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Van de Redactie. 
  
Heeft u sinterklaas ook uitgezwaaid? Nou ik 
niet. Stel je voor, een Reiger op een lantaarn-
paal die met z‟n vleugels staat te klapperen. 
Raar gezicht toch?  
We hebben de kantine omgebouwd, dus in 
kerstsfeer gebracht. Moet ook gebeuren, 
maar dit alles terzijde. 
 
Wat biedt de Reiger deze keer? 

 Diverse mededelingen, ook nuttige; 

 Verslag Heren 1 en Dames1; 

 Collage zondagvoetbal; 

 Het W.K.; 

 Pagina categorie: Grappen”. 

 Artikeltje NHD; 

 Dartstoernooi; 

 4 x 4 Sinterklaas Mixtoernooi; 

 Kabouters op Kunstgras. 
 
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                     redac-

tie@reigerboys.nl 

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  06-51500545 

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 

Secretaris  (tijdelijk)   Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren  (tijdelijk) Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (tijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (trijdelijk) Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal (tijdelijk)  Petra de Wilde  06-47155584 

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    vacant 

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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ALGEMENE LEDENVERGADERING SEIZOEN 2008-2009 OP DINSDAG  

15 December, aanvang 19.30 uur 
 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen secretaris 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 18 Novem-

ber 2008 
4. Jaarverslagen: 

a. Penningmeester   
b. Leden administratie  
c. Secretaris 
d. Commissie kantine zaken 
e. Commissie M.O.T 
f. Overige commissies 

5. Verslag kascontrole commissie 
6. Verkiezingen: 

a. Leden van het Bestuur 
b. Leden Kascommissie 
c. Leden commissie van beroep 

7. Rondvraag 
8. Sluiting 
 

De vergadering is toegankelijk voor alle leden van v.v. Reiger Boys; Mocht het tot 
een stemming komen, dan hebben leden tot 16 jaar bij iedere stemming 1 stem; le-
den van 16 en 17 jaar 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder 3 stemmen. Peil-
datum van de bovenvermelde leeftijden is 1 Juli van het lopende verenigingsjaar.  
 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Hoogeveen 
Secretaris 
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Van de penningmeester 
 
De jaarverslagen over het seizoen 2008/2009 incl. de verkorte versie van het financiële verslag zijn 
sinds dinsdag 1 december 209 beschikbaar in de ontvangstruimte op de begane grond, of in de kan-
tineruimte op de eerste verdieping achter de bar. Wilt u een uitgebreide versie van het financiële ver-
slag, dan moet u dit even mailen naar a.elsinga@reigerboys.nl . Deze versie is beschikbaar vanaf 
donderdag 10 december 2009. 
 

Andre Elsinga 

 
 
Van de activiteitencommissie… 

 

 Aanstaande zaterdag is er in de middag een optreden van DJ Remco. Dan speelt zowel Heren 
1 als Dames 1 thuis. Valt er niet alleen van voetbal te geniten maar ook nog van muziek. Wat 
willen we nog meer? 

 

 Vrijdag 18 December is er „s avonds klaverjassen. We hopen op nog meer aanmeldingen. Met 
nog zo‟n tien dagen te gaan, moet dat lukken. 

 
Wilt u de commissie komen versterken? Meldt u aan via activiteitencommissie@reigerboys.nl 
 

HH  
 
 

 
Stelling: 
“Maak Koeman assistent-bondscoach”. 
 
Stuur uw reacties naar de redeactie. 
 
 

 

 
 
 
 
U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
18 december. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee, of buurvrouw. 

   Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief 
ontvangen? 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

mailto:activiteitencommissie@reigerboys.nl
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Medemblik - Reiger Boys. 
 
