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Van de Redactie. 
  
Weer heel veel mooie dingen. 
 

 Heren 1 boekt eerste overwinning; 

 Dames behalen dubbele overwinning; 

 B1 vernedert JVC; 

 Herhalingsles AED; 

 Scheidsrechters “Thema-avond”; 

 Pokeravond 16 april; 

 Diverse mededelingen; 

 Oproepen; 

 Instructieavond jeugdtrainers; 

 Dartstoernooi nadert ontknoping; 

 Kaboutertoernooi Vijfhuizen; 

 Huishoudelijke berichten; 

 En hoe spek ik de kas van de vereni-
ging. 

 
Voldoende weer voorlopig. Veel lees– kijkge-
not toegewenst. 
 

De redactie 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

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 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
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 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

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 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

  
 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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Dinsdag 13 april zal er een thema avond plaats vin-
den bij Reiger Boys. 
 
Deze avond is bedoeld voor al onze (jeugd) Scheidsrechters, aan-
voerders/begeleiders van de senioren teams. 
 
Serdar Gözübüyük is bereid gevonden de themabijeenkomst te ver-
zorgen. Serdar (is een jeugdige scheidsrechter 24 jaar) is junior 
scheidsrechter betaald voetbal en is dit seizoen vrijwel wekelijks te 
zien in de Jupiler League.  
 
Graag zouden wij willen weten wie er deze avond komt ivm de ruimte, opgave is mogelijke via 
scheidsrechters@reigerboys.nl  
 
Via de onderstaande link is meer te lezen over deze avond: 
Ook een profarbiter te gast?  
 
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast  
 

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

 
 

OPROEP: HERHALINGSLES AED 
 

 
 
Twee jaar geleden heEFT DE Stichting “Vrienden Van Reiger Boys”  als 60-jarig jubileumcadeau een 
AED defibrillator aangeboden aan v.v. Reiger Boys. Onder leiding van de gediplomeerd instructeur 
Piet Weeland hebben toen ca. 20 vrijwilligers een cursus gevolgd hoe de AED te bedienen.  
Om de kennis op niveau te houden wordt op donderdag 8  april, aanvang 20 uur, een 
herhalingsles gegeven. 
Alle oud-cursisten worden hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Zoals jullie weten:  

Je kunt er iemands leven mee redden! 
Opgeven kan via de mail naar: k.visser@reigerboys.nl of op 06-22921229 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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Inleveren pasfoto’s 

 
Misschien hebben jullie van de leiders/leidsters al een bericht ontvangen, maar anders bij deze: 
Alle 2e jaars E-pupillen, dus alle spelers/speelsters uit 1999, hebben volgend voetbalseizoen een 
spelerspas nodig. Voor het aanvragen van een spelerspas hebben wij een recente pasfoto nodig. Dit 
mag een pasfoto van de schoolfotograaf zijn. Graag naam en geboortedatum op de achterkant van 
de foto. 
Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto inleveren, zodat je spelerspas tijdig kan worden aange-
vraagd. 
 
Geen spelerspas is niet spelen in de D-pupillen. 
 
De pasfoto kan worden ingeleverd bij, indien afgesproken, bij de leider, of rechtstreeks bij: 
 
Els Wezepoel, 
Poldermolen 2 
1703 PZ Heerhugowaard . Tel.  072-5743565 
e-mail: elswezepoel@quicknet.nl 
 

 
Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 

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

Namens het bestuur, 
 
  

  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

 

Reiger Boys zoekt bestuurslid 
 

Ter aanvulling van het huidige bestuur zijn we op zoek naar een bestuurslid M/V voor het hoofdbe-
stuur van de vereniging. Een uitdagende functie binnen een zeer prettige bestuurlijke omgeving. De 
invulling van de portefeuille is in goed overleg mogelijk en er wordt rekening gehouden met een rui-
me inwerk periode. Ben jij degene die besturen een leuke bezigheid lijkt en zou je ook graag invloed 
willen hebben op het reilen en zeilen van de vereniging neem dan contact op voor meer informatie 
met Koen van der Horn.           
Email adres: k.vanderhorn@reigerboys.nl of bel 06-53716556.  
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Reiger Boys-IJmuiden: 6 -  2 
(Foto’s: Maarten Post) 
 
