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Van de Redactie. 
 
Wat een weekend! Schitterende winst He-
ren1! Prachtig gelijkspel Dames 1 tegen Be 
Quick! Schitterend ook hoe alle spelers zich 
weer over de velden bewogen. Leest u maar: 
 
Deze week: 

 Wedstrijdverslag Heren 1; 

 Wedstrijdverslag Dames 1; 

 Twee pupillen van de week; 

 De stand; 

 Foto‟s Heren 2; 

 Heren 7; 

 Heren 4,5,6; 

 Aankondiging klaverjassen;Meiden B1, 
D1; 

 Diverse E-teams; 

 Winst F 1: 9 - 0; 

 De Algemene Leden Vergadering. 
 
 

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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Reiger Boys 1 - Asonia 1 
 
Na de goede, maar helaas ver-
loren wedstrijd van vorige week 
vandaag tegen Asonia. De 
mannen waren er op gebrand 
om het goede spel van de 
tweede helft van vorige week 
vandaag weer te laten zien. En 
dat deden ze. Asonia had veel 
moeite met het felle spel van 
onze jongens. Wij begonnen 
sterk, kregen een paar kansjes, 
maar we vonden het net nog 
niet. Asonia kwam even onder 
de druk uit en ook zij kregen 
wat kansjes, maar ook zij wis-
ten niet te scoren. Toen, een 
fraaie dieptebal op Rafael en 
die rondde fraai af. Een terech-
te voorsprong. We kregen daar-
na nog een paar aardige kan-
sen, maar die gingen er niet in en dus gingen we met die 1 - 0 stand rusten. 
De tweede helft speelden we nog scherper als de eerste en eigenlijk kwam Asonia er niet meer aan te pas. 
Iedere keer als zij aan de bal kwamen zaten de jongens er zo fel op, dat we meteen weer in balbezit kwa-
men. De 2 - 0 kon dan ook niet uitblijven. Uit een mooie voorzet van Jan knikte Emiel fraai binnen. Iedereen 
ging uit zijn dak. Prachtig om te zien. Kippenvel!!! 
Michael kreeg ook zijn speelminuten en beloonde de trainer en zichzelf met een prachtig doelpunt na een 
fantastische pass van Cunnee. 3 - 0 en Asonia was geveld.  
Hele goede wedstrijd jongens. Complimenten. Nu dit nivo vasthouden en uitbouwen en het kan nog heel 
leuk worden. 
Aanstaande zaterdag zijn we vrij, maar we gaan een oefenduel spelen thuis om 15.00 uur. De naam van de 
tegenstander is me even ontschoten. 

 
Dienend (langs de 
lijn). 
 

Op de foto’s:  
De pupil van de 
week krijgt de bal 
overhandigd door 
Jack Koopmans. 
Uiteraard is ook 
deze bal weer ge- 
sponsord door  
“De Vrienden van 
Reiger Boys”. 
 
HH 
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Dames Reiger Boys bedwingen koploper Be Quick’28 
(Foto’s: Leo Soeters). 

 
Heerhugowaard – De dames van Reiger Boys hebben in een zwaar bevochten wedstrijd met 2-2 ge-
lijkgespeeld tegen het sterke Be Quick’28 uit Zwolle. De eerste helft was er weinig krachtsverschil 
tussen beide teams. In de tweede helft werd de druk van de Zwollenaren groter maar wist de thuis-
ploeg toch stand te houden. 
 
Na het beginsignaal van scheidsrechter Bogerd kreeg Be 
Quick de eerste echte kans om de score te openen. Uit 
en vrije trap van Suzanne Herpel kopte Jannieke van der 
Pol dicht bij de 2

e
 paal de bal net over. Een voorzet van 

Marit Balder bereikte Marintha Louwe, maar voor dat ze 
kon inkoppen was keepster Annet Bolk haar te vlug af. 
In de 17

e
 minuut kwam Be Quick op voorsprong. Lianne 

Bouwmeester kon vrij op links de bal voor geven, waarop 
Angenita Lemstra de 0-1 binnen knalde. In de 29

e
 minuut 

werd deze voorsprong te niet gedaan. Sharday Pattina-
sarany reageerde attent op een dieptepass van Monique 
van der Rijst en scoorde vrij voor keepster Bolk beheerst 
de 1-1. Op slag van rust had Reiger Boys met iets meer 
geluk op voorsprong kunnen komen. In een scrimmage 
voor het Be Quick-doel schoot Marintha Louwe de bal 
helaas tegen de kruising. 
 