Wat valt er over deze wedstrijd te vertellen, behalve de eindstand. Nou, niet zo heel veel. 
De eerste helft was het meer een gevecht (in de goede zin van het woord) dan een echte wedstrijd. 
Beide ploegen deden niet voor elkaar onder in vechtlust en het kon alle kanten op. 
Maar zoals vaker deze competitie viel het dubbeltje niet aan Heerhugowaardse kant. 
Vijf minuten voor rust kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong door een soort van kluts kluts doel-
punt. Jazeker, twee keer de kluts en twee keer via een handsbal. Dat mag je dan tegen elkaar afstre-
pen . Dit alles kwam voort uit een vrije trap vlakbij het penaltygebied. 
Zo af en toe krijg ik last van een “deja-vu” bij vrije trappen tegen Reiger Boys. 
Na rust was het Medemblik wat in eerste instantie beter voetbalde. De combinaties liepen wat vloei-
ender, de passing ging wat nauwkeuriger en de spelers konden elkaar wat makkelijker vinden. 
Voor Reiger Boys was het vooral tegenhouden. Wat opviel was dat de scheidsrechter regelmatig een 
zeer goeie imitatie weggaf van Lee Towers. Het kan niet anders of daar heeft hij op geoefend! 
Maar weer even terug naar de wedstrijd. 
In het verloop van de tweede helft begonnen de bezoekers toch wat beter te spelen en ze kregen 
ook kansen en mogelijkheden. Maar het vizier stond niet echt op scherp of de keeper van Medemblik 
lag in de weg. (heerlijk, al die clichés). 
In de 23

e
 minuut kreeg Yvo Kuiken een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding. Reiger Boys 

was hierdoor even de concentratie kwijt en Medemblik maakte daar dankbaar gebruik van door de 2-
0 erin te schieten. 
Daarna was het een gelopen koers voor de thuisclub. Reiger Boys leverde de bal net iets te vaak in 
bij de tegenstander om nog gevaarlijk te kunnen worden. Ze hadden nog een kans, zo‟n zeven minu-
ten voor tijd, maar het harde schot van Jan Pluister werd  door de keeper uit het doel getikt.  
Medemblik scoorde ook nog de 3-0 in de 88

e
 minuut. Daar ging een verdedigingsfout van de Reigers 

aan vooraf, waardoor de aanvaller volledig vrij voor de keeper kwam. 
Geflatteerde eindstand gezien het spel van beide teams. 
 

Tineke Leuven 
 

 

 
 
De Stand 
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DJ Remco  
Kantine Reiger Boys  

 Zaterdag  
 12 december  

  16.30 uur  
Spetterend optreden  

  van 
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REIGER BOYS-DAMES GEVEN ZICHZELF EEN PRACHTIG SINTERKLAAS-
KADO 
 
ZWOLLE – De Reiger Boys-dames hebben hun eerste uitwedstrijd gewonnen. Tegen-
stander Be Quick’28, op de tweede plaats staand in de rangschikking en echt een goed 
combinerend elftal, had vandaag het nakijken. Reiger Boys ging met een 0-1 winst 
huiswaarts. De thuisploeg schiep zich voor rust twee kansrijke doelpogingen zonder 
resultaat;  na rust geen enkele.  Reiger Boys had na de rust aan één echte kans genoeg 
om de 0-1 overwinning binnen te halen. Christa Schelvis scoorde beheerst.  
De tomeloze inzet van Reiger Boys gaf uiteindelijk het positieve resultaat, waarbij een 
opvallende rol van Aaike Verschoor opviel. Zij was in moeilijke periodes altijd vrij aan-
speelbaar om vervolgens de rust in de achterhoede weer terug te brengen met een 
pass naar voren. 
 
Na het beginsignaal van de uitmuntend leidende scheidsrechter Schoonhoven werd Reiger 
Boys even onder druk gezet, maar gaf geen krimp en ging brutaal in de tegenaanval. Een 
voorzet van Christa Schelvis bereikte de goed opgekomen Monique van der Rijst; zij krulde 
de bal echter naast het doel. Vervolgens kwam het gevaar van de thuisploeg. Anneloes Kock 
zag haar als voorzet bedoelde schot vanaf rechts bijna het Reiger Boys-doel  ingaan. Keep-
ster Eline Roet voorkwam dit op fraaie wijze. Kort daarop slalomde Kock langs vier verdedig-
sters en verscheen vrij voor de uitstekend in vorm zijnde keepster Roet en dan kan je het sco-
ren dus vergeten. Een minuut later schoot Sylvia Beekhuis rakelings naast het Reiger Boys-
doel. Een breedtepass van Schelvis bracht Milenca van Ee in scoringspositie. Laatstgenoem-
de zag haar doelpoging verdwijnen aan de verkeerde kant van de paal. 
Het laatste wapenfeit voor rust was voor de thuisploeg. Anneloes Kock bracht midvoor Ellen 
Marissink in scoringspositie, haar inzet werd echter geblokkeerd door de overal aanwezige en 
goed storende Linda Bakker. 
  