Drie minuten en de tweede helft waren er nog te 
spelen van deze eerder in het seizoen gestaakte 
wedstrijd. 
De stand was op dat moment 4-2. 
De eerste drie minuten gebeurde er weinig tot 
niets, dus alle hoop was gevestigd op de tweede 
helft. 
De kansen waren voor de gasten, maar het was 
Reiger Boys dat de score opende in de 21

e
 mi-

nuut. Een mooi steekpassje van Bart Wonder-
gem op Frank Elsinga die geen moment aarzel-
de en de bal mooi inschoot. 5-2, wat een weelde 
voor de thuisclub. 
IJmuiden hing werkelijk als los zand aan elkaar 
terwijl Reiger Boys probeerde er een leuke hal-
ve wedstrijd van te maken. 
Onder andere door een hele leuke vrije schop. 
Dit uit gaan leggen vraagt teveel papier, maar 
neemt u van mij aan dat het een voortreffelijk 
samenwerkingsverband was tussen Sander 
Overpelt en Ruud Drolinga. Helaas ging de bal 
net voorlangs. 
In de 42

e
 minuut werd het 6-2 voor de thuisclub 

door een geweldig droge knal van aanvoerder 
Ruud Drolinga. 
Verder valt er niet veel te zeggen over deze helft. 
Halve wedstrijd, half verslag. 

 
Tineke 
Leuven 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Saestum – Reiger Boys  1-2  (0-0) 
 
Al  in de eerste minuut van de wedstrijd hadden de dames van Reiger Boys op voorsprong kunnen 
komen als de kopbal  van Linda Bakker  iets harder was geweest. Voor Saestum een teken aan de 
wand om alert te zijn op deze snelle speelster. We zien de eerste 10 minuten een rommelig spel aan 
beidde zijde, de bal wordt hoog gespeeld en daar lijkt geen van de speelsters mee overweg te kun-
nen. Een afstand schot van Lesley Landweer is geen probleem voor Reiger Boys keepster Eline 
Roet. Niet veel later zit Saestum keepster Sari Veenendaal er goed bij als Christa Schelvis probeert 
om het doel te vinden. In de 15

e
 minuut is er dan weer een serieuze kans voor Saestum, maar de 

pass van Monique van Veen wordt door Donna Morwarin naast gekopt. RB staat momenteel iets 
meer onder druk maar weet zich goed overeind te houden. Een flinke overtreding van Saestums laat-
ste vrouw Pia Haitsma op Schelvis wordt bestraft met geel, de vrije trap die volgt van  Monique van 
der Rijst is net iets te scherp voor Marieke Plekker om er iets goeds mee te kunnen doen. Daar waar 
RB het spel goed oppakt laat de thuis ploeg  het een beetje afweten en  zijn ze slordig in het afron-
den van hun aanvallen. Door een slecht weggewerkte bal bij RB krijgt de verdediging het extra lastig 
maar zij weten zich er goed uit te werken.  Zo gaan de teams in een vrijwel gelijk opgaande wedstrijd 
met een 0-0 ruststand de kleedkamers in. 
 
