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Van de Redactie. 
  
Hehe, eindelijk weer een beetje voedsel toe-
geworpen gekregen. Lag soms wel wat zwaar 
op de maag, maar Reigers zijn gewoon ster-
ke vogels. Over het algemeen was het weer 
smullen. 
 
Wat hebben we deze week? 

 Fotoverslag meiden B1; 

 Meiden met een missie; 

 Verslag D2; 

 Heren 1: de stand; 

 Voetbal Quiz: laatste nieuws; 

 Dartstoernooi; 

 Verslagen E-teams; 

 Verslagen F-teams; 

 Het Ellis Park Stadion. 
 
Daar mogen we het weer mee doen. Veel 
plezier wederom met deze vogel. 
 

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  06-43063719 

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 

Zaterdag a.s. 
 

Reiger Boys Heren 1 - IJmuiden Heren 1 
 

Dat belooft wat! 

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 MB 1 -  Alcmaria Victrix  
MB 1 : 3 -  2. (Foto’s: Maarten Post) 
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Ben jij minimaal 12 jaar en heb jij de ambitie om in de toekomst 

te voetballen in de dames Hoofdklasse of misschien zelfs wel de 

Eredivisie, dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Je kunt laten zien wat je in je mars hebt op de 

talententrainingen die worden gehouden op de volgende 4 data: 

7 februari, 7, 21 en 28 maart 2010 (van 9.30 tot 13.00 uur) 

 

Aanmelden kan via: meisjesvoetbal@reigerboys.nl  

(uiterlijk vóór 25 januari). 

Graag het volgende vermelden: 

naam, geboortedatum, telefoonnummer, huidige club 

en de data (minimaal 2) waarop je kunt komen. 

 

Deelname aan de trainingen is geheel vrijblijvend, er zijn geen kosten aan ver-

bonden. 

 

 

 

v.v. Reiger Boys • Lotte Beesedijk 1 • Heerhugowaard 
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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 D2 opent 2
e
 seizoenshelft met overwinning op Kolping Boys D2 

 
Na een lange tijd zonder wedstrijden door het winterse weer was het weer heerlijk om zaterdagoch-
tend vroeg het veld te betreden. Eindelijk weer eens het groene gras onder de voeten in plaats van 
een laag sneeuw en 11 jongens die er op gebrand waren om te winnen van Kolping Boys D2. Inder-
daad, 11 jongens maar.. Helaas waren Zamity, Casper en Querijn om diverse redenen afwezig en 
was het niet meer mogelijk om uit andere elftallen spelers te verkrijgen. 
 
De eerste helft begon erg sterk. We hielden de druk goed op Kolping Boys en drukte ze ver terug op 
eigen helft. Dit resulteerde op heel veel balveroveringen op hun helft en enkele gevaarlijke uitbraken 
waren het gevolg. Een corner van rechts getrapt door Damon zorgde voor gevaar en nadat de bal 
werd doorgekopt en niet goed werd weggewerkt door Kolping was Yessin scherp en schoot de 1-0 
binnen. Damon, die in eerste instantie vanuit de spits begon was ondertussen van positie gewisseld 
met Giorgio en zorgde vanaf links voor veel gevaar. Een actie langs de zijlijn werd vervolgd door een 
voorzet op maat op Giorgio die de bal mooi uit de draai in de uiterste hoek schoot, 2-0. Een comfor-
tabele voorsprong tegen een elftal wat nog niet helemaal in de wedstrijd leek te zitten. De voor-
sprong werd voor rust nog vergroot tot 3-0 door Giorgio die na een mooie steekpass van Ton rustig 
bleef oog in oog met de keeper. De laatste vijf minuten kroop Kolping enigszins uit zijn schulp en 
moest Jesse nog enkele malen redding brengen op gevaarlijke situaties. Mede dankzij Jesse werd 
de rust gehaald met een 3-0 voorsprong, toch wel erg lekker! 
 