Kort na het begin van de tweede helft wist Anneloes Kock zich vrij te spelen voor het Reiger Boys-doel en 
scoorde, onhoudbaar voor keepster Roet, de 1-2. Vier minuten later trok de thuisploeg de stand weer gelijk. 
Sharon Kok tikte de bal breed op de vrijstaande Sharday Pattinasarany, die vervolgens haar tweede doel-
punt  aantekende (2-2). Daarna werd de druk van Be Quick groter en moest keepster Eline Roet meerdere 
malen handelend optreden. Door hard werken van het gehele team, soms met kunst- en vliegwerk, wist de 

thuisploeg er een verdiend gelijkspel uit te slepen. Trainer Ar-
nold de Block was dan ook zeer content met de inzet van zijn  
team. 
 
Statistieken: 
 
Reiger Boys – Be Quick‟28 2-2 (1-1)  
17

e
 Angenita Lemstra 0-1, 29

e
 Sharday Pattinasarany, 46

e
 

Anneloes Kock, 50
e
 Sharday Pattinasarany. 

Scheidsrechter: F.M. Bogerd 
Kaarten geel: 36

e
 Marit Balder (RB), 47

e
 Jennieke van der Pol 

(BQ‟28), 60
e
 Ellen Marissink (BQ‟28) 

 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, 
Marieke Plekker, Monique van der Rijst, Jorinda Schuit, Chan-
tal Hendriksen, Alina Uijl, Marintha Louwe (63e Tessa Oud), 

Sharon Kok (72e Tanja Groenewoud), Sharday Pattinasarany. 
 
Be Quick‟28: Anette Bolk (k), Ellen Marissink, Annelies Tuin, Kitty Oerbekke (64

e
 Valerie Seinen), Suzanne 

Herpel, Angenita Lemstra, Lianne Bouwmeester, Karin Tersteeg, Anneloes Kock, Jennieke van der Pol (90
e
 

Linda Bunt), Sanne van Vemde (58
e
 Jirre den Biesen). 
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De stand. 

Hallo ik ben Ida. 
 
Ik was zaterdag pupil 
van de week en toen 
mocht ik kijken bij de 
dames 1. 
Eerst mocht ik kijken in 
de bespreekkamer, 
waar ze de opstelling 
gingen noemen. 
Daarna mocht ik een 
Reiger Boys trainings-
pak aandoen. 
Toen we het veld op 
liepen  mocht ik de bal 
vast houden. 
Daarna mocht ik bij de 
tegenstanders probe-
ren te scoren. 
Toen de wedstrijd be-
gon, mocht ik bij de 
ander wissels in de 
dug-out zitten. 
Na afloop van de wed-
strijd ging ik naar de bestuur kamer, 
en kreeg ik wat te drinken en eten. 
En als laatste kreeg ik een echte Reiger Boys voetbal. 

   Het was een hele leuke dag en ik hoop dat ik nog een keer pupil van de week mag zijn. 

Arnold, Suzanne en Robert applaudisseren voor de 
pupil van de week.  
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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 2 -  Dindua 2: 0 - 2. 
 
Na een mooie eerste helft ging uiteindelijk de winst toch naar Dindua. Heel jammer. Lange tijd hadden de 
mannen de touwtjes in handen. Een gelijkspel was zeer terecht geweest. Dindua creëerde zelf nauwelijks 
kansen. De doelpunten kwamen dan ook voort uit misverstand.  
Als dit team op elkaar ingespeeld raakt, dan gaat ook dit Reiger Boys team een mooie toekomst tegemoet. 
Ben ik van overtuigd! 

HH 
 
Gemiste kans! 
 
 
 
 
Weer lag de keeper, brede 
jongen overigens, in de 
weg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gelukkig was 
Yannick ook 
lange tijd een 
obstakel voor 
de tegenstan-
der. 
 
 
 
 
 
 

               Jacintho kopt de bal terug. 
 
 
 
 
 
Er stond redelijk 
wat trainers– en 
coachgeweld langs 
de lijn. 
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Alcmaria Victrix - Reiger Boys 7: 5 - 3 
 