Na de rust komt RB niet sterk de kleedkamer uit, de eerste kans is  dan ook voor Saestum,het schot 
van Joniek Bonnes is hard maar niet zuiver en gaat langs het doel van  keepster Roet. Na 50 minu-
ten spelen  wordt het afstandschot van Alina Uijl gekeerd door keepster Veenendaal zij is echter niet 
klemvast waardoor Milenca van Ee een grote kans op score krijgt maar dit verzuimt door de bal recht 
tegen de inmiddels naar de grond gaande Veenendaal aan te schieten i.p.v. deze over haar heen te 
tikken. Niet veel later is het Saestum die de eerste score op het bord zet als een  door Marieke Plek-
ker slecht terug gespeelde bal  verkeerd wordt weggewerkt door keepster Roet is het Monique van 
Veen die wel weet wat ze moet doen met de toegespeelde bal 1-0.  Na 69 minuten spelen weet RB 
laatste vrouw Aaike Verschoor met een mooie vrije trap de voorhoede te bereiken, Plekker kan de 
bal net niet koppen maar via een speelster van Saestum komt de bal voor de voeten van Christa 
Schelvis die de 1-1 heel goed binnen tikt. Zes minuten later is het Linda Bakker die de bal over de 
verdediging van Saestum  heen tikt hem nog even goed legt met d’r hoofd en geheel  solo opstormt 
naar het doel om vervolgens keepster Veenendaal het nakijken te geven 2-1. 
Saestum probeert in de inmiddels stromende regen nog terug te komen maar het blok van RB staat 
goed en zij weten de bal prima  weg te werken. De punten gaan dus mee naar Heerhugowaard en 
dat is een lekker begin van het paasweekeind voor de ploeg van coach Arnold de Block. 
 
Scheidsrechter: Dhr. L van ’t Hof 
Uitslag: 1-2 ( 0-0 ) 
1-0 Monique van Veen 
1-1 Christa Schelvis 
1-2 Linda Bakker 
Kaarten: geel voor Pia Haitsma  
 
Reiger Boys: Eline Roet; Marit Balder; Aaike Verschoor; Marieke Plekker; Tanja Groenewoud; Tes-
sa Oud (Pauline Boon); Alina Uijl; Monique v.d. Rijst (Marinthe Lauwe); Linda Bakker; Christa Schel-
vis (Jelien Beute) en Milenca van Ee. 
 
Saestum: Sari van Veenendaal; Charissa Burgwal (Lisan Goudena); Joniek Bonnes; Pia Haitsma 
(Anne Vroege); Clara van Ardenne; Frederique Bonnink (Evy Khouw); Simone v.d. Weerd; Francien 
Meijer; Monique van Veen; Lesley Landweer en Donna Morwarin. 
(Foto’s: pagina 8). 
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...en in beeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s: Leo Soeters 
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 Reiger Boys  
 organiseert: 
 

Vrijdagavond 
16 april 

         20.00 uur 

 
 

Pokeravond 
Opgave:  

voor 12 april aan de bar. 
 

Kosten deelname € 3,50 pp. 
 

Enne… je partner is ook welkom! 

 

Kantine open om 19.00 uur 
 

(Leeftijd minimaal 18 jaar). 
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PASEN… ZES EIEREN WAREN VERSTOPT.  REIGER BOYS-DAMES VOND ZE ALLE ZES. 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys behaalden de volle zes punten in het Paas-
weekend. Werd zaterdag Saestum met 2-1 verslagen, op Paas-maandag werd RKTSV met een 3-2 
nederlaag terug naar Kerkrade gezonden. Reiger Boys leidde met de rust met 3-0; in de tweede helft 
wist RKTSV twee maal te scoren. 
 