De tweede helft kwam Kolping erg sterk uit de kleedkamer en werden wij bij vlagen erg ver terug ge-
drongen op eigen helft. Via vlot combinatievoetbal creëerde Kolping enkele mooie kansen en dit re-
sulteerde dan ook na 10 minuten in deze tweede helft tot de 3-1. De verdediging die enigszins ge-
schrokken was na deze tegengoal reageerde vervolgens niet helemaal attent op een klutssituatie 
voor het eigen doel waardoor even later zelfs de aansluitingstreffer een feit was, 3-2. Nu was het 
oppassen dat de gelijkmaker niet zou vallen en door een blessuregeval kregen we even de tijd om 
kort bij elkaar te komen. We spraken af om een paar minuten even volle pressie te spelen op Kolping 
en fel te jagen met als doel om heel snel de beslissende goal af te dwingen. Het risico was dat we 
achterin wat ruimte weg gingen geven maar gelukkig pakte het goed uit. Door goed collectief druk te 
zetten wist de verdediging van Kolping vaak geen afspeelmogelijkheid en veroverde Damon na een 
paar minuten de bal en ging alleen op de keeper af. Koelbloedig werkte hij de bal langs de keeper in 
de verre hoek en dit betekende de beslissende 4-2 voorsprong. Deze stand bleek uiteindelijk ook de 
eindstand.  
 
Een goed begin van de competitie en volgende week wacht het altijd lastige Flamingo‟s D1 op Sport-
complex ‟t Lood te Alkmaar. 
 
MAN OF THE MATCH 
 
Vooral zijn magnifieke reddingen vlak voor rust hebben er voor gezorgd dat Jesse zaterdag de man 
of the match was. Dankzij hem hadden we een riante voorsprong bereikt bij rust en dit bleek uitein-
delijk genoeg voor de overwinning! Jesse, gefeliciteerd! 
Tot volgende week allemaal! 
 

Jeroen 
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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 De Stand per 08022010: 

 
 

Zaterdag a.s. 
 

Reiger Boys -  IJmuiden. 
 

Komt allen! 
 
 

Wegens te weinig aanmeldingen gaat  
de Grote Reiger Boys Voetbal Quiz  

vrijdag a.s. niet door! 
 
 

 
 
De W.K. staat voor de deur. Langzamerhand zullen gesprekken steeds meer gaan over dat kampi-
oenschap. Haalt Oranje de finale of niet. In ieder geval wilt u behoorlijk mee kunnen praten en ande-
ren verbluft doen staan van uw kennis. Maar hoe staat het daarmee? Weet u voldoende? Bent u 
enigszins op de hoogte van historische hoogtepunten, zowel op clubniveau als op wereldniveau? 
 
Op 12 februari kunt u uw kennis onder leiding van een zeer bekende quizmaster meten met andere 
kandidaten. U heeft dus ruim de tijd om zich voor te bereiden zodat u goed beslagen ten ijs kunt ko-
men. 

 

Kunt u zich straks met recht de voetbalkenner bij Reiger Boys noemen?  

 

Voor de drie beste finalisten staat er een beker klaar, plus geldprijs. 
 
Bent u 16 jaar of ouder, aarzelt u dan niet en schrijft u zich nu alvast in via redactie@reigerboys.nl.  
Ouders zijn ook van harte welkom. 
 
Kosten deelname € 3,00 p.p. te voldoen op de avond zelf. 
 
N.b.: Uit de eerste aanmeldingen blijkt zelfs dat er belangstelling is van over de grens! 
 
Uitleg spelregels: zie pag. 7. 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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De Grote Reiger Boys Voetbalquiz, de spelregels. 
 
Op 12 februari wordt De Grote Reiger Boys Voetbalquiz gespeeld. Wat kunnen we verwach-
ten ? Hieronder volgt enige toelichting. 
 
Wie mogen er deelnemen? 

 Leden van Reiger Boys, mits 16 jaar of ouder, en ook ouders zijn welkom. 
 
