagen „topvoetbal‟ zagen! Na 18 minuten was het 
eindelijk raak: de bal kwam van Rutger, via Jamie en Dylan bij Tygo en die kon na goed doorzetten 0 – 1 
noteren! Een paar minuten later was het weer raak: Dion speelde heel knap naar Dylan, die geen moeite 
had om het af te maken: 0 – 2. Dat was wel een signaal voor SVW om er harder tegen aan te gaan. Maar 
de verdediging met Marten, Quincy en Arusho en als rots in de branding: Rutger hield stand. Klasse man-
nen zoals jullie aan het verdedigen waren. Toch kreeg SVW nog „loon naar werken‟, een mooi doelpunt van 
die jongens bracht de stand op 1 – 2, wat tevens ruststand was.  
 
Na de rust ging het bijna mis. De 1

e
 8 minuten waren echt slecht en ’t zag er zelfs naar uit dat SVW de lei-

ding zou overnemen. SVW drong sterk aan, maar veel geluk hadden ze niet en RB had: Rutger! Geweldig 
gekeept Rutger!  
Nét op tijd kreeg RB het in de gaten dat er iets moest gebeuren! Een flitsende uitval van Arusho werd keu-
rig afgemaakt door Dion: 1 – 3.  Sterk spel van Jamie en Dion werd goed afgemaakt door Tygo:  1 – 4 Toch 
liet SVW het er niet bij zitten, een snelle uitbraak leverde hen 2 – 4 op. Bijna bracht Tygo met  z‟n hoofd de 
stand op 2-5; maar hoewel het een schitterende aktie was, en de „duik‟ fenomenaal, werd het net geen 
doelpunt. Na goed uitverdedigen van Marten en Quincy werd tot slot Tygo nog een laatste keer in positie 
gebracht en met succes:  2 – 5! Een schitterende wedstrijd en zeer verdiend resultaat! 
 
Volhouden jongens, de kampioensbeker is in zicht!     

Vader van Marten!   
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Perfecte wedstrijd voor Reiger Boys E8 
 
Vandaag op weg naar het mooie Egmondia waar de E2 op ons stond te wachten. Wederom grote jongens 
en van te voren hadden we onze jongens op het hart gedrukt dat er goed overgespeeld moest worden, 
want van onze fysieke kracht moeten we het niet hebben. Vanaf de aftrap werd er meteen goed rond ge-
speeld en had Egmondia geen kans. Het eerste doelpunt liet niet lang op zich wachten. Terence scoorde 
de 1-0 met een prachtige vrije trap. Egmondia speelde vrij stevig voetbal, maar we lieten ons niet intimide-
ren en liepen vrij makkelijk uit naar 6-0 met de rust. Gelukkig werd de trend voortgezet in de tweede helft 
en maakten we er nog 6. Egmondia mocht 1 keer tegen scoren, waardoor we op 12-1 uitkwamen. Heel 
goed gespeeld en laten we dit voortzetten!! 
 

De begeleiders 
 
 
Kolping Boys E8- Reiger Boys E11 
  
Vandaag moest E11 het opnemen tegen Kolping Boys E8. Eigenlijk ook een thuis wedstrijd want het veld 
van Kolping ligt op een steen worp afstand van de Wending. 
 
Na vorige week te hebben geoefend met een half elftal in de zaal waren we op een na compleet. 
Jarno kon niet mee doen en dat is best wel een aderlating. Maar goed Jordy moest dit keer de honneurs 
waar nemen en die werd gekoppeld aan een flinke meid waar hij zijn handen vol aan had. 
Zij was een kop groter en behoorlijk snel dus Jordy had echt zijn handen vol aan haar. 
Maar volgens vader Ed was het een goed koppel want Jordy kon zijn handen niet thuis houden. 
 
De eerste helft was niet echt flitsend van onze kant. Rick hield het veld niet goed breed en Justin was te 
veel bezig met het opvoeren van allerlei trucjes in plaats de bal aan te nemen en af te leggen voor opko-
mende en vrij staande mensen. Maar ja we hebben altijd nog Mitchell in ons team die ondanks een matige 
wedstrijd voor zijn doen toch weer het verschil maakt door een goed afstand schot. 
 