Direct na het beginsignaal van scheidsrechter Jacobs werd Reiger Boys onder druk gezet. RKTSV 
kwam fel uit de startblokken en creëerde meteen een dot van een kans. Vanaf rechts speelde Liv 
Aerts zich volkomen vrij voor het Reiger Boys-doel maar schoot voorlangs. Kort daarna ging de bal 
uit een vrije trap genomen door Glynis Vromen maar net over doel en een schot van Vera Wanrooy 
vanaf  25 meter werd door keepster Eline Roet gestopt. Toch was het de thuisploeg die de score 
opende. Uit een ongelukkige terugspeelbal van een RKTSV-speelster belandde de bal bij, de in bui-
tenspelpositie staande, Milenca van Ee. Zij liet keepster Katja Demacker kansloos (1-0).  Tien minu-
ten later verscheen de snelle Liv Aerts vrij voor keepster Roet, passeerde haar, maar speelde de bal 
te ver voor zich uit, waardoor keepster Roet alsnog tijdig kon ingrijpen. Een vrije trap van Linda Win-
kens verdween langs de verkeerde kant van de paal. Daarna was de thuisploeg tot tweemaal toe 
zeer effectief. Milenca van Ee speelde zich vrij op links, gaf de bal breed op Christa Schelvis, die met 
een snoeihard schot de stand op 2-0 bracht. Vier minuten later reageerde Linda Bakker attent op een 
dieptepass van Milenca van Ee, omspeelde keepster Demacker en scoorde beheerst (3-0). 
 
In de vijftigste minuut had Reiger Boys verder kunnen uitlopen. Door goed doorzetten van Linda Bak-
ker kwam Milenca van Ee in balbezit. Laatstgenoemde tikte de bal terug op Alina Uijl die haar inzet 
via het been van een tegenstander over het doel zag gaan. De immer gevaarlijke Liv Aerts zag haar 
inzet wederom voorlangs gaan en bij een volgende doelpoging de bal op het Reiger Boys-doel  be-
landen in plaats van erin. In de 73

e
 minuut veroverde Milenca van Ee de bal na een foute terugspeel-

bal op keepster Demacker. Voor een volkomen leeg doel schoof ze bal echter tegen de paal. Reiger 
Boys viel vervolgens ver terug. RKTSV wist daar terstond van te profiteren. Annika Pluimen ver-
scheen vrij voor het Reiger Boys-doel. Keepster Roet redde in eerste instantie, maar was vervolgens 
kansloos (3-1).  Een ongewenst incident dat daarop volgde, bracht de gemoederen even tot het 
kookpunt, maar koelde gelukkig weer vrij snel af. Uit een vloeiende aanval van RKTSV over verschil-
lende schijven wist invalster Lidy Dummer de 3-2 uitstekend in te koppen. Daarna was het billenknij-
pen voor de thuisploeg. Uit een vrije trap van Linda Winkens in blessuretijd verdween de bal via de 
lat over het doel. RKTSV was de betere ploeg, maar het hardwerkend Reiger Boys kon een overwin-
ning vieren. 
 
 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

11 

Jaargang 45 - nummer 31  
4 april 2010 

Statistieken: 
 
Reiger Boys – RKTSV  3 – 2 (3 – 0) 
14

e
 Milenca van Ee 1-0, 29

e
 Christa 

Schelvis, 33
e
 Linda Bakker 3-0, 80

e
 

Annika Pluimen 3-1, 88
e
 Lidy Dum-

mer 3-2. 
Scheidsrechter: C.W.M. Jacobs. 
Kaarten: geel 30

e
 Aaike Verschoor, 

83
e
 Pauline Boon. 

 
REIGER BOYS: Eline Roet (k), Ma-
rit Balder, Aaike Verschoor, Marieke 
Plekker, Tanja Groenewoud, Tessa 
Oud (74

e
 Pauline Boon), Linda Bak-

ker (90
e
 Jelien Beute), Marintha Louwe (68e Monique van der Rijst), Christa Schelvis (aanv.), Alina 

Uijl, Milenca van Ee. 
 
RKTSV: Katja Demacker (k), 
Maartje Keulen (62

e
 Loes Bu-

tink), Glynis Vromen, Vera 
Wanrooy, Lianne Esseling, 
Nadine Hanssen (66

e
 Nancy 

Kisters), Linda Winkens, Mi-
randa Valkenberg (66

e
 Lidy 

Dummer), Liv Aerts, Annika 
Pluimen, Shirley Kocacinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stand. 
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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

Even switchen. 
(Foto’s: Jan Mans). 
 
