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Van de Redactie. 
 
Daar is die weer, en  in blakende gezondheid!  
Kijk eens hoe de vogel in omvang is toegeno-
men. U heeft hem goed gevoederd! 
 
Deze keer: 

 Overlijden dhr. Verwoest; 

 Aankondiging A.L.V.; 

 De spelerspassen; 

 Wedstrijdverslagen; 

 De stand Heren 1 en Dames 1; 

 Informatie Maatschappelijke Stage; 

 Hoe word ik “Vriend van Reiger Boy”s”. 
 
 
Voldoende om enig leesplezier aan te bele-
ven. 
 

 
 

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                  Harry Bakker                06-21850443 

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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Bob Verwoest. 
 
Bob Verwoest heeft nooit bij ons gevoetbald maar is als ouder 
van twee pupillen in de zeventiger jaren bij ons als pupillenleider 
begonnen en daarna heeft hij vele jaren als wedstrijdsecretaris 
voor de pupillen in de jeugdcommissie/jeugdbestuur gezeten. 
Bob is ook scheidsrechter geworden en heeft vele seniorenwed-
strijden bij de bond gefloten. Uitwedstrijden deed hij altijd op zijn 
brommertje want Bob had geen auto. Later werd hij B-
scheidsrechter en floot hij hoofdzakelijk in Heerhugowaard maar 
meestal bij Reiger Boys. Nog later ging hij hoofdzakelijk jeugd 
fluiten maar af en toe konden we hem toch ook gewoon voor de 
senioren vragen. Zijn zoons Peter en René hebben ook bij Reiger 
Boys gevoetbald en Peter is nog steeds scheidsrechter bij Reiger 
Boys. In de tijd dat ons clubblad De Reiger nog wekelijks ge-
typt moest worden heeft zijn vrouw Henny dat heel veel jaren 
gedaan totdat alles elektronisch werd. Reiger Boys is Bob veel 
dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor de vereniging 
heeft gedaan. 
  
Bestuur Reiger Boys wenst de familie sterkte. 

HH 
 

 

Maandag 
 

13 december 
 

Algemene Leden Vergadering. 
 

Noteert u de datum alvast? 
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Prolongatie spelerspassen 
 
Het begint vervelend te wor-
den, maar willen onderstaan-
de spelers/speelsters zo 
spoedig mogelijk een recente 
pasfoto inleveren, graag 
naam en geboortedatum ach-
terop, pasfoto in een envelop. 
De pasfoto kan in de rode 
brievenbus in de kantine wor-
den ingeleverd, of op mijn 
huisadres, Poldermolen 2, 
1703 PZ  Heerhugowaard. 
 
Voor vragen kunnen jullie mij 
bellen/mailen:  072-5743565 
of elswezepoel@quicknet.nl 
 
Alvast bedankt. 
Els Wezepoel 
 

             

 

  Beute, J. Jelien V 20-01-1988 

  Bloemendaal,  T. Tim M 31-1-1982 

  Dekken, van D. Dave M 8-7-1993 

  Ee, van M. Milenca V 8-10-1990 

  Ende, van den T.J. Tim M 2-11-1990 

  Eng v.d. Rob M 3-10-1986 

  Eppenga, D Dylan M 13-2-1985 

  Etedali,  A. Arian M 13-6-1995   

  Ganzevoort,  D. Dennis M 28-2-1987 

  Hendriksen,  C. Chantal V 7-7-1992 

  Janssen,  J. Jan M 16-3-1991 

  Jong, de E. Ed M 20-04-1968 

  Klaassen,  A. Aalt M 14-3-1950 

  Kocken, S. Stephan M 10-12-1991 

  Kossen, J Jeroen M 2-2-1986 

  Langedijk, M.J. Manon V 2-6-1991 

  Luit, van J. Jeffrey M 26-3-1984 

  Matahelumual, J. Joey M 9-9-1993 

  Mitchell, L.S. Latoya V 24-10-1985 

  Mol,  R. Ron M 10-8-1985 

  Overpelt  S Sander M 28-7-1978 

  Pichotte,  J.P.T Jacinto M 26-3-1969 

  Pattinasarany, S Sharady V 22-09-1986 

  Reeuwijk, van H Hilda V 16-6-1983 

  Rietveld, R Remco M 5-8-1984 

  Rijst, van der M. Monique V 9-3-1990 

  Ritskes,  R. Ron M 19-7-1978 

  Roet, E Eline V 1-4-1990 

  Rozenbeek, P Peter M 23-jun-79 

  Santibanez Vargas, Nathalia V 19-4-1991 

  Schaasberg,  V. Vincent M 3-7-1995 

  Schuttenhelm,  M. Mark M 1-11-1974 

  Schuurmans, M Mandy V 23-6-1987 

  Turpcu, G Guney M 8-2-1993 

  Uijl,  A. Alina V 1-3-1990 

  Verhoeven,  D.L. Dave M 11-7-1995   

  Verweij, D 

Domini-
que V 16-8-1995 

  Waij, NJM Melvin M 15-10-1992 

  Wanrooij, van R Remco M 6-7-1992 

  Wit, de M. Marcel M 26-11-1969 

Nieuw toegevoegd aan de lijst 

in vergelijking met de vorige 

lijst 

mailto:elswezepoel@quicknet.nl
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Dindua 1 - Reiger Boys 1     2 - 1 
 
Tineke was vandaag geveld door een griepje, vandaar dat ik deze kans aangrijp om een verslag te schrij-
ven van de match van Heren 1. 
Donderdag bleek al dat we behoorlijk weinig spelers over zouden houden voor de zaterdag om het 1e en 
2e te bemannen. Toch zouden we allebei met 12 man vertrekken. Maar, het liep allemaal anders!!! 
Het 1e vetrok met 11 man naar Enkhuizen en het 2e met 10 man naar Alkmaar!!!!! 
 