Aan de Terborchlaan in Alkmaar heeft Alcmaria Victrix een complex waar ze het allemaal heel redelijk voor 
elkaar hebben: een kunstgrasveld, een aardige tribune, een gezellige kantine en een hal met kunstgras. 
Alles is goed, behalve het veld waar wij onze kunsten op mochten vertonen. Een veld waar voor een mol 
geen winst meer te halen valt, waar een berggeit z‟n benen op zou breken. Een groot nadeel voor een 
team wat overwegend bestaat uit stylisten met een fluwelen techniek. De eerste helft was mede om die 
reden wat onwennig, om het maar een keertje héél lief te zeggen. In geen tijd (letterlijke vertaling van: in no 
time) stonden we met 1-0 achter door een speler van Alcmaria die opeens griezelig vrij voor instant keeper 
Mark stond. En dat is jammer. Nog jammerder (zo dat al een woord is) was dat balverlies in een mogelijk 
kansrijke aanval van onze kant zorgde voor een ondertal situatie bij het voor ons verkeerde doel: vier aan-
vallers van Alcmaria hadden geen problemen om maar twee verdedigers uit te spelen: 2-0. Daarna kregen 
we wel wat kansjes; zowel Patrick als Melvin hadden kunnen scoren, maar de gewenste anschlusstreffer 
verdween in het andere doel, zodat je het nauwelijks een anschluss zou kunnen noemen. Voor de oudere 
lezers: niet schrikken van dit Germaanse woord; Oostenrijk is nog steeds een onafhankelijk land. 3-0 en 
weer kon Mark er niets aan doen. Een quote van Mark drie uur na de 3-0 van Alcmaria: “ik had het niet zo 
naar m‟n zin”.  In de rust was het dus zeer noodzakelijk om eens goed in de spiegel te kijken, ware het niet 
dat opperhoofd Peter de spiegel had afgedekt met een A4-tje waarop de opstelling afgebeeld stond. Des-
ondanks kwamen we anders uit de kleedkamer. Nog steeds in het geel/zwart natuurlijk, maar nu met een 
iets andere instelling. Een beetje de instelling van de geblesseerde balvirtuoos Marcel die helemaal de 
moeite had genomen om ons aan te moedigen en de barre tocht naar Alcmaria Victrix had gemaakt….. op 
de fiets! De 3-1 kwam uit een prachtige pass van Ron, die Bart keurig kon afronden. Ron, die opeens z‟n 
liet zien op het middenveld, omdat elftalprostituee Steve geblesseerd uitviel, hij werd vervangen door 
Dylan, die eerder het veld moest verlaten voor Glenn. Voor degenen die het spoor totaal bijster zijn na 
voorgaande zin, hen verwijs ik door naar Tim (de kleine Hiawatta van Peter) die net genoeg IQ schijnt te 
hebben om van zo‟n zin wel chocolade te kunnen maken. Niet dat we daar behoefte aan hebben,  handiger 
zou het zijn om daar scorend vermogen van te maken. Scorend vermogen in de vorm van Roeroe. “Van 
Roeroe???” Inderdaad: van Roeroe; de zeer gewaardeerde medespeler die zo goed thee kan regelen. Die. 
Roeroe maakte het mooiste doelpunt van het seizoen. We zijn nog geeneens halverwege, maar toch kan je 
dit al stellen. Of beter: het zou mij ten zeerste verbazen als er tijdens het tijdperk van de Waterman een 
mooier doelpunt wordt gemaakt. Iets wat een gewone corner leek, zouden wij normaal gesproken op de 
gebruikelijke manier verprutsen, ware het niet dat Roeroe maar besloot (?) de corner in enen te nemen. 
Normaal vliegt zo‟n bal er dan in bij de eerste paal. Ook mooi, maar het kan nog veel mooier: Roeroe lukte 
het om de bal bij de tweede paal, via die paal in de kruising te laten vliegen. Niet eerder vertoond en waar-
schijnlijk nooit meer vertoond.  Navraag bij de scheidsrechter leerde dat ook zo‟n uitzonderlijk doelpunt 
slechts voor één telt. 3-2. Het leuke aan de 3-3 is dat het bijna een kopie is van de 3-1, zodat ik control-c en 
control v kan gebruiken en niet mijn kostbare tijd hoef te besteden aan het typen van lange, overbodige 
zinnen zoals deze. Of zelfs nòg meer overbodige en niets toevoegende zinnen zoals deze. Gaat ie: de 
(hoofdletter ‘D’ vervangen door een kleine ‘d’) 3-1(eeeh.. 3-3 natuurlijk!)  kwam uit een prachtige pass van 
Ron, die Ramon (in plaats van Bart) keurig kon afronden. Gemak dient te mens. Na de 3-3 zou je denken: 
erop en erover. Nu bedoel ik natuurlijk niet de twee gelukkige minuten van de zaterdagavond, maar een 
mogelijk 3-4, of misschien wel meer op een achterafveldje in de Hoef. Niets van dat. Zowel het eerste als 
het tweede niet, hoewel dat misschien wel iets te veel persoonlijke informatie is. Sterker nog: ZIJ maakte 
de zevende goal. Een Lucky, maar die tellen net zo zwaar als traumtreffers als die van Roeroe. Drie mi-
nuutjes voor het einde werd het zelfs nog 5-3. Jammer de bammer! 
(Vervolg: de mispeer staat op pagina 8). 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Mispeer van de week. 
 