Dinsdagavond speelde de B1 uit tegen JVC B1. Ik 
heb genoten, niet alleen van het spel  en de vecht-
lust die de jongens ten toon spreidden, maar ook 
van de instelling. Er werd niet gemopperd, er werd 
niet gescholden, er werd gevochten om de punten 
op een sportieve manier.  
En het publiek? Petje af! 
Je hoorde het publiek niet. Geen geschreeuw en 
geroep vanaf de zijlijn. Geen getetter. Geen be-
moeienissen met de beslissingen van de scheids.  
Het was een top-wedstrijd! 
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Reiger Boys E14 - KSV E6 
Zaterdag, 27 maart 2010, Heerhugowaard 
 
RB E14 pakt koppositie na ijzersterke 2e helft!  
 
Een ongekende seizoensstart voor onze "jongens"van de E14, na 3 wedstrijden al 9 punten terwijl de 
concurrentie maar punten blijft verliezen, blijven wij onze wedstrijden winnen. Maar vandaag zou dit 
wel eens kunnen veranderen. Of weten we weer te stunten? De voortekenen waren niet erg gunstig, 
Nitesh en Govanni ontbraken, KSV een tegenstander van formaat, en de eerste helft hadden we 
wind tegen. Het afwezig zijn van Govanni en Nitesh moest opgevangen worden en dat viel niet mee. 
Gelukkig konden we rekenen op versterking uit de E13. Patrick, de keeper van E13 bleek uiteindelijk 
het verschil te maken in de wedstrijd, want met geweldig keeperswerk, wat zeker inmiddels opgeval-
len moet zijn door de scouting van Reiger Boys, hield hij de verdediging op orde. Hoewel de strijd in 
de eerste helft redelijk gelijk opging, moesten we toch een doelpuntje toestaan. Het was namelijk in 
de 9e minuut dat KSV door gerommel in het strafschopgebied een voet tegen de bal kreeg en de 
eerste goal van de wedstrijd liet aantekenen. In de rust echter, bleek dat we geenszins van plan wa-
ren om te verliezen vandaag. Immers bij winst van ons en verlies van SVW konden we de koppositie 
pakken met zelfs nog 2 wedstrijden minder gespeeld! Vol goede moed , gesteund door onze trouwe 
supporters, en met de wetenschap dat we de tweede helft altijd beter spelen, begonnen we aan de 
tweede helft. Enkele omzettingen in het team, bleek de puntjes op de "i" te zetten. Meer dan eens 
bleek duidelijk waarom Brian in de verdediging hoort. Met zijn snelheid en de wil om altijd eerder bij 
de bal te zijn dan de tegenstander, lukt hem altijd om de bal voor de tegenstander weg te schieten. 
Ook Katarina, dit keer niet op het doel, bleek goed mee te kunnen voetballen. Allemaal positieve ont-
wikkelingen die ons deze competitie de goede resultaten opleveren. Al in de eerste minuut van de 
tweede helft kregen we een corner die helaas niet uitmondde in een doelpunt, maar wel hoop gaf in 
de harten van onze supporters. Een gelijke stand zou al mooi zijn tegen dit sterke KSV dat altijd 3 
verdedigers achterhield. Maar onze jongens bleven druk uitoefenen op hun tegenstander en dat re-
sulteerde in een fantastisch doelpunt van Sem die iedere week zijn nieuwe voetbalschoenen in het 
vet zet volgens mij, want hij blijft maar scoren. Twee minuten later vuurt Dion een kanonskogel af op 
het doel, maar de keeper van KSV werd er niet warm of koud van. In de elfde minuut soleerde Dion 
door de verdediging van KSV en scoorde de 2-1! Wat een verrassing! Nog eentje erbij en de 3 pun-
ten zouden binnen zijn. Nog geen minuut later passt Sem op Niels Vreeker en deze maakt de 3-1! 
Patrick in het doel, bleef ons verrassen met fantastisch keeperswerk wat meerdere malen weg had 
van een professionele keeper. Zonder pardon gooit hij zich op de bal, ook al betekent dat dat de te-
genstander eventueel ook meegenomen wordt, maar alles binnen de regels van het spel. Wat een 
klasse! Het was een uittrap van Patrick die over de keeper van KSV stuiterde en bijna doel trof. Na-
tuurlijk geholpen door de wind, maar niettemin zeer verrassend! De kansen bleven zich opstapelen, 
en de 4-1 was in de maak. Het was Reza met een mooie dieptepass op Dion en zo'n kans moet je 
hem niet geven, 4-1! Tot tweemaal toe moest Patrick nog in actie komen en hield hij het doel verder 
schoon. In de 21ste minuut speelt Dion de keeper prachtig uit en brengt de eindstand op 5-1! Daarna 
volgden er nog diverse kansen, maar hier werd ietwat slordig mee omgegaan. Beter kijken is het ad-
vies en op tijd afspelen! Petje af voor het harde werken en doordat SVW verloren heeft van Zeevo-
gels hebben we nu de koppositie te pakken en kunnen we lekker Pasen gaan vieren. De volgende 
wedstrijd is 10 apr, 13:25 Reiger Boys E14 - HSV E8 