Over de wedstrijd van het 1e.  
Met 6 A-junioren begonnen we aan deze klus. En dat deden de jongens helemaal niet slecht. Dindua was 
de bovenliggende partij, maar Berry was de plaaggeest, hij hield bijna alles tegen. Het spel ging op en 
neer, met de meeste kansen voor Dindua. Zij maakten dan ook de 1 - 0. Daarna kregen ze nog een straf-
schop, maar Berry stopte ook deze inzet.  
Het was Jan die na een fraaie aanval de gelijkmaker binnenschoot. Met die stand gingen we rusten. 
Na de rust een beter Reiger Boys. Met name op het middenveld waren we heer en meester. We kregen 
een aantal kansjes, maar dat leverde niets op. Dindua hanteerde alleen nog maar de lange bal en dat 
bracht menig hachelijke situatie voort, maar het was iedere keer weer Berry die ons in de wedstrijd hield, 
tot dat….. 
Nota bene een verkeerd geraakte bal waarop Berry uitgleed, rolde bij de tweede paal binnen.  
Toen 1 op 1 achterin en vol op de aanval. Heel veel kansen kregen we niet, maar uit 1 aanval wisten we 
wel de doellijn te passeren, alleen de scheids zag het niet en dus bleef het 2 - 1. 
Jongens, jullie hebben vandaag een goede wedstrijd laten zien. Jammer genoeg hebben we niet gekregen 
waar we recht op hadden. Als we zo door gaan, gaan we zeker meer punten pakken. 
 
De mispeer van de week. 
  
Deze keer niet! 
 
Ten slotte wil ik alle jongens die vandaag geprobeerd hebben om van Dindua te winnen een groot compli-
ment geven. 
 

Langs de lijn. 
  
 

Spelmomenten Dames 2 (Foto’s Maarten Post). 
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Saestum – Reiger Boys 
 
Scheidsrechter: L.C.S. de Groot 
Eindstand 2-0 (0-0) 1-0 Danique van Zadelhof, 2-0 Franka van Keulen 
Geel: Reiger Boys, Sharday Pattinasarany 
 
Reiger Boys: Eline Roet, Tanja Groenenwoud ( 46

e
 Marit Balder),Marieke Plekker, Alina Uijl, Tessa Oud, 

Sharon Kok, Jorinda Schuit,Chantal Hendriks, Marintha Louwe ( 61
e
 Sue- Ranie Hok-A-Hin),Sharday Patti-

nasarany(80
e
 Jelien Beute),Monique van der Rijst. 

 
Zeist:vandaag een ontmoeting tussen de nummers zes ( Reiger Boys) en acht ( Saestum) van de 
ranglijst , vorig seizoen wist Reiger Boys hier het veld te verlaten met de volle winst. Iets wat er van-
daag gezien de kansen en het verloop van de wedstrijd wel in had gezeten maar het pakte iets an-
ders uit. 
Direct na de aftrap laat Saestum zien dat ze er vol voor gaan vandaag, Reiger Boys keepster Eline Roet 
moet al direct een bal wegwerken dat doet ze prima en ook de kopbal die volgt van Francien Meijer pakt ze 
goed. Reiger Boys is gewaarschuwd, ze zetten wel druk maar komen niet door het Saestum blok heen dat 
zich voor het doel ophoud. De tegenaanval met een zeer snel opkomende Danique van Zadelhof wordt 
goed in de kiem gesmoord waarna Monique van der Rijst de bal prima wegwerkt. Na 22 minuten spelen is 
er een vrije trap voor RB, Alina Uijl schiet richting het doel waar keepster Esmee Unneputy de bal los laat 
en tussen haar benen door richting het doel ziet gaan, helaas voor RB weet een oplettende Saestum speel-
ster de bal nog net voor de doellijn weg te werken. Hierna laat RB zich te veel tot op de eigen helft terug 
dringen en zien we een paar schoten richting keepster Roet gaan zonder resultaat. 
In de 36

e
 minuut weet Chantal Hendriksen nog een schot te lossen op het Saestum doel maar deze gaat 

naast. RB komt weer wat meer in de aanval maar moet toch met een 0 - 0 stand naar de kleedkamer. 
Net zo snel als in de eerste helft zijn de dames van Saestum ook in de tweede helft bij het doel van keep-
ster Roet, alleen staat nu Danique van Zadelhof zo vrij als een vogeltje en weet zij de 1-0 binnen de palen 
te tikken. Een kleine tien minuten later heeft RB kans op de gelijkmaker, als de Saestum keepster te ver 
voor haar doel staat schiet Jorinda Schuit de bal over haar heen maar hij is iets te hard en gaat net over het 
doel heen. Niet veel later zien we een prima vrije trap van v.d Rijst maar Marintha Louwe kopt de bal over. 
Ook uit een corner lukt het Reiger Boys niet om de bal tegen de touwen te krijgen. Het lijkt er lang op dat 
de stand nog gelijk kan komen maar in de 90

e
 minuut wordt een hard schot van Saestum niet klemvast ge-

pakt door Roet waarna de op dat moment buitenspel staande (maar door de scheidsrechter niet gehono-
reerd) Franka Keulen de 2-0 er in schiet. Verlies dus voor RB waardoor ze een plek zakken in de ranglijst. 
Volgende week krijgen de dames de koploper Be Quick uit Zwolle op visite en nu maar hopen dat ze het 
sterke spel in hun thuiswedstrijden weer kunnen hervatten. 
 
 
 
 

De Stand: 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys 7. 
 