Tegenwoordig wordt ie ook bij het eerste gebruikt, was overigens geheel logisch is, gezien het feit dat de 
geestelijke vader van de mispeer –Dinand-  daar elke week zijn neus en alles wat daarna komt laat zien.  
Misschien tijd voor een andere naam van deze rubriek? Enniewee (spreek uit als: anyway) de mispeer uit-
delen is deze week weer een hels karwei. Misschien is het wat voor Roeroe, die al in z‟n auto zat en er ver-
volgens achter kwam dat ie z‟n spullen nog niet had? Gelukkig heeft ie nageslacht wat wel oplet.  Mis-
schien is het een leuke opsteker voor Tim die, ondanks z‟n moutainbike plannen, niet is meegefietst met 
Marcel? Of Ron die een fietspad als z‟n eigen busbaan beschouwt? Of me eigen zelve die tot twee keer 
aan toe tegen een wannabe-molshoop  trapt in plaats van de bal? Nope, ik weet een betere kandidaat: Oe-
lie. Oelie stond tijdens de eerste helft ons ronduit uit te lachen. Nu zou ik kunnen zeggen: „Nu is Oelie als 
AZ supporter wel het één en ander gewend, dus moet het wel heel erg zijn geweest‟, maar dat doe ik dus 
niet, mede omdat ik dezelfde handicap heb. Oelie; je krijgt hem vanwege het zichtbaar uitlachen van je 
vrienden en medeteamgenoten. Het heeft niets te maken met het gegeven dat Grandqvist gisteren drie 
keer heeft gescoord en nog veel minder te doen met de prestaties van VVV-spits Boymans. 
Opstelling RB7: 
Mark / Roeroe, Ron, Dylan (45. Glenn), Edwin / Patrick, Steve(55. Dylan), Marcus / Melvin, Ramon, Bart. 
 

Marcus. 
 

 

Reiger Boys 4/5/6/      -       Castricum   5                  1  -  1 
  
Waarom Reiger Boys 4/5/6, wel om een lang verhaal kort te maken, het Mr. Cocker team begon de compe-
titie als RB 4, zou daarna RB 5 worden maar door allerlei omstandigheden zijn en blijven we nu RB 6. 
De stand op de ranglijst van RB6 was niet bepaald rooskleurig te noemen. Verleden week speelden we, 
dachten we, voor het 6de en haalden toen het eerste punt binnen, 8 gespeeld en 1 punt. Dat bedoel ik met 
het dat niet rooskleurige. We hebben er afgelopen zaterdag weer een punt aan kunnen toevoegen. Dat lijkt 
weinig maar Castricum stond op de tweede plek en speelde met een gemiddelde leeftijd van zo rond de 20 
jaar en wij zitten al gauw op het dubbele en dat komt niet alleen door Aalt. 
Zoals gezegd een puntje erbij, kunnen we daar tevreden mee zijn, ik dacht het wel. Helaas moest de 
scheids ( ik weet niet van wie ) een zuiver doelpunt van ons zo'n 3 minuten voor tijd afkeuren want buiten-
spel staan op een voorzet die wordt teruggetrokken van bijna de achterlijn is volgens kenners onmoge-
lijk. Rest mij nog om Ewald v.d. Eng te bedanken, niet alleen omdat hem gevraagd was bij ons onder de lat 
te komen staan, maar zeker ook voor die paar katachtige reddingen. 
Volgende week naar Blauw-Wit Wormerveer, zal waarschijnlijk ook wel lastig worden maar niets geeft een 
prettiger gevoel dan het winnen van de koploper.  

  
J.v.d.B. 

 

  
 
 

U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
17 december. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee, of buurvrouw. 
 
   Gezellig! 
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MB1 blijft winnen! 
Zaterdag 6 november 12.00 uur. Reiger Boys MB1 verzamelt in de kantine van Reiger Boys. Voordat we 
afreizen voor een wedstrijd tegen Sporting ‟70 in Utrecht wordt eerst het tactisch plan doorgenomen tijdens 
de teambespreking. Vandaag staat er namelijk (weer) een belangrijke wedstrijd op het programma. Winst 
op Sporting „70 zou niet alleen de 3

e
 overwinning op een rij betekenen, maar ook een definitieve aansluiting 

met de top van de hoofdklasse. Voor Sporting ‟70 betekent winst zelfs tijdelijk de 1
e
 plaats. Dat belooft dus 