Inschrijving: 
Men dient zich vooraf aan te melden via activiteitencommissie@reigerboys.nl of zich op te 
geven in de kantine. Uiterste inschrijfdatum is 1 februari. 
 
Kosten: Inschrijfgeld is € 3,00 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
Kantine: De kantine is open vanaf 19.00 uur en men wordt ontvangen met een gratis kop 
koffie/thee. 
 
Aanvangstijd quiz. De quiz begint om 20.00 uur. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent. 
 
Einde quizavond: Om 23.30 uur sluit de kantine. 
 
Spelregels: 
De quiz wordt gespeeld in 3 rondes: 

 Ronde 1 betreft “Hoe goed kent u uw voetbalclub”. Hier kan iedereen veel punten sco
 ren. 

 
Na de eerste ronde buigt de onafhankelijke jury zich over de ingeleverde formulieren en stelt 
een tussenstand vast. Er is dus een korte pauze. 

 Ronde 2 gaat wereldbreed. In deze ronde zien we de echte voetbalkenners opstaan. 
 
Uitslag van beide rondes is bepalend voor een finaleplaats. Er zijn 5 finaleplaatsen. 
 

 De finaleronde is een ja/nee ronde met een ludieke activiteit. Bijvoorbeeld wie het eerst 
 de  hoekvlag in een blok hout plaatst, mag het eerste antwoorden. Blok hout staat 
 natuurlijk aan de andere kant van de kantine. Ren je rot dus! 

  
Uitvoering: 
Elke deelnemer ontvangt voor de eerste en tweede ronde een quizformulier waarop de vraag 
en steeds 4 antwoordmogelijkheden staan vermeld. Multiple choise dus. 

 Afkijken is toegestaan; 

 Overleggen is toegestaan, maar je geeft uiteraard niet het juiste antwoord; 
 

De finaleronde: 

 Is het antwoord juist, verdient men 1 punt; 

 Is het antwoord fout, verdienen de andere finalisten elk een punt; 
 
Bij gelijk eindigen is er een shoot-out ronde. 
 
Quizmaster is: 

…dat houden we geheim! 
 
Prijzen voor de quiz. 
Een drietal bekers (goud, zilver, brons) met opschrift + geldprijzen: € 30,00, € 20,00 en € 
12,50. 
 

 

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

   

       Uitslagen van  
donderdag 4 februari 

  
Bowie - Ron 2-5 
Nikola - Erik 5-0 

Rob B - Rob S 5-3 
Dennis - Harry 4-4 

Nikola - Mitchell 4-4 
Erik - Rob S 5-0 
Rob B - Ron 4-4 

  
Programma voor  

donderdag 11 februari  
  

Rob S - Bowie 
Dennis - Nikola 
Rob B - Harry 

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

  
stand zie hiernaast    Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   5 _ 8 8 _ 6 1 _ 10 4 _ 4 1 _ 10   9 _ 5   2 _ 10 7 _ 9 

mitchell 8 _ 5   10 _ 2 1 _ 5 10 _ 3 2 _ 10   8 _ 8   9 _ 7 1 _ 10 

dennis 6 _ 8 2 _ 10   4 _ 10 6 _9 2 _ 10   5 _ 9   1 _ 5 3 _ 10 

erik 10 _ 1 5 _ 1 10 _ 4   6 _ 9 1 _ 10   10 _ 4   5 _ 6 4 _ 10 

bowie 4 _ 4 3 _ 10 9 _ 6 9 _ 6   2 _ 10   5 _ 10   3 _ 10 1 _ 5 

ron 10 _ 1 10 _ 2 10 _ 2 10 _ 1 10 _ 2     10 _ 2   5 _ 2 8 _ 8 

                        

harry 5 _ 9 8 _ 8 9 _ 5 4 _ 10 10 _ 5 2 _ 10       8 _ 5 1 _ 5 

                        