 
Stand per 28 maart 2010: 
 
Team   G W G L  V  P  DPV  DPT  PM 
 
1 Reiger Boys E14 4  4  0  0  1 2  22  5  0 
2 SVW 27 E10  6  3  2  1  1 1  22  18  0  
3 Zeevogels E3  4  2  1  1  7 2 5  13  0 
4 KSV E6   6  1  3  2  6  2 7  22  0 
5 HSV E8   4  1  2  1  5  7  1 6  0 
6 Koedijk E12  4  1  0  3  3  1 3  11  0 
7 LSVV E7   4  0  0  4  0  2  3 3  0 
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Reiger Boys Meiden B1 -  FC TPS Turku : 5 -  1 
(Foto’s: Maarten Post) 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 
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Reiger Boys Dames/Meisjes naar  

 
 

 

AZ – ADO Den Haag    
 
Op donderdag 29 april spelen de dames van AZ tegen de dames van ADO Den Haag in 

het TATA Steel stadion in Velsen. AZ staat momenteel eerste en uiteraard willen ze dat tot het 
eind van de competitie zo houden, zodat ze het derde kampioenschap op rij kunnen gaan vie-
ren. Om dit te bereiken hebben ze onze steun heel erg hard nodig. We willen al onze meisjes- 
en damesleden dan ook uitnodigen om donderdag 29 april de dames van AZ aan te komen 
moedigen. Dit leuke initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de “Vrienden van Reiger 
Boys.” 
 
Wie kunnen er mee? 
Alle meisjes en dames, die voetballen in één van de Reiger Boys elftallen kunnen zich aan-
melden.   
 
Hoe laat moet je verzamelen? 
Je bent vanaf 17.15 uur welkom bij Reiger Boys, waar we gezamenlijk wat eten en drinken. 
 
Hoe laat vertrekt de bus? 
Rond 18.30 vertrekken de bussen richting Velsen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Rond 
22.15 uur zijn we weer terug in Heerhugowaard. De dag daarna heeft iedereen vrij dus we ho-
pen dat ook de allerjongsten mee kunnen naar deze wedstrijd. 
 
Hoe meld ik mij aan? 
Inschrijven kan via de website of stuur een mail naar: s.zwolsman@reigerboys.nl 
Schrijf je snel in tot uiterlijk vrijdag 22 april. Aan deze voetbalactiviteit zijn geen kosten ver-
bonden. 
 
 

Namens de Jeugd  
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Daders in de kraag gevat! 
 