wat. 
Na ruim een uur rijden arriveren we op het terrein van Sporting ‟70 in Utrecht. Wat begon als een collectie-
ve optocht naar Utrecht eindige in een individuele aankomst. Leve alle navigatiesystemen die ons alle kan-
ten op kunnen sturen bij wegomleggingen. Gelukkig begon de wedstrijd 20 minuten later, zodat we com-
pleet en met de sterkste opstelling aan de wedstrijd konden beginnen. 
Nu de ziekenboeg leegstroomt hebben we meer dan voldoende wissels. Hoewel nog niet alle speelsters fit 
genoeg zijn om een hele wedstrijd te spelen, wordt er toch veel geduld en begrip gevraagd van de speel-
sters die langs de kant staan als wissel. Het is dan ook goed om te zien dat dit niet ten koste gaat van de 
teamspirit. Klasse meiden! 
Reiger Boys begint met de inmiddels vertrouwde opstelling. Direct na de aftrap jaagt Sporting ‟70 op de bal 
met als resultaat een afstandsschot dat op de lat belandt. Zo, iedereen wakker……..? Het is een spannen-
de eerste helft. Reiger Boys verliest te vaak de bal op het middenveld, waarna Sporting ‟70 met dieptepas-
ses de snelle spitsen proberen te bereiken. Gelukkig staat de verdediging weer als een huis. Kimberly, Ga-
brielle, Melissa en niet te vergeten de keepster Bo hebben de aanvallen van Sporting ‟70 onder controle. 
De enige kans die ze krijgen komt door een (communicatie)foutje in de verdediging. Gelukkig schieten ze 
naast. Dan is het de beurt aan Reiger Boys. Na een dieptepas van Dominique vanaf het middenveld komt 
Gaby in een duel tegen 2 verdedigers. Ze speelt zich knap vrij en maakt de bevrijdende 0-1. Nog geen 5 
minuten later is het Kelly die Dominique op rechts de diepte in stuurt. Dominique haalt verwoestend uit: 0-2. 
Gelukkig voor Sporting ‟70 fluit de scheidsrechter voor het rustsignaal, want anders was de voorsprong al 
snel groter geworden. 
De 2

e
 helft begon wat nerveus. Sporting ’70 ging uiteraard vol in de aanval. Maar zoals eerder gezegd; de 

verdediging van Reiger Boys gaf geen krimp. Wat is het toch heerlijk om een meevoetballend, mee-
schreeuwende keepster te hebben.  
Net zoals in de 1

e
 helft vond het gevecht plaats op het middenveld. Daar waar Melissa de verdediging leidt, 

doet Dominique dat op het middenveld. Samen met de controleurs Mara en later Nikita en Mandy worden 
er grimmige duels uitgevochten. Sporting ‟70 heeft zelfs een gele kaart nodig om Dominique te stoppen. 
Het middenveld speelt een uitstekende 2

e
 helft. 

Reiger Boys blijft ondanks de druk voetballen. Gina, Natalja, en Kim  zorgen voor creatieve impulsen. De 
spitsen Kelly Gaby, Roos en Yentl zijn een ware plaag voor de verdediging van Sporting ‟70. Uw verslagge-
ver hoort na afloop van de wedstrijd het publiek van Sporting ‟70 ook praten over de spitsen van Reiger 
Boys. “De spitsen van Reiger Boys zijn wel erg goed”, hoor ik ze zeggen. 
Met het verstrijken van de wedstrijd komt het accent steeds meer te liggen op tegenhouden, Misschien niet 
het mooiste voetbal, maar wel effectief. Het wordt al donker als de scheidsrechter af fluit. Een verdiende 
overwinning. De meiden houden de stijgende lijn van de afgelopen week vast.  
De top 5 van de hoofdklasse na deze wedstrijd: 

 
 
Na de wedstrijd is het een “kippenhok‟ van jewelste. Want de meiden kunnen niet alleen goed voetballen, 
ze kunnen ook goed kakelen en kabaal maken. Je zal ze maar een uur lang terug naar Heerhugowaard in 
je auto hebben .  
Volgende week tegen Zuidvogels, als de top 3 van de hoofdklasse samen met Spakenburg (nr. 6) alle du-
els tegen elkaar gaan uitvechten en er zeker punten zullen worden gemorst. 
Moeten wij natuurlijk wel blijven winnen! 
. 

 Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten 
Doelpunt 

voor 
Doelpunt 

tegen 
 

Doel saldo 

Maarssen 5 5 0 0 15 20 4 16 

VVIJ 6 5 0 1 15 33 8 25 

Sporting '70 7 5 0 2 15 26 9 17 

Reiger Boys 7 5 0 2 15 24 9 15 

Overbos 8 4 1 3 13 14 12 2 
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De Blokkers MD2-Reiger Boys MD1    0-6    Een verplicht nummer…… 
 
Na vorige week een fantastische wedstrijd te hebben 
gespeeld en gewonnen tegen de nr.1 SVW, moesten 
we vandaag uit tegen de Blokkers, die op de laatste 
plaats stonden. We reden in een karavaan van 8 auto-
‟s achter elkaar richting Blokker. Ron had iedereen al 
voorbereid door vooraf te zeggen dat je dit soort wed-
strijden nooit moet onderschatten en altijd goed gecon-
centreerd en gemotiveerd moet zijn. Het was dan ook 
belangrijk om aan ons doelgemiddelde te gaan wer-
ken, want de twee ploegen die nog boven ons staan 
hebben er veel meer. Bij de tos merkte de scheids-
rechter pas dat allebei de ploegen in het geel stonden 
en dat kon natuurlijk niet. Toen moest de thuisclub nog 
snel voor rode hesjes zorgen en konden we 10 minu-
ten later gaan beginnen. Omdat Ron en Co deze wed-
strijd geen problemen zagen voor de verdediging hadden ze de opstelling nogal door elkaar gegooid, waar-
door anderen misschien ook hun goaltje konden meepikken. Dit gebeurde dan ook meteen, want in de 3

e
 

minuut zorgde Daphne (die normaal niet meer in de spits staat) direct voor de 0-1! Niet lang daarna nam 
Esmee een corner die er in één keer in ging; 0-2! Vanaf dit moment ging het eigenlijk alleen maar slechter. 
Het was een rommeltje op het veld. Iedereen liep elkaar voor de voeten. Ballen werden zonder eerst aan te 
nemen en zonder te kijken gewoon weg geschoten. We stonden vaak buitenspel en er werd niet één keer 
goed overgespeeld. Het meegereisde publiek begon dan ook langzaam te morren, want dit waren ze niet 
gewend……Nee meiden, de eerste helft zullen we snel vergeten. Dan maar een harde speech in de rust, 
dat het de 2

e
 helft beter moest. En dat gebeurde dan ook. Het ging iets beter. Na 5 minuten scoorde Esmee 

al de 0-3, maar toen moesten we tot de 20
e
 minuut wachten op de 0-4 van Loraine. Esmee vond dit nog 

niet genoeg en dus schoot ze er nog even 2 in; 0-6! Dit was dan ook de eindstand. Al met al dus een goede 
score tegen de nummer laatst. Hierdoor staan we nu gedeeld éérste met SVW en LSVV !! Alleen heeft SVV 
nog steeds een beter doelgemiddelde en LSVV een wedstrijd minder gespeeld en die moeten zij nog inha-
len tegen………Reiger Boys !!!! Dus meiden, jullie weten wat je te doen staat; hard trainen dus !  
 

Reporter 
Nico 
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2010-11-06 
 

Zeevogels E2 tegen Reiger Boys E5 
 
Na een nacht en vroege ochtend vol regenbuien troffen wij het in Egmond want de wind stond gunstig zo-
dat alle donkere wolken de andere kant opwaaiden. En de zon scheen af en toe zelfs! Vandaag waren trai-
ner Erik en Coach Jenet en verdedigster Maud afwezig. Sander kwam op de “valreep” het veld op want die 
waren verkeerd gereden en konden het terrein van de Zeevogels bijna niet vinden. Erik heeft Ron bereid 
gevonden om jullie deze wedstrijd te coachen. Daar kreeg hij uiteindelijk zijn handen vol aan… 
 
De wedstrijd begon, meteen rukte Reiger Boys op richting het doel van de Zeevogels. Maar zij waren in het 
bezit van een goede keeper waar je niet zomaar omheen of overheen kunt. De openingstreffer was voor 
onze Mandy. Na een snelle opbouw lag de bal ineens achter de keeper. Niet veel later was daar de 0-2 die 
vanaf Luka zijn schoen kwam. Ondertussen kwam Daryll het veld in die als wissel was begonnen en toen 
begon er ineens vuurwerk los te knallen. Hij presteerde om een hadtrick te maken. De eerste was een 
droom gaol via een kopbal en de andere twee prachtige doelpunten die de keeper van de Zeevogels niet 
kon stoppen waren zeker heel mooi geplaatst. Als klap op de vuurpijl kwam daar een hoekschop van Luka 
die Dennis met zijn hoofd de touwen in knalde. 
De Zeevogels gaven zeker wel tegenstand maar waren in de eerste helft niet opgewassen tegen het goede 
overspel en mooie passes van Reiger Boys.  
De stand tijdens de rust was 0-6. Ron en de supporters die mee gekomen zijn, waren trots op het mooie 
spel. 
 