Na rust was Be Quick‟28, omdat het scoren van dichtbij geen resultaat gaf, toch enigszins 
aangeslagen en volgden voornamelijk doelpogingen uit de tweede lijn, waarmee  keepster 
Roet totaal geen moeite mee had. Een combinatie tussen Christa Schelvis en Milenca van 
Ee, bracht Schelvis vrij voor keepster Maxime Welten.  Met een slinkse schijnbeweging was 
Welten kansloos en werd de 0-1 aangetekend. Dit betekende drie dankbare wedstrijdpunten 
voor  de dames van Reiger Boys. 
 
Voor rust viel Alina Uijl uit met een zware hersenschudding; zij was gedurende een aantal 
minuten totaal niet aanspreekbaar; de opgeroepen ambulance constateerde gelukkig dat een 
rit naar het ziekenhuis niet nodig was. Alina, wij, speelsters en begeleiding van Reiger Boys 
en ook van Be Quick‟28, hopen van harte dat je spoedig hersteld.  
 
Statistieken: 
 
Be Quick’28 – Reiger Boys   0 – 1 ( 0 – 0 ) 80

e
 Christa Schelvis 0-1 

Scheidsrechter: J. Schoonhoven 
Kaarten: geen 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, Linda Bakker, Monique van de 
Rijst, Tanja Groenewoud, Tessa Oud (82

e
  Chantal Hendriksen), Marintha Louwe, Christa 

Schelvis, Alina Uijl (29
e
 Pauline Boon), Milenca van Ee. 

 
Be Quick’28: Maxime Welten (k), Sylvia Beekhuis, Annelies Tuin, Karin Tersteeg, Carin Bak-
huis, Linda van Beekhuizen, Anneloes Kock, Floranne van den Broek, Ellen Marissink (78

e
 

Angenita Lemstra) , Lianne Bouwmeester, Suzanne Herpel (60
e
 Judith Frijlink). 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Zondagvoetbal:  
 
Naast de wekelijkse trainingen op zondag van de kabouters, was er zo maar een dubbel programma. 
Zowel; Heren 2 als Dames 3 traden aan om te proberen de tegenstander te verslaan. 
 

Heren 2:         Dames 3: 
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Kansen op de W.K.? 
 
De loting is bekend en in de loop naar het Wereldkampioenschap zullen de kansen van Oranje regel-
matig onderwerp van gesprek zijn. Ook bij Reiger Boys, uiteraard. Heeft Oranje gunstig geloot?  
In de poule zijn de tegenstanders achtereenvolgens Denemarken (14 juni), Japan (19 juni) en Kame-
roen (24 juni).  
Morten Olsen, bondscoach Denemarken: “Hurd fur Hullund. Du duellar underlung lut sun dut wu 
sturk sund. Hullund het 11 kur gewunnen, und wie 10 kur guluk und 8 kur vurleure. Smurgasburd un 
Pyskeflodde sund uns neuwe speulers. Har”! 
Morten had niet echt veel tijd voor een goed gesprek, maar wenste Oranje succes. 
Hoe Takeshi Okada, de coach van Japan, erover dacht? Hij nodigde mij uit voor een kop thee aan 
een lage tafel zonder stoel, glimlachte alleen en maakte een buiging. Beschaafde mensen. 
De coach van Kameroen, Pail le Guen, een ingehuurde Fransman, antwoordde: “‟C est pas de pro-
blême, nous chercherons le contre-attack, parce que je n‟aime pas defender. Vive la France”. 
 
We zullen alles op de voet gaan volgen. 
 

HH 

Afkortingen. 
 