Volgens teammanager/coach/hoofd scouting Peter Coesel is het vrij onwaarschijnlijk dat de reis naar 
Velsen Noord drie uur zou duren. Of moet ik zeggen: drie uren zouden duren. Dat allitereert immers 
beter, net zoals een gemiddelde Suske en Wiske album. Waar Peter geen rekening mee heeft ge-
houden, is het feit dat er op de A9 zo goed als altijd een file staat. En wanneer er geen eentje staat, 
dan kunnen we nog altijd vertrouwen op de provincie Noord Holland die niet te beroerd is er eentje te 
creëren in de vorm van werk langs de weg. Drie laatste woorden die ook allitereren.  Waarom er in 
de provincie-made file er een sleepwagen en een ambulance voorbij  kwamen, is onduidelijk geble-
ven. In ieder geval kwamen wij veel te laat  in Velsen Noord aan en had de tegenstander het koud 
gekregen van het warmlopen. Er zijn wel enige pogingen gedaan om de Velsenaren op de hoogte te 
brengen van onze queeste, maar in Velsen vind men het blijkbaar veel handiger om met z‟n allen 
buiten te kijken of de tegenstander er al aan komt, in plaats van bij de telefoon te gaan zitten; drie 
nummers  en alle drie werden ze niet opgenomen. 
Na een korte warming up – twee keer de breedte van het veld heen en weer- hadden we klaar moe-
ten zijn voor deze clash achter het Tata Steel terrein. Opmerkende lezers merken al op: „hadden 
moeten zijn…‟. Dat het na een kwartier geen 83-0 in ons nadeel stond mag een wondertje heten. 
Mentaal stonden we nog steeds in de file, op eentje na: Marcel die na één meer dan redelijk balcon-
tact alweer gewisseld kon worden dankzij een geïrriteerde hamstring. Het zal je maar gebeuren: an-
derhalf uur in de file voor dertig seconden voetbal. Positief bekeken was hij de enige die het eerste 
kwartier foutloos was. Marcel werd vervangen door Ramon die daarmee wel een heel goedkope wis-
selbeurt had.  Na het eerste kwartier stonden we slechts met 1-0 achter en dat hadden we slechts te 
danken aan de Germaanse Goden, de mistral of Harry Mulisch, maar in ieder geval niet aan onszelf.  
Er zijn computers met een Intel 8086 processor die sneller opstarten dan het zevende. Na het Vels‟ 
kwartiertje begon het een klein beetje bij ons op voetbal te lijken in plaats van vissen en kwamen we 
steeds beter in de wedstrijd.  Het was dan ook bijzonder onsportief van Velsen Noord om juist op dat 
moment 2-0 te maken.  Psychologisch onverantwoord. Ondanks dit soort raar gedrag van de tegen-
stander wisten wij de anschlusstreffer te fabriceren: Ramon stond op het eind van een prima uitge-
dachte aanval en de Velsen Noord Noordside achter het doel was even stil. Allebei.  Tijdens de thee 
besloten we dat een speelkwartiertje niet langer hoeft te duren dan vijfenveertig minuten en zouden 
we de tweede helft wat serieuzer benaderen. Wie dat erg goed begrepen had was Lars die al in de 
rust liet weten vol met energie te zitten, wat helemaal niet zo‟n rare constatering is gezien de ener-
giedrankjes en krachtvoer in de vorm van repen die Lars tegenwoordig, dankzij z‟n suikerziekte,  
voor de wedstrijd moet slikken. Jammer voor John dat hij niet meer bij de selecao zit, hij had waar-
schijnlijk een groothandel kunnen beginnen en had in één keer de top distributeur van Herbalife Ne-
derland kunnen worden.  Waar ging het ook al weer om….  o ja! Lars wist dus een kans op een rare 
manier te verzilveren, hoewel dat misschien wel een rare term is naast een staalfabriek. Lars scoor-
de met een lobje waarbij de bal wat communistisch gedrag vertoonde wat zeer van toepassing was 
op dit veld: blijkbaar zat er Stalin, gezien het daalgedrag van de bal. Mochten we nog steeds zijn 
naar het woord van het jaar, dan wil ik dit woord meteen nomineren: daalgedrag.  2-2 en alles kon 
nog. En dat bleek dan ook al heel snel: Velsen Noord scoorde 3-2. Gelukkig had Ramon de hele 
week gestudeerd op beelden van Juul Ellerman en Jozef Kiprich en hij wist voor de tweede keer het 
net te bollen na een prachtige slalom van Steve die Alberto Tomba niet had misstaan: 3-3. Daarna 
maakt  Ramon nog 3-4 en volgens mij Lars nog 3-5, maar die werden beide afgekeurd wegens bui-
tenspel. Ik dacht altijd dat het pas buitenspel was, wanneer je nog maar één speler voor je het, maar 
dat heb ik dus verkeerd begrepen, net zoals ik altijd dacht dat wanneer de bal over de doellijn is het 
een doelpunt is. Nog zo‟n misverstand wat ik deel met Steven Gerard. Wel heel zuur; vooral omdat 
het derde doelpunt van Velsen Noord wel een klassiek voorbeeld was van buitenspel, maar helaas 
hield de scheidsrechter niet van klassiek. Qua veldspel en wedstrijd is 3-3 een goede afspiegeling, 
maar daar hebben we normaal gesproken maling aan. Een vieze overwinning was best leuk ge-
weest. 
 
Opstelling RB7: 
Mark / Roeroe, Ron, Patrick, Edwin / Steve, Daryl, Marcus / Marvin, Lars, Ramon. 

 
Marcus. 
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Reiger Boys 2 (zondag) verliest . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zo goed als ze van start gingen, 
zo beroerd eindigden ze. 
 
Als snel kwam Reiger Boys op 
voorsprong. Helaas werd er bin-
nen zeer korte tijd een tegendoel-
punt gescoord.  
Vervolgens liet de tegenstander 
niet veel meer toe en overklaste 
de thuisploeg. 
Uiteindelijke uitslag: 2 - 9. 
 

HH 
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ODIN uit altijd lastig voor de A2?  
 
Zaterdag wel: we verloren de wedstrijd met 3-0. Daar ging wel het een en ander aan vooraf. 
Met een reservoir van 17 spelers zou je toch zeggen; dat moet voldoende zijn voor een elftal. Maar met 
Kevin en Fernando kort geblesseerd, Stefan en Jeffrey langdurig geblesseerd, Marlison op vakantie en Je-
remy en Marinus vrijwel nooit aanwezig, heb je dan slechts  10 spelers die je op kunt stellen. Als coach 
denk je dan: wat nu? De A1 is er niet meer en de B-elftallen moesten ook voetballen. Ik heb toen besloten 
om mijn zoon Amon van 13 jaar, die in de C2 voetbalt, mee te nemen. Normaal speelt hij laatste man, maar 
deze keer was hij rechterspits.  
De weg naar Heemskerk was ook heel gedoe: door  een enorme file op de A9 liepen we 45 minuten vertra-
ging op, waardoor er geen tijd meer was voor wedstrijdbespreking en warming up. U begrijpt het al: ideale 
omstandigheden om tegen een ploeg als ODIN te spelen. ODIN is een grote vereniging en wij speelden 
tegen de A3. Geen super spelers maar ze waren wel in staat om ons spel te ontregelen, waardoor we te 
weinig konden combineren. Door goed keeperswerk van Melvin en een vrij stabiele verdediging ging het 
achterin redelijk. Op het 4-mans middenveld konden we de bal onvoldoende vasthouden. Onze spitsen 
werden daardoor te weinig in stelling gebracht. 
De scheidsrechter floot vrij veel, maar was niet partijdig. We lieten ons door dat gefluit wel van de wijs bren-
gen, wat altijd ten koste gaat van de concentratie en het eigen spel. 
Ik hoop dat het team dinsdag onder leiding van een officiële trainer kan trainen. De komende twee wedstrij-
den moeten we vervolgens de brug naar de middenmoot kunnen slaan. 

 
coach Peter Horst. 