In de tweede helft bleven de Zeevogels vechten. Reiger Boys had het zeker niet al te makkelijk. Maarten 
met zijn grote passen, Sander met zijn verdedigend vermogen en Sven met zijn mooie omhaal maakten de 
wedstrijd mooi om naar te kijken. Het leek allemaal wat rommeliger te gaan dan in de eerste helft. 
Des ondanks wist Mick de zevende treffer op zijn naam te zetten, Luka de achtste en Daryll de negende. 
Ook onze keeper Daan  moest zijn best doen om het doel schoon te houden. Af en toe was de verdediging 
nog niet terug en zo gebeurde het dat het laatste doelpunt voor de Zeevogels was. Eindstand dus 1-9! 
Tijdens de tweede helft viel het op dat er wat ruwer gespeeld werd. Een duwtje hier een duwtje daar, een 
aantal spelers die getakeld werden en af en toe een kat en een snauw. Dat was jammer. Ook onderling 
werd er gemopperd en dat is niet de afspraak in ons team. Soms maakt er is iemand een inschattingsfout 
maar dat kan ook jezelf gebeuren, dus…? Niet mopperen!  
 
Helaas na het fluitsignaal waren er nog steeds spelers van de Zeevogels boos op spelers van Reiger Boys 
en zo kwam het dat ze ineens met elkaar aan het vechten waren. Toen werd er besloten dat er geen 
penalty‟s genomen werden. Daar werd de stemming niet beter van. 
In de kleedkamer werd het hele team aangesproken door Ron op hun gedrag. Toen er werd aangeklopt 
door een moeder van de tegenpartij besloten we om met zijn allen als nog een hand te schudden en sorry 
te zeggen, ook al ben je niet begonnen met het uitdagen. Sportiviteit staat bij de E5 toch wel voor op, daar 
waren we het allemaal wel mee eens! 
 

 
13 december  

 
Algemen Leden Vergadering 

 
Houdt u deze datum vrij? 
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Wederom een overwinning voor Reiger Boys E8 
  
Vandaag opnieuw naar Kolping Boys, maar nu tegen de E7. ‟s Morgens regende het nog hard, maar toen 
de wedstrijd begon scheen het zonnetje lekker. Het begon zeer voortvarend met een doelpunt van Jaimy P. 
al na een paar minuten. Er werd echter zeer slordig gevoetbald, weinig gecombineerd en van alle kanten 
op doel geschoten. Kansen waren er wel, maar de keeper hield alles tegen. Dan zul je altijd zien dat als de 
tegenstander 1 kans krijgt, dit meteen doelpunt wordt en dit gebeurde dan ook, 1 – 1. Voor rust werd het 
gelukkig nog 2 – 1 door Roy. Na rust werd er veel beter gecombineerd en liepen de jongens uit naar 6 – 1. 
Een goeie overwinning en we naderen de top 3. 
  
De begeleiders 

 
Reiger Boys E9 - Reiger Boys E11 
 
Voor vandaag stond de kraker tegen de E11 
op het programma. Vooraf was ik een beetje 
huiverig voor deze tegenstander. Zij hadden 
immers van Hugo Boys en Koedijk E8 gewon-
nen. Tegenstanders waar wij van verloren 
hadden, dus we waren gewaarschuwd.  
Voor de wedstrijd de jongens erop gewezen 
dat ze er vanaf het eerste fluitsignaal fel op 
moesten zitten. Nou, dat deden ze. Het spel 
golfde op en neer. Beide teams kregen kleine 
kansjes, maar wij waren de eerste die scoor-
den. Het was Daan die met een mooi af-
standsschot de keeper van de E11 verraste 
en zo stond het 1 - 0. Niet veel later rondde 
Wesley een mooie aanval keurig af met zijn 
linker. Woensdag nog op getraind. Prima 
Wes!! 2 - 0 dus. 
Even later een goede aanval van E11 en die 
aanval werd met een hard schot afgerond. 
Onhoudbaar voor Dave. 2 - 1 dus en dit was ook de ruststand. 
In de rust de mannen gewaarschuwd om niet te denken dat we al gewonnen hebben, maar weer fel te star-
ten. 
Ook de E11 startte weer fel en ze kregen een paar kansen. Na een aanval kregen ze een corner en die 
werd door Daan in ons eigen doel gewerkt. 2 - 2 . 
De mouwen werden opgestroopt en we gingen er nog eens flink tegenaan. Ook wij kregen een corner en 
het was Hassan die hem met een mooie kopbal afrondde. 3 - 2. 
Wesley gooide de wedstrijd even later in het slot door de 4 - 2 binnen te schieten. Dit was ook de eind-
stand. 