In het blad “Onze taal” (van het genootschap Onze Taal) verscheen deze keer een artikel over afkor-
tingen. Deze zijn er o.a. om naamsbekendheid te verkrijgen. Ik hoef niemand te vertellen wat KLM 
betekent of wat TNT. Dat is bij iedereen bekend. De acroniemen vormen een populair genre om mee 
te rommelen. BSA, een motor, betekent “Bij Storm Afstappen”, of KPM (Koninklijke Pakketvaart 
Maatschappij) werd “Komt Pas Morgen”. En wie kent niet PTT: Putje graven, Tentje bouwen, Tukkie 
doen”? 
In de voetbalwereld heb je ook fantastische vondsten. De volgende drie bestaan echt. 
Tonegido: Tot Ons Nut En Genoegen Is Deze Opgericht; 
Togido: Tot Ons Genoegen Is Deze Opgericht. (men betaalt hier dan ook minder contributie); 
HBOK: Het Begon Op Klompen; 
 
Met andere afkortingen wordt weer lekker geknutseld: 
OWIOS (Oldebroek): ”Overwinnen Is Ons Streven” werd “Onbenullig Woest Is Ons Spel”; 
HMS (Utrecht): “Hollandse Mis Schieters” is eigenlijk “Houdt Moedig Stand”. 
ZIGO (Tilburg): “Zeikerds In Gele Onderbroeken” (eigenlijk “Zonder Inspanning Geen Overwinning”). 
 
Sportmerken als Nike en Puma hadden ook nooit kunnen bedenken dat de namen werden omgebo-
gen naar: “Na Inlopen Kapotte Enkels” en “Probeert U Maar Adidas”. 
 
En Adidas had nooit kunnen vermoeden dat er in 1997 door de Amerikaanse rockband Korn een 
bescheiden hit gescoord werd met het nummer “All Day I Dream About Sex”. 

HH 
 

Uit de krant: 
(Bron: Volkskrant dd 05122009). 
 
Mevrouw Woods wilde de sms‟jes van haar Tiger lezen, want wie waren nu eigenlijk zijn fans? Ge-
volg was een handgemeen in de auto die vervolgens geparkeerd werd waar je een auto niet hoort te 
parkeren: tegen een boom. Men moet elkaars berichtjes gewoon niet willen lezen. Het NOC*NSF 
werkt inmiddels aan een circulaire over hoe je met (vrouwelijke)fans moet sms‟en. Enkele tips: 
1. Sms in een taal die je partner niet kent; 
2. Vernietig je mobiel na elke sms‟je; 
3. Noem je sms-vriendin Kees, of Robert. Dames noemen hem uiteraard Miep of Els; 
4. Gebruik codes, bijvoorbeeld “Lekker weertje”= “Ik stond vanmiddag de hele tijd buitenspel”. 
 

HH 
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Reiger Boys 4   -  Odin 4         5  -  3 
  
Zoals beloofd zijn de eerste punten voor het "Cockerteam" binnen en dan te bedenken dat er men-
sen binnen de vereniging zijn die vonden dat we te hoog zouden zijn ingedeeld. Wat mij betreft als er 
een punt over de dam is volgen er gerust nog wel meer. 
Deze wedstrijd was tevens een revanche voor de 3 - 1 nederlaag tegen dezelfde Odinners 2 weken 
terug. Helaas kon de coach/ manager niet de gehele wedstrijd bijwonen, had niets te maken met het 
buitenspel zetten van collega Koeman, maar puur met wat fysieke problemen. Na een 3 - 0 voor-
sprong, kwam toch even vlak voor rust die tegentreffer, was een beetje jammer en ook wat onnodig. 
Toen het meteen na rust 3 - 2 werd sloop er toch weer wat twijfel in het team maar zij herstelden zich 
voortreffelijk en liepen gestaag uit naar  5 - 2. Veel lof na afloop voor de invaller scheidsrechter Mar-
tin J. te H, voortreffelijk gedaan en complimenten alom. 
Man of the match, tja ze schijnen elkaar af te wisselen dit keer was het Aalt Klaassen, inderdaad va-
der van. 
Volgende week een uitwedstrijd maar toch lekker thuis, kan weer een leuke pot worden. 
De coach heeft z'n tasje met ( vertrouwde ) aantekeningen en pasjes vergeten mee te nemen uit de 
kleedkamer. Ik weet al dat het is meegnomen door iemand, wil die iemand zich s.v.p. melden.  
  

J.v.d.B. 