nikola 10 _ 2 7 _ 9 5 _ 1 6 _ 5 10 _ 3 2 _ 5   5 _ 8     9 _6 

rob b 9 _ 7 10 _ 1 10 _ 3 10 _ 4 5 _ 1 8 _ 8   5 _ 1   6 _ 9   

  
ho 

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

rob s 76_ 3_9_3 9 37_62 22 7   

mitchell 99 6_6_3 15 49_50 53 5   

dennis 90 1_12_2 4 29_71 23 9   

erik 111 8_6_1 17 51_45 45 4   

bowie 68 2_9_3 7 36_61 33 8   

ron 101 14_1_1 29 77_24 93 1 3 

                

harry 69 4_7_4 12 47_57 46 6   

                

nikola 104 8_4_2 18 54_39 37 3   

rob b 122 10_2_3 23 67_38 96 2   
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E Pupillen Selectie dd 06022010 
 
Eindelijk mochten we dan we weer voor het echie! De E1 trof direct een directe concurent voor de 
sub top, namelijk Meervogels ‟31. Helaas werd het een 2-0 verlies. De E2 deed bij aanvang van de 
voorjaarscompetitie direct goede zaken door KSV E1 oertuigend terug naar ‟t Kruis te sturen.  
Proficiat. 
Ondanks beter spel dan we de laatste 2 maanden hadden gezien moest de E1 zijn meerdere erken-
nen in Berdos E1. Wederom een team met veel tweede jaars E. Schouders er onder en door gaan 
mannen! 
 

Meervogels ’31-Reiger Boys 2-0 
 
Ondanks de weergesteldheid de afgelopen 2 maanden heeft de E1 een goede periode met veel ar-
beid gehad. Vol vertrouwen togen we dan ook om 0.00 uur naar Akersloot om tegen Meervogels ‟31 
E1 de eerste officiële wedstrijd van het jaar 2010 te spelen. Voor af wisten we dat we een fysiek ster-
ke tegenstander zouden troffen die ook nog bij vlagen voetbal probeert te spelen zoals het hoort.  De 
eerste 15-20 minuten van de wedstrijd was voor Reiger Boys. Meervogels kwam er in het gehele niet 
aan te pas, het spel speelde zich voornamelijk op de helft van Meervogels af. Telkens konden we 
prima opbouwen van achter uit om vervolgensTom in het midden vrij te spelen.Tot echt grote kansen 
leidde het helaas niet. Na een tactische omzetting kwam de wedstrijd in de eerste helft in evenwicht. 
De eerste de beste kans voor Meervogels betekende gelijk de 1-0. Dit was tevens de ruststand. IN 
de rust geprobeerd om middels een ander plan op te bouwen. Dat lukte naarmate de tweede helft 
vorderde redelijk. Het moet echter gezegd dat we ook in de tweede helft slechts 2 grote kansen kre-
gen. Meervogels daarentegen had toch het spel onder controle. Uiteindelijk werd het nog 2-0 na een 
prima goal van Meervogels. Na alle superlatieven de laatste paar maanden weten we ook weer waar 
we het moeilijk mee hebben. Goed te weten is dat spelers en trainers inmiddels denken te weten hoe 
we dit kunnen oplossen. Wordt vervolgd….  
 

Rene Kauwen 
     

E5 start met overwinning  voorjaarscompetitie. 
 