 

Reiger Boys MB1 gaat door met winnen. 
 
Twee geleden werd de toenmalige nummer 1 van de hoofdklasse VVIJ door Reiger Boys MB1 van de mat 
gespeeld. Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tegen Spakenburg MB1 op het programma. Voor aan-
vang van de wedstrijd stond Spakenburg boven Reiger Boys op de ranglijst. Er moest dus (weer) gewon-
nen worden.  
Dit was ook weer de eerste wedstrijd van Nikita, Natalja en Kelly. Alle drie zijn zij op de terugweg van bles-
sures. Nog 30 seconden stond Reiger Boys al met 0-1 achter. Een onoplettendheid in de defensie zorgde 
voor deze vroege achterstand. Gelukking stelde Reiger Boys binnen 1 minuut (!) weer orde op zaken. Yentl 
schoot een voorzet van Gaby binnen: 1-1. Zo, nu kon de wedstrijd echt beginnen.  
Direct na de aftrap werd er druk naar voren gezet en gestreden om balbezit. Spakenburg had daar geen 
antwoord op. Veel meer dan lange ballen naar voren konden zij niet verzinnen. Dat leidde overigens el tot 
spannende momenten voor het doel van Reiger Boys. Gelukkig verkeerde Bo in een topvorm. Met prachti-
ge reddingen hield zij de stand op 1-1. 
Na 20 minuten was het Dominique die voor de 2-1 voorsprong zorgde. Nadat zij de bal had veroverd en 
zich had vrij gespeeld knalde zij de bal van 20 meter achter de keepster van Spakenburg. Niet veel later 
was het Gaby die na (weer) een mooie individuele actie doorbreekt op echt en met een prachtig diagonaal 
schot de bal in de kruising schiet: 3-1. 
Vlak voor rust is het Yentl die voor 4-1 zorgt na prachtige teamactie. Gabrielle verovert linksachter de bal, 
speelt de bal in de voeten van Gina, Gina speelt de bal naar de doorgeschoven Dominique en die Yentl 
vertrekken op links. Met een scherp geplaatste pass speelt zij de bal in de voeten van Yentl, die vervolgens 
koelbloedig de bal rechts in de hoek schuift.  
Na de rust nam Reiger Boys iets gas terug. Er werd gecontroleerd gevoetbald. Veel opbouw van achteruit 
(vaak opgezet door Do) met mooie acties over links en rechts. Uiteindelijk was het weer Dominique die 
voor 5-1 zorgde. Spakenburg deed nog iets terug na een uitbraak op rechts. De spits van Spakenburg ko 
net haar grote teen tegen de bal zetten, voordat Bo de bal kon onderscheppen; 2-5. 
En paar minuten voor het einde is het Roos die attent reageert op een vrije trap van Dominique. De keep-
ster heeft de bal niet vast en dat moet je nooit doen bij een Italiaanse spits. Snel en behendig maakt Roos 
er 6-2 van. 
Weer een mooie wedstrijd van Reiger Boys. En niet alleen omdat er gewonnen is, maar ook omdat de ge-
blesseerde speelsters langzaam aan het terugkomen zijn. Deze winst betekent de 4

e
 plek in de hoofdklas-

se. Bij winst volgende week tegen de nummer 3 (Sporting „70) kan Reiger Boys een gooi doen naar de lei-
ding in de hoofdklasse. 
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Reiger Boys B1. 
 
Mooie pot, stevig voet-
bal en uiteindelijk ook 
een mooie uitslag:  
3 - 0 

 
Dinsdagavond een 
thuiswedstrijd tegen 

Volendam B1. 
 
Zaterdag a.s. een heel 
spannende pot. Reiger 
Boys kan de kopposi-
tie innemen. 
 
Dus, allemaal komen 
kijken! 
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Reiger Boys gaat aan de slag met Maatschappelijke Stages. 
 
Leerlingen van het voortgezet onderwijs zullen binnenkort een maatschappelijke stage moeten vervullen. 
Achterliggende ideeën zijn o.a. werkervaring opdoen, leren in de praktijk, je verdienstelijk maken voor een 
organisatie en ontdekken wat vrijwilligerswerk nu eigenlijk is. Het is mogelijk om als lid van Reiger Boys die 
stage bij ons te gaan doen. Sterker nog, wij vinden dat onze leden voorrang moeten krijgen boven niet-
leden. Leden van Reiger Boys zijn namelijk bekend met het complex en kennen al veel mensen die daar 
regelmatig rondlopen. Bovendien speelt de vrijwilligersbijdrage een rol. Die kun je door je bij ons in te zet-
ten terugverdienen. Je krijgt dus een kleine financiële vergoeding. Op die manier snijdt het mes aan twee 
kanten. 
 
Hoeveel uur moet je stage lopen? 
 
De opleiding die je volgt is bepalend voor het aantal uren. Leerlingen van het VMBO moeten minimaal 48 
uur, HAVO-leerlingen 60 uur en als je op het VWO zit 80 uur volmaken. Dit kan uitgesmeerd worden over 
het aantal jaren dat je op school zit.  
 
Hoe wordt het georganiseerd? 
 