 
Heren 5 
 
Wat hadden we er zin in met z‟n allen: de uitwedstrijd in Marken. Een uitwedstrijd waarbij je, wanneer 
je weer thuis komt, pakjesavond al weer voorbij is.  Aan de andere kant, wanneer we 52 jaar geleden 
tegen Marken hadden moeten spelen, dan hadden we waterfietsen mee moeten nemen, want de dijk 
naar dit voormalig eiland lag er toen nog niet. In dat geval hadden we misschien moeten meeliften 
met de stoomboot van Sinterklaas. Twee weken geleden speelden we ook al tegen deze CDA-
stemmers en toen werden we de eerste helft behoorlijk op ons nummer gezet. Precies wat er van-
daag ook gebeurde.  Ze waren feller, sneller, technischer, slimmer en sterker, maar voor de rest wa-
ren we ze volledig de baas.  In no-time stond het 2-0 en in nog minder tijd werden de 3- en 4-0 aan-
getekend. Desondanks kregen we een aantal goede kansen, waarvan er slechts eentje werd benut, 
door Ron, een prachtige geplaatste schuiver. Zij prikten er ook nog ientje in en tijdens de thee was 
de stand 5-1 in het voordeel van de Markers. Het was ook niet helemaal eerlijk: zij hadden elf Mar-
kers en wij maar één Mark.  In de rust kregen we ook nog een standje van de scheidsrechter, want 
één van ons had blijkbaar tegen één van de Markers laten weten dat ie een haring in z‟n Goudriaan-
kanaal kon duwen of iets in die trant en dat werd niet helemaal gewaardeerd. Wie het precies was is 
nog steeds niet opgehelderd, maar de hoofdverdachte schijnt Lars te zijn.  
Na de thee begonnen we op dezelfde manier als de thuiswedstrijd: voetballend. En het scenario van 
de thuiswedstrijd leek zich te gaan herhalen. Frank maakte zeer koel de 5-2 en even later wist Lars, 
via de keeper, de 5-3 binnen te werken. Het werd zowaar weer een beetje spannend! Het had nog 
veel spannender kunnen worden, mits de man in het oranje –de scheidsrechter- maar rechtvaardig 
was geweest en een overduidelijke handsbal, die tot in  Lelystad te zien was niet opwaardeerde naar 
een penalty. Aan de andere kant: wie van ons durft nog een pingel te nemen? Het Nederlands Elftal 
tijdens het EK in 2000 was een stuk gevaarlijker met penaltyschieten dan wij. Het werd dus geen 5-4 
en de 6-3 maakte aan elke illusie een eind. Dat er nog drie keer werd gescoord was alleen interes-
sant voor de opaatjes achter het doel van Dinand, die in het Markens kreten slaakten, wat later aan-
wijzingen bleken te zijn. (Vervolg: pag. 11). 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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De Mispeer van de week. 
 
Je ziet het goed, Mispeer met een hoofdletter. Ook vandaag weer een aantal kandidaten 
die zich enthousiast meldden voor deze hoofdprijs. Om te beginnen bijvoorbeeld Roeroe, 
die al bijna in een auto zat toen hij de vraag van manager/coach Peter kreeg:  “hoef jij geen 
sporttas mee?” Waarna Roeroe weer in volle sprint terug naar het tassenrek rende om z‟n 
tas op te halen. Later op de dag maakte Roeroe echter zich weer onsterfelijk door z‟n direc-
te tegenstander te poorten. Een andere leuk duo zijn diezelfde Peter en Lars. Bij de aan-
vang van de wedstrijd stond bijna iedereen op het veld. Let op: bijna iedereen. In zo‟n geval 
kan je een namenlijst afwerken om er achter te komen wie er dan op het appèl zou moeten 
ontbreken, maar wij denken in zo‟n geval meteen aan Lars. Wat ook nu weer bleek te klop-
pen. Vlak voor de wedstrijd besloot Lars te gaan kleien in het kleine hokje in de kleedkamer, 
waardoor Peter weer dacht:  „de kleedkamer is leeg, dus die kan op slot.‟ Hilarisch. Twee/
drie goede kandidaten, maar helaas ontkom ik er deze keer niet aan om „m aan mezelf ge-
ven. Vlak voor de wedstrijd, tijdens het omkleden, kon ik geen scheenbeschermers in m‟n 
tas vinden, wat mee deed geloven dat ik die dingen niet had meegenomen. Half aange-
kleed rende ik naar de bestuurskamer om daar een setje van die dingen te scoren en na 
enig zoeken was de missie geslaagd en kon ik terug naar m‟n vrienden in het kleedlokaal.  
Maar wat zag ik daar liggen op de plek waar ik mezelf had omgekleed? M‟n scheenbe-
schermers!!!! M‟n tas stond rechts van mij tijdens het omkleden en –blijkbaar-  had ik m‟n 
scheenbeschermers alvast LINKS van mij gelegd, een plek waar ik niet meer gekeken heb. 
Dat was te ver? Ook was het niet handig om tijdens de wedstrijd alvast m‟n schoentje te 
zetten voor pakjesavond. 
 