Afgelopen week was er een feestje. En als er een feestje is, zet je de kleedkamer op de kop. Je 
draait de koppen van de douches af, sleept vuilnisbakken aan om die te vullen met water en zet ver-
volgens de kleedkamer en de gang onder water. Fantastisch! 
Als je nou de bende ook gewoon weer opruimde, was het niet zo erg, maar heren B2, dit doen we 
niet nog een keer. 
Wel helemaal geweldig dat de “daders” donderdagavond kwamen om een aantal kleedkamers 
schoon te maken. 
In het vervolg gewoon tegen je team zeggen dat “we de boel schoon en netjes achterlaten”. 
Tip voor de coach/trainer/begeleider: stel per week 2 spelers aan die ervoor zorgen dat de kleedka-
mer schoon achtergelaten wordt. 
 
 
Gestolen! 
 
Niet leuk natuurlijk, dat er spullen gepikt worden. Nou ja, niet leuk, gewoon belachelijk dat men niet 
met de vingers van andermans eigendommen kan afblijven. Afgelopen week hebben er ontvreemdin-
gen plaatsgevonden in een van de kleedkamers. Wie dat op zijn/haar geweten heeft, is onbekend. 
Wel heel vervelend voor degene die er de dupe van is. 
Tip: laat waardevolle spullen thuis. 
Advies: blijf van dingen af die niet van jou zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paastoernooi Overbos 
 
Met veel zin vertrokken de MF1 en ouders naar Hoofddorp om op 1

e
 Paasdag een meidentoernooi te 

spelen, eindelijk konden de meiden kijken hoe ze het in een meidencompetitie het zouden doen. 
Op ons Paasbest vertrokken, maar eenmaal daar aangekomen bleek het toernooi te zijn afgelast 
door de vele regenoverlast en slechte velden. 
Flink balen, maar na een kop koffie en de voetbalwedstrijd Ajax – ADO gekeken te hebben in de kan-
tine van Overbos, vertrokken we helaas onverrichterzake weer terug naar de Waard. 
Selma (en Ron), toch bedankt voor het mee willen spelen! 

Karin 
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Trainersavond druk bezocht. 
 
Vrijdagavond was het een drukte 
van belang. Vanuit de verre om-
streken waren pupillentrainers, 
ongeveer 150 man, naar De 
Wending gekomen om een trai-
nings-instructieavond bij te wo-
nen, verzorgd door de KNVB en 
AZ. 
En wie assisteerden de mensen 
achter de bar? Juist, die meiden 
van de B1. Geweldig! 

 
 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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Tolken gevraagd. 
 
Het is bijna helemaal rond. Karel Visser en Wil Verkooijen storten zich met enorm veel energie op de 
organisatie van het toernooi. Helemaal geweldig! 
Bijna in alles is al voorzien. Alleen nog een paar tolken die gedurende het toernooi de teams willen 
begeleiden. 
Men is nog op zoek naar een tolk die de Duitse taal machtig is, en die zich uiteraard beschikbaar wil 
stellen. 
Hetzelfde geldt voor een tolk Spaans. 
 
Bent u degene die een van beide talen spreekt, meldt u dan aan bij een van beide heren. Uiteraard 
kan aanmelding ook via redactie@reigerboys.nl. 
 

HH 
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    Let’s Play Darts!!  

 

 
 

Uitslagen van donderdag  
1 april. 

  
Rob S - Nikola 2-5 
Ron - Bowie 5-0 

  
Programma voor donderdag  

8 april. 
  

Dennis - Nikola 
Ron - Rob S 

Bowie - Dennis 
Nikola - Mitchell 
Harry - Dennis 
Erik - Rob B 

  
15 april halve finale. 