Bij Reiger Boys word je gekoppeld aan een persoon. Dat zal iemand zijn die verstand van zaken heeft van 
de taak die je als stagiaire gaat uitvoeren. Die persoon zal jou tijdens de stage begeleiden. Samen zullen 
jullie een plan opstellen waarin heldere afspraken staan. Bij die persoonlijk begeleider kun je uiteraard ook 
met al je vragen terecht. 
 
Welke stages zijn er mogelijk? 

Reiger Boys heeft veel te bieden, op allerlei terreinen. Om maar enkele mogelijkheden op te noemen 
Afwisseling vinden wij belangrijk. 
 
We willen beslist niet dat de inhoud van de stage een saaie bedoening is. We willen afwisseling. Dat is be-
slist leuker voor eigenlijk iedereen. En we willen graag dat je veel ervaring opdoet. Werken in de keuken 
betekent bijv. ook dat je broodjes kunt verzorgen, soms kunt bijspringen bij de verkoop van consumpties, 
de afwasmachine leert bedienen, een praatje met de klanten maakt, de telefoon aanneemt, de muziek be-
dient, enzovoort. Je leert echt om in een team te werken. De inhoud van de taak kun je bespreken met je 
persoonlijk begeleider.  
 
Wanneer en hoe starten we? 
 
We willen jullie niet langer laten wachten dan nodig is. We hebben natuurlijk wel enige tijd nodig om alles 
een beetje knap te organiseren. Ons plan is om in januari 2011 te beginnen. Tot 1 december kun je je op-
geven. In de loop van die maand krijg je een uitnodiging voor een gezamenlijke bijeenkomst in de kantine. 
Je krijgt dan nog de nodige informatie en kunt kennismaken met de diverse persoonlijk begeleiders. We 
zullen ook een aantal “stagedocenten” uit het voortgezet onderwijs  uitnodigen voor die avond. De 
“Verenigingswinkel” en “Kern8” zullen eveneens aanwezig zijn. Uiteraard is er dan ook de mogelijkheid om 
vragen te stellen.  
 
Hoe kan je je aanmelden? 
 
Je kunt je stagewensen kenbaar maken bij de vrijwilligerscoördinator Jack Wezepoel. Dit kan telefonisch: 
072-5743565 of via de mail: stage@reigerboys.nl 

 

 Werken in de keuken ( bijv. koken, bakken, 
braden e.a. activiteiten); 

 Kantinewerk;  

 Snoepverkoop; 

 Koffie, thee, fris verzorgen; 

 Achter de tap staan (18+); 

 Gasten ontvangen in de bestuurskamer; 

 Assisteren bij de ontvangstdienst; 

 Administratief werk; 

 Een disco-avond/-middag verzorgen; 

 Assisteren bij de training van een jeugdteam; 

 Jeugdwedstrijden fluiten; 

 Werken in de groenvoorziening; 

 Assisteren bij toernooien en andere evene-
menten; 

 Onderhoudswerkzaamheden; 
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Ben jij een “kookgenie”? 

 
Kom bij ons in de keuken 

werken en verras de gasten. 
 
 

Taken: 
 Snacks als kroketten, frikadellen, tosti‟s 

bakken; 
 Broodjes/soep verzorgen; 
 Bijhouden en aanvullen voorraden; 
 In-uitruimen afwasmachine; 
 HACCP-lijst controleren 

 
Tijden: zaterdagochtend, zaterdagmiddag of 

zondagochtend. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan jij zorgen dat de klant 
koning is? 

 
Dan ben je bij ons aan het 

goede adres en kunnen we je 
diverse activiteiten in de kan-

tine aanbieden. 
 

Taken: 
 Verkoop koffie/thee/fris/snoep/snacks/

broodjes; 
 Kassawerk: afrekenen; 
 Ophalen servies; 
 Kantine op orde houden; 

 
Tijden: zaterdagochtend, zaterdagmiddag of 

zondagochtend. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 

 
Word jij “de biertapper”? 

 
Bij ons kun  je het bier tappen 
onder de knie krijgen. Je moet 

wel ouder dan 18 zijn. 
 

Taken: 
 Drankverkoop: biertje tappen, wijn en 

fris schenken; 
 Kassawerk: afrekenen; 
 Schoonhouden bar; 
 Gezellige babbel maken; 

 
Tijden: zaterdagochtend, zaterdagmiddag of 

zondagochtend. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben jij een top gastheer/
gastvrouw? 

 
Dan kun je er vast voor zorgen 
dat de mensen zich bij ons op 

hun gemak voelen. 
 

Taken: 
 Ontvangen tegenstander, scheidsrech-

ter; 
 Begeleiden naar kleedkamer; 
 Thee/limonade verzorgen; 
 Sleutels uitreiken en innemen; 
 Kleedkamer controleren; 

 
Tijden: zaterdagochtend, zaterdagmiddag of 

zondagochtend. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 
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Ben jij een  
“opgeruimd” type? 

 
 Wij kunnen je in overleg al-

lerlei, steeds wisselende klus-
jes aanbieden. 

 
Taken:  

 Bijvullen handdoekautomaten; 
 Tribune opruimen; 
 Cornervlaggen ophalen; 
 Kleine reparaties verrichten; 
 Poetswerk; 
 Spelmateriaal klaarzetten; 
 Enz. 

 
Tijden: zaterdagochtend, zaterdagmiddag of 

zondagochtend. In overleg ook mogelijk op an-
dere momenten. 

 
Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  

E-mail: stage@reigerboys.nl 
 

 

 
 

Ben jij een echte 
“sfeerschepper”? 

 
We hebben een leuk klusje in 
de bestuurskamer. Leuk, af-
wisselend en verrassend. 

 
Taken: 

 Ontvangen gasten, zoals de tegenstan-
der, pupil van de week, e.a.; 

 Serveren koffie/thee/en andere versna-
peringen; 

 Een snack verzorgen; 
 Opruimen; 

 
Tijden:  zaterdag , wisselend van 14.00 – 

18.00 uur of van 11.00 – 18.00 uur. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 
 
 
 

 

  
 
 

Ben jij de toekomstige 
“Louis van Gaal”? 

 
Laat je talenten zien. Wie weet 

word jij wel een hele grote! 
 

Taken: 
 Trainen van een jeugdteam; 
 Begeleiden van een jeugdteam; 

 
Tijden: woensdagmiddag (een uur), of een 

avond (een uur) en zaterdag (twee uur) 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ben jij een “leider”? 
 