Marcus. 

 
 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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  . 

 
  Reiger Boys  
  organiseert:  

 

   Vrijdagavond  
18 december  

 
 
 

Klaverjasdrive  
Opgave:  

voor 10 december aan  
de bar. 

 
Enne… buurman mag ook mee!!  

Of buurvrouw! 
Gezellig!  
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Reiger Boys positief in het nieuws!  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

Bron: Noordhollands Dagblad 

Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 
 

Interesse? 
 

Maal naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 
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 Let’s Play Darts!! 

 
  

Uitslagen van donderdag  
3 december 

  
Ron - Harry 5-0 

Karel - Bowie 5-1 
Rob S - Rob B 4-4 
Nikola - Dennis 5-1 

  
Programma voor donderdag  

10 december 

  
Dennis - Mitchell 

Karel - Ron 
Mitchell - Bowie 
Nikola - Rob B 
Dennis - Rob S 

Harry - Erik 
  

Stand zie hiernaast 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron karel harry niels nikola rob b 

rob s   0 _ 5   1 _ 5 4 _ 4 1 _ 5 1 _ 5 5 _ 1   1 _ 5 4 _ 4 

mitchell 5 _ 0             4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis       3 _ 5 4 _ 4 1 _ 5 3 _ 5 1 _ 5   1 _ 5 0 _ 5 

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

bowie 4 _ 4   4 _ 4 4 _ 4   0 _ 5 1 _ 5 3 _ 5   1 _ 5 1 _ 5 

ron 5 _ 1   5 _ 1 5 _ 0 5 _ 0     
10 _ 

2 
5 _ 0 5 _ 2 3 _ 5 

karel 5 _ 1   5 _ 3 2 _ 5 5 _ 1     1 _ 5 5 _ 9   0 _ 5 

harry 1 _ 5 4 _ 4 5 _ 1   5 _3 
2 _ 

10 
5 _ 1     5 _ 0 1 _ 5 

niels   4 _ 4       0 _ 5 9 _ 5     5 _ 3 4 _ 4 

nikola 5 _ 1 3 _ 5 5 _ 1 1 _ 5 5 _ 1 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5     

rob b 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 1 5 _ 3 5 _ 0 5 _ 1 4 _ 4     

  
ho 

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

rob s 76_ 1_5_2 4 17_35 13 9   

mit- 73 2_1_2 6 18_16 18 8   

dennis 56 0_6_1 1 13_34 12 11   

erik 63 4_2_1 9 27_21 28 3   

bowie 68 0_4_4 3 18_37 13 10   

ron 101 8_1_0 16 43_11 57 1 2 

karel 86 3_4_1 7 23_29 19 5   

harry 69 4_4_1 9 28_29 29 4   

niels 114 2_1_3 7 22_21 25 6   

nikola 70 3_5_0 6 24_28 16 7   

rob b 122 7_0_2 16 43_16 50 2   
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Bart Blok Zaalvoetbaltoernooi in de Kerstvakantie. 
 
Op maandag en dinsdag 28 en 29 December houden wij weer ons traditionele Bart Blok Zaalvoetbal-
toernooi. 
Het vindt plaats in sporthal de WAARDERGOLF en wel van 9.00-21.00 uur. 
De verdeling is als volgt: 

 Maandag 28 December: 
 Ochtend: Kabouters 

 Middag: E-tjes 

 Avond: B en C junioren 
 

 Dinsdag 29 December: 
 Ochtend: F-jes 

 Middag: D pupillen 

 Avond: Meisjes B en C plus vriendinnen. 
 