22 april finale 
  

Stand: zie hiernaast 
  

Rob Bakker  

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   4 _ 4 4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3     2 _ 5   2 _ 5 2 _ 5 

mitchell 4 _ 4   5 _ 2   5 _ 0 4 _ 4   4 _ 4     1 _ 5 

dennis 4 _ 4 2 _ 5   0 _ 5   0 _ 5         3 _ 5 

erik 4 _ 4   5 _ 0   5 _ 1 3 _ 5   5 _ 2   4 _ 4   

bowie 3 _ 5 0 _ 5   1 _ 5   0 _ 5   3 _ 5   1 _ 5 3 _ 5 

ron   4 _ 4 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 0     5 _ 2   3 _ 5 4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2 4 _ 4   2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5 3 _ 5 

                        

nikola 5 _ 2     4 _ 4 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 3 4 _ 4   5 _ 3   3 _ 5   

  
ho 

fin 
w-v-g p saldo 100+ plaats 180 

rob s 81_ 5_12_6 16 65_95 46 7   

mit- 99 9_7_6 24 77_69 75 5 1 

dennis 90 1_17_3 5 
38_10

0 
33 9   

erik 111 11_8_3 25 77_66 66 4 1 

bowie 70 2_18_3 7 
51_10

6 
50 8   

ron 101 19_2_2 39 
108_4

2 
123 1 3 

                

harry 116 6_12_5 17 72_91 67 6   

                

nikola 104 14_4_4 32 92_58 73 3   

rob b 122 17_3_3 37 
105_5

6 
137 2   
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Toernooi DSOV Vijfhuizen voor de Leeuwen, 4/4/10 
 
 
Vanmorgen om 8 uur vertrokken we met 4 Leeuwen naar Vijfhuizen voor hun 1

e
 voetbaltoernooi in 

hun nog korte voetbalcarriëre . Helaas 2 Leeuwen zonder afbericht niet gekomen, en 1 afbericht 
avond tevoren ! Gelukkig waren we met 4 teams van kabouters, zodat we van een andere groep 
spelers konden lenen. Jared, Robin en Vinn hebben de Leeuwen super geholpen. Jongens, bedankt 
voor jullie inzet. Super ! Dan de wedstrijden : we begonnen om half 10 met onze 1

e
 wedstrijd. De 

Leeuwen zagen hun prooi en lieten de tegenstander niet makkelijk los. Er werd aan de lopende band 
gescoord door Brian, Niels, Jared, Vinn, Robin en Lars. Semmih zorgde voor de toevoer en de vroli-
jke noot (hij danste af en toe in het rond). De scheidsrechter stopte met tellen bij 10-0.… Gelijk na 
afloop mochten we de 2

e
 wedstrijd beginnen. Onze tegenstander was groter en bleek ook sterker 

dan de vorige. Onze Leeuwen gingen de strijd aan en die ging gelijk op. Langs de kant werden ze 
toegejuicht door hun ouders. In de stromende regen ging deze wedstrijd net verloren. We konden nu 
uitrusten en ons opladen voor de laatste wedstrijd. Ook deze tegenstander zag er gevaarlijk uit, 
maar de Leeuwen gingen ervoor. Er werd goed samengespeeld en al gauw lag de bal erin:1-0.  
Toch kwam de tegenstander gelijk. En weer gaven de Leeuwen alles. Brian nam de achterballen, 
Vinn pikte ze op en speelde samen met Jared en Robin. Semmih en Niels zorgden dat de tegen-
stander de bal niet verder kon spelen en Lars hield het doel schoon. Helaas ging het toch mis. We 
verloren net aan, maar ondanks de 2 verloren wedstrijden hebben onze Leeuwen laten zien dat ze 
goed samen kunnen spelen, lol in het spelletje hebben en dus genoten van een mooi toernooi. Brian 
mocht de 3

e
 prijs ophalen ! Goed gedaan Leeuwen.      

 
Een trotse Leeuwentemmer  

Mike 
 

Spek de kas van uw club! 
 
Speelt u mee in de Sponsor Bingo Loterij? Of bent u dat misschien van plan?  Speel dan mee na-
mens Reiger Boys.  
Een belangrijk deel van uw “speelgeld” komt ten goede aan de voetbalclub, terwijl uw kansen op 
“winst” hetzelfde blijven. 
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de site van de Sponsor Bingo Loterij. 

 
HH 

 