Heb jij het in je om leiding te 
kunnen geven? Of zou je dat 

wel eens willen? Kom gewoon bij ons en laat 
zien dat je het leiderschap in je hebt. 

 
Taak: 

 Fluiten van jeugdwedstrijden; 
 

Tijden: zaterdag, twee uur. Tijdstip i.o.m. de 
scheidsrechtercoördinator. 

 
Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  

E-mail: stage@reigerboys.nl 
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Ben jij een “super SDV-er”? 
 

We hebben zeer afwisselen-
de en zinvolle activiteiten 
voor jou. 

 
Incidenteel bij toernooien: 

 Begeleiden van bezoekers tijdens toer-
nooien; 

 Verkeersregelaar; 
 Toezicht fietsenstalling; 
 Verzorgen lunch e.d.; 
 Bewaking (int. Jeugdtoernooi: 18 jaar 

en ouder); 
 

Tijden: in weekenden,  
afhankelijk van toernooidata. 

 
Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  

E-mail: stage@reigerboys.nl 
 

 

 
 
 

  
Gevraagd: “Filmmonster”. 
 

Altijd al gedroomd van de 
“rode loper” in Cannes? Jij als 

winnaar van de “Gouden Camera”? Laat je 
droom werkelijkheid worden. 

 
Maak een promotiefilmpje over 

Reiger Boys. 
 

 Maak een draaiboek; 
 Neem interviews af; 
 Maak de opnames; 
 Verzorg de muziek; 
 Zorg voor begeleidende teksten; 
 Je filmpje komt op de site. 
 

Tijden: in overleg met je begeleider. 
 

Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  
E-mail: stage@reigerboys.nl 

 

  
 

Muziekfreak en dansleip 
en spelletjesgek? 

 
En vind je het leuk om iets voor 
kinderen te organiseren? Geef 

je dan op als organisator van de  
 

Kinderactiviteiten: 
   

 Kinderdisco; 
 Spelletjesmiddag; 
 Speurtocht;  
 Enz. 

 
Tijd: in overleg met je begeleider. 

 
Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  

E-mail: stage@reigerboys.nl 
 

 
 
 
 

 
 

 Journalistiek talent gezocht. 
 

Heb je interesse in de journa-
listiek? Wil je verslagen  

schrijven of foto‟s maken? 
 
  

Laat zien wat je kan!  
 
 Schrijf wedstrijdverslagen; 
 Maak de mooiste actiefoto‟s; 
 Publiceer je werk op de site en in de 

 Reiger; 
 Neem interviews af; 
 

Opdrachten in overleg met  
je begeleider. 

 
Waar melden?: Bij dhr. J. Wezepoel.  

E-mail: stage@reigerboys.nl 
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Reiger Boys MD1-SVW MD1    3-1 Spannend tot het eind ! 
 
Co(ach) had iedereen al goed voorbereid via de mail dat onze volgende tegenstander SVW wel eens een 
hele zware kon zijn. Niet alleen omdat ze ongeslagen bovenaan stonden,maar ook nog eens 29 doelpunten 
voor hadden en slechts 4 tegen. Terwijl wij netjes op de 3

e
 plaats staan met 11 doelpunten voor en 5 tegen. 

Dus de druk lag vooral op de verdediging en niet in de laatste plaats op onze spitsen om er ook weer een 
paar in te schieten. De spanning was dan ook goed te voelen in de kleedkamer. Gelukkig was iedereen 
er,behalve nog steeds de geblesseerde Monika,maar Melanie heeft haar de afgelopen wedstrijden uitste-
kend vervangen.   En dan mochten we ook nog eens op het hoofdveld spelen met een (bijna)volle tribune. 
Daphne won de tos en koos eerst voor de helft van het thuispubliek. De wedstrijd ging beginnen en we be-
gonnen heel fanatiek. Dit resulteerde dan ook al in de 3

e
 minuut in een openingstreffer van Melissa!Na 

goed doorzetten van haar, als een echte spits,liep ze alleen op de keeper af en schoot de bal in het net;1-0!  
 
Iedereen ging uit z‟n dak,want dit hadden we echt niet verwacht. SVW begon dan ook steeds beter te voet-
ballen,maar onze verdediging stond als een huis. In de 20

e
 minuut konden ze er dan toch een keertje door 

komen,maar gelukkig hebben wij Melanie nog op doel staan die de bal voor de voeten van de spits van 
SVW weg plukte. Eén minuut later was er zo‟n zelfde situatie voor ons,maar het lukte ons wél om te sco-
ren. Jenny zette goed door en in een “kluts” schoot ze de bal richting doel……..en die rolde héél langzaam 
over de doellijn; 2-0!  
 
Nu ging zelfs de WAVE door het stadion van vreugde. Zal het dan toch gaan gebeuren dat wij de nr.1 gaan 
verslaan? Toen was het gelukkig rust en konden we alles even rustig op een rijtje zetten. De rode koppies 
van Esmee,Sabine en Sterre zeiden wel genoeg; de inzet is weer tóp! Maar nu moeten we dat in de 2

e
 helft 

ook nog even volhouden,want die is nog lang genoeg. Na 5 minuten brak Melissa weer door de verdedi-
ging,maar werd neergehaald,terwijl de scheidsrechter er niet eens voor floot! Dit deed bij wel bij een prach-
tige aanval van ons,die hij afvloot voor buitenspel,terwijl er nog een verdediger was blijven hangen. Beetje 
jammer. Nee,we hadden de scheids niet echt mee vandaag. Het spel ging toen op en neer,maar in de 20

e
 

minuut was het Robin die totaal uit het niets de 3-0 scoorde! Dit was een beloning voor haar goede spel en 
inzet van vandaag. Vanaf dit moment werd SVW steeds sterker en bleef maar komen. Dit resulteerde dan 
ook in een doelpunt in de 20

e
 minuut; 3-1.  