In een matige wedstrijd zijn de eerste 3 punten binnengehaald. 
Na 8 weken zonder competitie wedstrijden dan nu eindelijk weer een wedstrijd  van belang. SVW  E4 
kwam bij ons bezoek. Een oude bekende. We hadden in het najaar ook al tegen ze gespeeld en toen 
moeizaam gewonnen.  Rene waarschuwde de jongens dan ook voor onderschatting. En dat bleek 
terecht. Ondanks een veldoverwicht  en hard werken, werd er slordig gespeeld. Passes kwamen 
vaak niet goed aan. Spelers zonder de bal bewogen te weinig en posities werden vaak niet van el-
kaar overgenomen. En dan loop je achter de feiten aan. De verdediging durft niet door te schuiven 
omdat het niet volledig vertrouwd op de buitenspelers . De centrale man op het middenveld werkt 
zich kapot om alle gaten te dichten en wordt daardoor slordig in zijn passes. En de spits voelt zich op 
een eilandje staan en begint zich steeds meer te verstoppen.  Dat is jammer want jullie kunnen alle-
maal goed voetballen. Dat heb ik gezien tussen de 2-1 en 3-1. Maar probeer ook vooruit te denken. 
Neem elkaars posities tijdig over als dat noodzakelijk is.  Breng elkaar niet in moeilijkheden door je 
niet aan te bieden.  Coach elkaar in het veld. Ik ben ervan overtuigd dat we dan nog hele mooie wed-
strijden van jullie zullen zien.  Oh ja,… we wonnen met 3-2 . En ik  meen alle drie van de voet van 
Bodhi maar vergeef me als ik nu iemand tekort doe. 
 

Gerrit       
 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger boys E7 – Kolping boys E6     5 – 0 
 
Na een hele lange winterstop en weinig trainingsarbeid was iedereen benieuwd hoe de E7 kampioe-
nen hun eerste wedstrijd zouden spelen tegen het altijd lastige Kolping boys. 
Op een koude en natte zaterdagmiddag werd om stipt 14:40 uur begonnen onder leiding van de altijd 
prima fluitende scheids Jelle Reijngoud.Altijd present en onze vaste scheidsrechter als we thuis spe-
len,waarvoor dank Jelle !! 
Een rommelig begin van de E7,het was duidelijk dat ze lang niet hadden gespeeld. 
Wel de veel betere ploeg met genoeg kansen en gevaarlijke hoekschoppen van Quinten. 
Kolping boys kwam de 1

e
 helft maar 2 keer gevaarlijk voor onze keeper maar Dylan blijft maar in top-

vorm en hield goed de nul.Na een kwartietje begon het veel beter te lopen bij Reiger boys en weer 
een prima indraaiende corner van Quinten was precies op maat naar Jermo toe die hem goed inkop-
te en de 1 – 0 scoorde.Het midden veld met een controlerende Marc en met veel ruimte op rechts 
met een uitblinkende Quinten die  keer op keer sterk opkomend en voor veel gevaar zorgde voor het 
doel van Kolping boys.Op links had Lewis net zo veel ruimte maar de jongens zochten vaak de rech-
terkant terwijl Lewis ook een paar keer dichtbij een doelpunt was. 
De E7 begon steeds beter te spelen en te combineren ,prachtig samenspel  maar helaas werd er de 
1

e
 helft niet meer gescoord. 

 
Vanaf de aftrap van de 2

e
 helft bleven  de jongens goed combineren en samenspelen en was het 

Marc die met een geweldige pegel de verdiende 2 – 0 scoorde . 
Geweldig samenspel van Rinse ,Jermo en Marc en het was Marc die ook de 3 – 0 scoorde. 
Gezien het wedstrijdbeeld niet meer dan terecht en de E7 bleef goed druk zetten.Een corner van 
Rinse werd half weggewerkt naar Alex die goed positie had gekozen en met een geweldige knal 
rechts laag in de hoek de 4 – 0 scoorde . 
Schoten van Maikel en Lewis troffen net geen doel,acties van Rinse en Marc evenmin.Corner van 
Rinse van rechts in 1 keer naar Collin die geweldig en met veel effect de bal naar de linkerboven-
hoek krult , de toeschouwers staan al op de banken te juichen en de goal te vieren, wat een wereld-
goal maar HELAAS de bal spatte op de paal terug het veld in . 
Rinse snel opkomend en sterk aan de bal zijn man goed passerend scoort prachtig de 5 – 0. 
Een verdiende en terechte overwinning van de E7.Jongens goed gespeeld ,mooie goals gescoord en 
het positie en samenspel was zeer goed verzorgd en een lust voor het oog: 

Zo moet voetbal gespeeld 
worden : KLASSE !! 
  