Na rust begon het weer als vanouds te lopen. Rick hield het veld goed breed en Justin was nu wel een 
goed aanspeel punt en dan zie hoe makkelijk voetbal soms kan zijn. Want om Justin heen was er veel be-
weging met name door Kay en Rick maar ook door opkomende mensen zoals Mitchell en Roy. 
Daarbij is het inschuiven van Thomas van achteruit ook een groot wapen. De 2-0 viel pas laat omdat de 
afronding zoals wel vaker dit seizoen te wensen over liet. Justin ronde fraai af na een vlot lopende aanval 
via de zij kant. Het inschuiven van Thomas had wel tot gevolg dat Jordy behoorlijk zijn handen vol had aan 
zijn goed counteren de vriendin. Af en toe had hij ook assistentie van Roy die ook behoorlijk wat counters 
onschadelijk maakte. Dat was echt nodig omdat de keeper van de tegen partij best ver kon uitschieten. Aan 
onze kant heeft Keeper Rick zich weer onderscheiden door een aantal fraaie reddingen. 
 
Goed gedaan jongen en tot volgende week. 
  

Gr  Eli  
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Reiger Boys E9 - Flamingo's E2 
 
Na de grote overwinning van vorige week nu de wedstrijd tegen Flamingo's. In de stand stonden 
we dicht bij elkaar, dus het zou een spannende wedstrijd kunnen worden. En dat werd het ook. 
We begonnen sterk. We kregen een paar kleine kansen, maar we wisten nog niet te scoren. Fla-
mingo's was voornamelijk gevaarlijk via 1 speler, maar die speelde op het middenveld en dus 
werd daar het gevaar al gesmoord door onze middenvelders Wouter, Justin, Daan en Hassan. 
Jordi stond als laatste man ook zeer goed te spelen. Elke bal die door het middenveld niet werd 
opgepikt was voor Jordi. en tenslotte was daar Dave,die niet zo heel veel te doen had, maar als 
hij wel de bal kreeg, de spelhervatting zeer snel deed! Waardoor we meteen gevaarlijk konden 
aanvallen. 
 
Uiteindelijk kwamen we toch op voorsprong door een goal van Nils, daar waar hij ook had kun-
nen passen naar Joël deed hij dit niet en scoorde de 1 - 0. Prima Nils. Dit was tevens de rust-
stand. Geen stand om een rustig achterover te leunen dus!! Dit dus ook aan de jongens duidelijk 
gemaakt in de rust. 
 
En ze hadden het goed begrepen. Vanaf het eerste fluitsignaal na de rust gingen ze er fel tegen-
aan. Het duurde toch nog zo'n 10 minuten voordat Joël scoorde, en toen was het gebeurt met 
Flamingo's 2 - 1 dus.  Door een goal van Hassan werd het 3 - 1 en toen was het Dave-time. Da-
ve soleerde aan de linkerkant langs alle verdedigers en gaf een goede voorzet aan Joël die goed 
afrondde. Even later kregen we een corner die Dave goed op Justin speelde en Justin schoot 
goed binnen en zo werd het 5 - 0. Daan stond overigens goed te keepen de tweede helft. Die 
keren dat Flamingo's toch gevaarlijk werd stond Daan op de goede plek om de bal te pakken!!! 
Jongens, weer een goede overwinning, op naar de volgende wedstrijd.  
 
Tot woensdag op trainen. 
 

Dienend. 
 

Hallo, 
 
Op verzoek van Dave even een wedstrijd verslag van zijn oma! 
In de eerste helft staat Dave altijd op doel en Daan dan in de tweede helft. 
Zo kunnen ze allebei hun kwaliteiten laten zien. 
In de 16e minuut scoorde Niels 1-0 
Dat was in de eerste helft. 
Na de rust werd tweede doelpunt gemaakt door Joël. 
Na goed samenspel met Dave maaktte Hassan er 3-0 van 
en op 
dezelfde manier werd het ook door Hassan 4-0. 
Uit een mooi genomen corner van Dave scoorde Justin de 5-0. 
  
Ook bij dit team zijn er altijd trouwe supporters,erg leuk ook voor de jongens. 
Tot de volgende wedstrijd. 
 

Gr.Oma van Dave 
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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 