 
Nu werd het toch nog spannend,want de batterijen van onze meiden begonnen leeg te raken en SVW 
merkte dat. Gelukkig bleven we overeind en bleef het bij 3-1. Bij het eindsignaal leek het wel alsof we kam-
pioen waren,zo blij. Nadat iedereen klaar was met handtekeningen uitdelen aan de mensen op de tribune 
gingen we naar de kleedkamer om dit samen even te vieren. Meiden,wat hebben jullie je allemaal weer 
super ingezet vandaag! Het was weer volop genieten. 

 
Reporter Nico 

 
 
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Reiger Boys E4 - Berdos E2 
 
Op een mooi zaterdagochtend mochten we als ongeslagen koploper op een even mooie aanvangstijd van 
10.50 uur aantreden tegen de nummer 4 op de ranglijst. Helaas zonder Arusho die afgelopen week te ho-
ren kreeg dat hij voorlopig even rust moet houden om te herstellen van een knieblessure. Arusho, beter-
schap en we hopen je weer snel op het veld te zien. Na 2 weken geleden de 1e 2 punten te hebben ge-
morst door onvoldoende concentratie en strijdlust omdat er halverwege de competitie door de ongeslagen 
status gedacht wordt dat je al kampioen bent, was het de beurt aan het team om het tegendeel te bewijzen. 
De concentratie in de warming up was al 10x zoveel als wat er in de laatste comptetitewedstrijd werd laten 
zien. We werden in de 1e helft echter overrompeld door een extra gemotiveerde tegenstander die door 
middel van diverse snelle combinaties door onze verdediging sneden. De afwerking was gelukkig niet al te 
best, waardoor we bij een snelle counter alsnog op voorsprong kwamen door een mooi doelpunt van Ty-
cho. De tegenstander was helaas nog niet onder de indruk en bleef aanvallen. Na een mooie combinatie 
over meerdere schijven wist Dion het net te vinden en kwamen we op een comfortabele 2-0 voorsprong. 
Lekker uitspelen en de rust in gaan.....Niets was minder waar, want daar kwam Berdos alweer. Door con-
centratiegebrek bij onze verdediging en wat meer felheid bij Berdos resulteerde dit in hun aansluitingstref-
fer, maar gelukkig scoorde Dylan toch nog de 3-1 voor rust. De 2e helft ging over en weer maar Berdos 
was de 1e die scoorde, waardoor de minimale marge weer op het scorebord stond. Lichte paniek bij de 
coaches vanwege de angst voor puntenverlies, aangezien de concentratie en werklust minder en minder 
werd. Maar gelukkig hielp onze keeper Rutger ons aan de 3 punten met enkele schitterende reddingen. 
Vlak voor tijd werden de 3 punten zekerheid door een snelle counter en wederom een bekeken doelpunt 
van één van de uitblinkers van deze ochtend: Tycho. Volgende week zijn we vrij, maar jullie trainer kennen-
de zal hij ongetwijfeld iets voor jullie verzinnen, zodat papa en mama toch niet kunnen uitslapen. Tot dins-
dag op de training! 
  

 
AFC ’34 E5 – Reiger Boys E8 
  
Uit de ranglijst bleek dat het een zware dobber zou worden. AFC stond 5 punten voor, dus we waren ge-
waarschuwd. Zoals gewoonlijk stonden er weer een paar reuzen in het team van de tegenstander, maar we 
lieten ons niet intimideren. De eerste 10 minuten was een behoorlijke stormloop van AFC, maar echte kan-
sen kwamen daar niet uit. Totdat halverwege de 1

e
 helft een aanval van Reiger Boys werd opgezet door 

Luuk, die op links paste naar Roy, die goed voorgaf. Jaimy P. stond op de goede plek en rondde beheerst 
af 1 – 0. Daarna nog een paar goeie kansen, maar tot de rust bleef deze stand gehandhaafd. Na rust was 
Reiger Boys sterker en kreeg weer hele goeie kansen om de score uit te breiden, maar dit lukte maar niet, 
omdat de keeper van AFC goed stond te keepen. We kwamen nog goed weg met een bal op de lat bij 
Sam, maar gelukkig bleef de 1 – 0 op het scorebord staan. Al met al een perfecte wedstrijd met goed com-
binatiespel en veel inzet. Klasse gedaan, jongens!!! 
 

De begeleiders 

Word ook “Vriend van Reiger Boys”. 
Hoe doe ik dat? 

Maak € 50,00 over op rek.nr. 
32.69.79.042 

t.n.v. De Vrienden van Reiger Boys. 
 

En u bent ook vriend! 
 

Meer informatie? Stuur uw vraag naar: devrienden@reigerboys.nl  
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 Reiger Boys E5 - Kolping Boys E7 

  
De jongens en meiden hadden weer zin om een partijtje te voetballen na een 
week rust gehad te hebben. Ze gingen meteen in de aanval. Er was een fout 
in de verdediging van de Kolping Boys en Mandy greep haar kans. Ze ging op 
het doel af en wist de score te openen: 1 -0. Even later was er een goede 
voorzet van Sven en Mandy maakte de 2-0. Toen was het de beurt aan de spits 
van de Kolping Boys om uit te breken. Helaas voor hem raakte de bal de lat. 
In de 17de minuut was het Mick die de 3 -0 in schoot. Mandy scoorde kort 
daarna de 4 -0. En nog voor de rust was het Maarten die de 5de treffer 
inschoot 
via binnenkant paal. 
  
Na de rust duurde het even voor er een doelpunt kwam. Maar ineens was er 
een prachtig afstand schot van Luka en dat betekende 6-0. Maud die ook wat 
meer naar voren was gekomen probeerde nog een paar schoten op het doel maar 
helaas, ze gingen er niet in. Sven had weer een mooie voorzet op Dyrall en 
deze kon de 7-0 maken. Kolping Boys had ook af en toe wat aanvallen. 
Gelukkig 
hadden we als het gevaarlijk werd Sander achterin. Daan die een paar keer 
in actie moest komen had weer mooie reddingen. Daryll gaf even later een 
goede voorzet op Sven die de 8-0 scoorde. De E5 bleef druk uitoefenen op 
het doel van Kolping Boys. Na een messcherpe corner van Luka was het Mick 
die met een kopbal de 9 -0 op het scorebord zette. Daryll maakte daarna nog 
een mooie treffer en zo werd het 10-0. Gelukkig voor Kolping Boys wisten 
ze in de slotfase nog een tegendoelpunt te maken. De eindstand werd dus 10 
-1. 
           Margaret 
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Zaterdag 30 oktober 2010 

Forresters E9- Reiger Boys E9 

  
Een uitdagende dag voor spelers en begeleiding. Coach Dinand heeft verplichtingen bij Reiger Boys 1, dus 
de honneurs worden vandaag waargenomen door de stand-in coaches Dennis en Richard. Forresters E9, 
altijd lastig uit! 
  