Prachtig ook om te zien dat 
de keeperstraining vd vrij-
dagavond duidelijk zijn 
vruchten afwerpt Dylan blijft 
maar groeien en in topvorm 
en hield wederom mede 
dankzij onze bikkels achter-
in Maikel,Alex en Collin de 
0. 
Woord van dank dus ook 
aan de keeperstrainers vd 
vrijdagavond. 
 
 

Groet PB  
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Hallo allemaal, 

Het weer zat ons de afgelopen weken in sportieve zin niet mee om een balletje te trappen, een peri-
ode waarin we niet tot weinig hebben kunnen trainen en voetballen. Maar vandaag dan toch de 
aanvang van het nieuwe seizoen, de tellers weer op 0, nieuwe ronde nieuwe kansen.  
In de herfstcompetitie geëindigd in de midden moot maar in de voorjaarscompetitie ligt misschien 
een hogere plek in het verschiet.  Het is aan jullie meiden, laat ze allemaal maar een poepie ruiken.!  
Iedereen kan zich voorstellen dat onze meiden gemotiveerd waren, te popelen om te beginnen, de 
zenuwen tot het uiterste gespannen.  
 
Onze tegenstanders van vandaag KSV F8 een 1

e
 jaars team dat in de herfstcompetitie onderaan is 

geëindigd.  
Locatie de voetbalarena van Reiger Boys en we mochten zowaar voetballen op het kunstgrasveld.  
Het weer, prima om te voetballen.  
Al met al waren de omstandigheden ons in ieder geval goed gezind.  
 
In het gesponsorde tenue door Ballorig betraden de meiden de arena en je hoorde onze tegenstan-
ders al mompelen, oef …dat wordt moeilijk.  

Ruud zette de meiden weer even op hun plaats en toen klonk het scheidsrechtersfluitje, aanval-
len…..! En dat deden onze meiden. De eerste 10 minuten kwam KSV er zeker niet aan te pas. Er 
werd goed en fel op de bal gespeeld en zelfs overgespeeld op een manier van, dat zijn meiden met 
ervaring.  Na ongeveer 10 minuten vertaalde dit speloverwicht zich in de 1-0 door Femmie.  Meerde-
re kansen waren er zo in de 1

e
 helft, schoten op doel , bal net niet goed geraakt om in het net te be-

landen, enz. Alles net niet om het doelpunten aantal te verhogen. Maar ook KSV had kansen omdat 
er af en toe te weinig terug gekomen werd. Zeker 4 maal kon KSV bij Sammies doel komen met 
maar 1 verdediger  ertussen, Sanne.  
(Vervolg verslag: pag 13) 
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Gelukkig werd er niet gescoord door KSV omdat Sanne zoals we gewend zijn van haar moeilijk was 
te passeren. Het mag duidelijk zijn, de eerste helft was voor onze Reiger Girls. 
De eerste paar minuten van de 2e helft waren ook voor RB. Een corner van rechts die Kim nam en 
Sammie tikte de bal in het doel, 2-0. Maar een paar minuten later was er een uitbraak van KSV en 
dit leidde een tot de 2-1. Een spelsituatie waar Ruud zo in de pauze op gehamerd had, sneller te-
rugkomen. Het spel in de 2e helft was meer gelijkwaardig en er werd ook niet meer gescoord.  
Meiden, de eerste winst is binnen. Ik heb genoten, jullie waren vandaag echt de beteren. Gefelici-
teerd. Als jullie zo doorgaan, dan hebben de komende tegenstanders een zware dobber aan jullie. 

 
  Ron, vader van Lotte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiger Boys F7 tegen Kolping Boys F 3 uitslag 1-3 

  
Eindelijk weer eens een balletje trappen, de mannen hadden er enorm veel zin in. Al snel zagen on-
ze jongens dat het geen makkie ging worden, er stonden een paar flinke knapen in het veld. Vroeg in 
de wedstrijd werd onze keeper een paar getest. Nou je moet van goede huize komen om onze kee-
per Cees te verslaan. Het was voor ons helaas veel naar achteren lopen en verdedigen geblazen, 
alle hens aan dek. Een paar dekkingsfoutjes en we gingen met 0-2 de rust in. 
 