Goed gespeeld jongens. Met veel inzet hebben 
we de overwinning afgedwongen. Super!!! 
 

Dinand 
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Reiger Boys E9 – Reiger Boys E11 
 
Vandaag voor de aanvang van de wedstrijd tegen onze eigen E9 had coach Ed een vervelende medede-
ling voor een ieder in de kleedkamer, Guido is per direct gestopt. Voor de meeste was het echter geen ver-
rassing omdat er in de avond daarvoor al contact over was. 
 
Het begin van de wedstrijd begon nog al weifelend voor E11 want vooral Jarno was behoorlijk slordig in de 
verdediging. Voor we het wisten stonden onze jongens 2-0 achter tegen een feller spelende E9. 
Toen Thomas erin kwam begonnen we beter te spelen en met name onze regisseur Mitchell kwam vaker 
aan de bal. Als dat gebeurd gaat het beter lopen. We kwamen weer terug in de wedstrijd dank zij een 
mooie aanval via de flank zoals het hoort. Rick speelde Mitchel goed vrij die de bal laag in de hoek krulde. 
Deze stand bleef tot het rust signaal overeind ondanks goed aandringen van onze kant. 
 
Na de rust begonnen we waar we gebleven waren door flink druk te zetten. Het resulteerde in een paar 
kansen die zoals al vaker dit seizoen in de eind fase stranden. Het duurt dan net even te lang of er word 
niet goed afgewerkt omdat de bal veel te slap word in geschoten. Echt zonde desalniettemin was het we-
derom Mitchel die met zijn geweldige trap techniek en een beetje hulp van de keeper de 2-2 aantekende. 
Het bleef daarna een tijdje 2-2 en je voelt dat het in die fase op mentaliteit gaat aankomen. Er gebeurde 
namelijk iets wat we vaker gezien hebben deze competitie. 
Als de spanning gaat toenemen zie je toch dat een aantal daar maar moeilijk mee om kunnen gaan. 
Zeker als de coaching van de kant ook gaat toenemen. Spelers gaan om wissels vragen en of lopen hui-
lend het veld af. Vooral de eigen vaders moeten het dan ontgelden. 
Het gekke is dat ondergetekende in deze fase zijn eigen zoon ziet schitteren. 
Ik zeg dit niet snel omdat ik vaak kritisch tegen hem ben maar nu naam hij de boel toch op sleeptouw met 
zijn rushes langs de zijlijn. Hiermee ontwikkeld hij toch zijn wapens. 
 
Mitchel heeft gewoon in dit soort fases ondersteuning nodig van Thomas en of Jarno. 
Ook wil ik toch ook weer een pluim geven aan Jordy omdat hij toch weer zich behoorlijk kon vast bijten in 
zijn tegenstander die toch een stuk sneller was. We verloren uiteindelijk onnodig met 4-2. 
De 3-2 valt op een manier waarvan je denkt ja hoe is dat mogelijk. 
Rick die toch weer aardig keepte liet onnodig een rolletje terug over de achter lijn lopen. 
Corner dus die ingetikt kon worden tussen 4 man in. Terwijl aan de andere kant de 2 tegen 1 situaties voor-
al door Mitchell slecht werden uitgespeeld. Weer die eindfase waar het mis gaat. 
Al met al jammer jongens maar niet getreurd en dus op naar volgende week. 

  
Gr  Eli 

  
  

Reiger Boys F1 -  Den Helder F1 
 
Voordat de wedstrijd begon eerst nog een flinke regenbui. 
Daarna nog even wachten op de scheidsrechter 
Vandaag speelden  de boys op het kunstgrasveld. 
Het begon wat rommelig, maar het wachten was op ons eerste doelpunt. 
De eerste helft was het Sem die een hattrick scoorde. 3-0 ruststand 
Na de rust liep het een stuk beter. 
Er werd  goed overgespeeld 
 en het publiek werd getrakteerd op knappe acties. 
De doelpunten werden in de 2

e
 helft  gescoord door  

Jorn, Rens, Burak, Daan, Jermaine en nog eens  Sem. 
Zodoende wonnen onze jongens deze wedstrijd met 9-0 
Volgende week een topper. 
Wij, als koploper,  spelen dan tegen de nummer 2 SVW F1. 
Net zo spelen als de tweede helft van vandaag en dan op naar het kampioenschap!! 
 

Een enthousiaste toeschouwer/ouder 