De omstandigheden zijn prima, lekker voetbalweer, veel supporters als 13e man langs de lijn en de jon-
gens lijken er zin in te hebben. De coaches hebben met instructies van Dinand een op papier perfect tech-
nisch en tactisch plan uitgewerkt. Korte tactische bespreking voor de wedstrijd: loop je vrij langs de lijnen, 
goed overspelen en veel plezier hebben! De jongens zijn er klaar voor, scherp als een scheermes en gaan 
er alles aan doen om de stand-in coaches niet in hun hemd te laten staan.  
  
En dat deden ze ook niet. Vandaag was een dag waarop heel veel lukte doordat de jongens uitstekend vrij 
liepen en goed overspeelden. Daar straalde plezier vanuit en gingen ze met elkaar nog een stapje harder 
lopen en elkaar helpen bij verdedigen en aanvallen. Hoezeer de jongens van Forresters ook hun best de-
den, het mocht niet baten tegen een heel goed Reiger Boys E9. Uiteindelijk zagen we goals van Dave (7e), 
Hassan (1e, 4e, 5e en 8e), Nils (3e), Wesley (2e) en Wouter (6e) en nog zeker 5 heeeeeele grote kansen 
die we eigenlijk al telden maar er toch niet ingingen. Alle complimenten voor de jongens die vandaag een of 
zelfs meerdere keren wisten te scoren, maar bedenk je dat dit alleen kon lukken omdat jullie door goed sa-
menspelen met elkaar de kansen hebben gecreeerd. Forresters heeft geen enkele noemenswaardige kans 
kunnen afdwingen door ons prima verdedigingswerk en onze klasse keepers, Daan en Dave die ieder een 
helft voor hun rekening namen.  
  
Nogmaals jongens, de grootste complimenten vandaag zijn voor jullie inzet en het oog voor elkaar bij het 
overspelen. Ga zo door en blijf vooral trainen op goed aannemen en (nog)sneller overspelen.  
  
Ook met de penalties hebben we goede zaken gedaan met 4 voor en maar 1 tegen. Dave, Hassan, Nils en 
Wouter wisten goed in de hoeken geplaatste penalties te scoren en onze keeper Daan heeft er meerdere 
van Forresters gestopt.    

  
Dinand volgende wedstrijd weer aan jou.  

  
Dennis en Richard 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Reiger Boys E11 – Hugo Boys E2 
 
Vandaag stond de topper tegen Hugo 
Boys op het programma voor E11. De-
ze jongens hadden tot nu toe alle wed-
strijden gewonnen. Iedereen had er 
weer zin in en het devies was duidelijk 
namelijk dat er gewonnen moest wor-
den gezien de stand op de ranglijst. 
 
In het begin van de wedstrijd werd het 
meteen al duidelijk dat  Hugo Boys E2  
geen enkel probleem moest zijn voor 
E11. Wat mij (ondergetekende) vaak 
opvalt is dat tegenstanders zoals Hugo 
Boys E2 helemaal niet proberen te 
voetballen. Het is maar hoe je het be-
kijkt. 
Bij vlagen werd er goed gevoetbald 
getuigen de eerste goal die uiteindelijk 
door Justin gemaakt werd. 
Daar zat echt alles in en daar kan je als 
ouder en supporter alleen maar van 
genieten. 
Dat het bij rust slechts 2-2 was kwam 
eigenlijk doordat de scherpte voor het 
doel een beetje ontbrak en dat we 
soms onnodig achteruitlopen waardoor je de tegenstander de gelegenheid geeft om te schieten. 
 
Na rust  was er veel spanning omdat net als in de eerste helft we moeite hadden om het af te maken en 
dan blijf je beducht voor een tegen goal. Toch 2 keer op voorsprong gekomen door onder meer een gewel-
dige goal van Mitchell die elke week zijn geweldige trap techniek etaleert door vanaf de zij kant de bal over 
de keeper te krullen. Ondanks dat hij weer te weinig aan de bal was blijft het voor mij een raadsel waarom 
hij niet in de selectie zit.!!! Echt een geweldig talent. 
 
De winst die we behaald hebben uit deze wedstrijd ligt met name bij de omschakeling. 
Het mee verdedigen van onze aanvallers bij bal verlies. Rick, Justin en met name ook Kay verdedigen nu 
vaak wel mee en dat is gewoon prettig om te zien. Goed gedaan en probeer dat vast te houden. 
Ook viel op dat Jordy telkens weer zijn duels wist te winnen door goed zijn lichaam te gebruiken. 
Zo zie je maar dat als je je zelf goed opstelt je gebrek aan snelheid kan compenseren. 
Ook het doorschuiven van Thomas bij bal bezit ter ondersteuning van de aanval leverde veel gevaar op en 
zelfs een paar keer een goede kans voor Thomas zelf. Dit soort initiatieven geeft gewoon aan dat je gaat 
voor eigen kansen en de winst in plaats van af te wachten. 
 
Uitslag uiteindelijk was 4-4 doordat we weer op het laatst knullig een goal tegen kregen. 
Rick verwerkte de bal niet goed en liet de bal half over de lijn rollen. De bal was zeker niet in zijn geheel 

over de lijn en had dus nooit geteld mogen worden. De positie van de 
scheidsrechter was dus danig zo dat hij het onmogelijk kon zien. Neemt 
niet weg dat we goed gespeeld hebben en dat we niet hebben gekregen 
waar we recht op hadden.  
 
Goed gedaan jongens jullie mogen trots op jezelf zijn met zo`n prestatie. 
Komende woensdag weer trainen en dan op naar volgende week zater-
dag. 

  
Gr  Eli 

 
  
  