De exacte tijden komen in December in de Reiger te staan dit hangt n.l. af van het aantal aanmeldin-
gen. De datum blijft in elk geval hetzelfde alsook het dagdeel. 
Je kunt je aanmelden alléén via je leider en niet via de toernooicommissie en de uiterste inschrijfda-
tum is 1 December. 
Alles wat er daarna nog binnenkomt, komt op de wachtlijst en wordt er gebeld als hij of zij er nog bij 
kan. 
We hebben uiteraard ook een heleboel scheidsrechters en leiders nodig voor dit evenement en deze 
uren worden uiteraard verwerkt in het nieuwe vrijwilligersconvenant. Jullie kunnen je aanmelden bij 
Nico de Krijger. 
Wij hebben er al zin in, jullie ook natuurlijk, dus meld je dan snel aan! 
 

Namens de toernooicommissie 
Nico de Krijger 
072-5742526. 
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Spetterend 4 tegen 4 Sinterklaas Mix toernooi E-pupillen 
Zaterdag 5 december 2009 
 
Door het slechte weer waren er afgelopen weken al veel wedstrijden uitgevallen en hier bovenop 
was er zaterdag 5 december geen programma ingepland. Een goede reden om iets te bedenken 
voor de spelers van de E-pupillen om weer eens lekker te kunnen voetballen. Besloten werd om voor 
een 4 tegen 
4 Mix toer-
nooi te gaan 
waar alle E-
pupillen vrij-
willig aan 
konden deel-
nemen. 
Door het 
slechte weer 
was het nog 
wel even 
spannend of 
het door kon 
gaan.  
‟s Nachts 
was het ge-
lukkig droog, 
zodat het 
veld goed 
was. ‟s Morgens begon het weer met regenen, maar vanaf  09.00 streden na wat afmeldingen van-
wege ziekte 71 spelers van de E 1 t/m E 14 steeds in wisselende teams tegen elkaar. In het begin 
waren de wisseling even wennen voor zowel begeleiders als spelers, maar na een uurtje draaide het 
soepel. Het was leuk om te zien dat de kinderen het wisselsysteem aan hun ouders konden uitleg-
gen en op welk veld hun volgende wedstrijd zou plaatsvinden. Hoewel sommige ouders wat klaag-
den over de kouw wisten de E-pupillen van geen ophouden. Degene die net je tegenstander was 
geweest werd even later je medespeler. De spelers voetbalden ineens met kinderen die ze nauwe-
lijks kenden terwijl ze wel allemaal E-pupillen zijn. Deze samensmelting werd door velen als positief 

ervaren. 
De kinderen wilden graag tussentijds de 
onderlinge stand weten, maar deze werd 
tot het einde toe geheim gehouden. Leuk 
was om te zien dat de stand doorlopend 
veranderde en dat de uiteindelijke win-
naars, pas na de laatste ronde, in de prij-
zen waren gevallen. Om 12.30 gingen 
uiteindelijk 4 bekerwinnaars en de overige 
67 spelers tevreden met een chocolade 
letter naar huis. 
 
Hierbij wil ik alle ouders bedanken die 
zich deze dag als begeleider hebben in-
gezet. Ook de bijdrage van de jeugd-
scheidsrechters was weer klasse! Tot slot 
nog een extra bedankje voor Anthony 
Pranger en Rene Kauwen die deze week 
samen met mij veel werk hebben verzet 
voor dit Mix toernooitje.  

 
E-Coördinator Kees Gooijers 
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Kabouters op kunstgras! 
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Rob de Kip komt als hoofdtrainer 
Herenselectie naar Reiger Boys. 
Onder toeziend oog van Peter 
Kuiken, voorzitter, en Koen van 
der Horn, secretaris, tekent hij 
zijn contract. 

Robert van Stigt Thans en Arnold de Block: Heb-
ben we mooi gefikst samen: Kampioen worden 
met Dames 1. Dus over naar de Hoofdklasse. 

Als je kampioen wordt, spring je 
gewoon in de sloot, vinden de 
jongens van de C2. Peter 
Hoogeveen, trainer, moest er 
ook aan geloven, maar hij deed 
eerst z‟n shirt uit. 

Arnold de Block verlengd zijn contract met Reiger 
Boys. 