Lekker aan de limonade en even rusten, de jongens toegesproken dat we hard werken en dat alles 
nog mogelijk is. Al vroeg in de 2e helft kreeg Ryan een prima voorzet en haalde als vanouds met 
links uit, GOAL!!! 
 
Kijk dat is altijd lekker de aansluitingstreffer dat geeft extra energie. Er waren nog een paar kleine 
kansjes maar helaas had onze tegenstander de beter kansen en schoot nog een balletje knap hoog 
in de goal. We hebben prima geknokt hoor mannen op naar de volgende match en woensdag alle-
maal trainen. 
  
               groet, 
                        coach Jan 
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WMC F1 – Reiger Boys F10 Heerhugowaard: 06 februari 2010 
 
Na een ongekend lange winterstop én een drietal „besloten‟ trainingen verder, zijn het de „pupillen‟ 
van Reiger Boys F10 die er klaar voor zijn. Alhoewel?! Nog even is het „spannend‟ of de van regen-
plassen voorziene voetbalvelden worden goedgekeurd: de „vreugde‟ van de F10 is dan ook gróót 
wanneer er niet langer redenen zijn om de competitie af te blazen. Niets staat de „pupillen‟ van René 
én Johnny nog in de weg: ze kunnen zich „opmaken‟ voor de eerste wedstrijd van de zogenaamde 
voorjaarscompetitie. De tegenstander?! Een elftal vol met spelertjes uit De Noord, genaamd WMC 
F1. 
 
Op papier een „sterke‟ tegenstander: de „heren‟ spelen een jaar langer in de F-jes én zijn een „kop‟ 
groter‟. Of de „mannen‟ het in het veld óók waar kunnen maken, is nog maar te bezien. Immers, het 
zijn de trainer, de begeleider én de „trouwe‟ supporters die er „heilig‟ van overtuigd zijn dat de trainin-
gen aan de Granaat hun welbekende „vruchten‟ binnen de kortste keren zullen afwerpen: “Het is een 
kwestie van ritme, rust én regelmaat!!”, aldus één der ‘deskundigen’. Echter, dat het ‘tegendeel’ nog 
wel eens bewerkstelligd kan worden, laten de „pupillen‟ van de F10 de eerste tien minuten van de 
wedstrijd „eigenhandig‟ zien. Door „kien‟ overspelen van de bal, weet de tegenstander binnen de kort-
ste keren het doelgebied van keeper Marco te bereiken. Het eerste, toch wel harde schot, wordt 
prachtig geblokt. Echter, de „afvallende‟ bal wordt zonder pardon in de korte hoek geprikt: stand 1 – 
0. Even is het ‘mopperen’ geblazen, maar al snel weten de ‘pupillen’ van Reiger Boys zich te 
„hervatten‟. Toch weten de spelers van WMC nog de nodige kansen te creëren, waardoor zowel de 
verdediging als de keeper van Reiger Boys nog de nodige „zware‟ arbeid moeten verrichten in de 
eerste helft. Naast het „effectieve‟ verdedigingswerk van met name Alec én Onur weet óók het mid-
denveld, bestaande uit o.a. Jeremy én Loek, steeds vaker de bal te „veroveren‟. Logisch gevolg: 
Sven én Tim worden steeds vaker in „stelling‟ gebracht: hetgeen óók kansen met zich meebrengt. 
Sterker nog: een schot op het doel van de tegenstander leidt tot een „heuse‟ corner voor de F10. Het 
is Jeremy die Tim vanaf de rechterkant weet te bereiken. Spatzuiver én genadeloos „ramt‟ hij de bal 
achter de keeper: stand 1 – 1. De „pupillen‟ van Reiger Boys ruiken „bloed‟. Geconcentreerd én ge-
dreven komen ze steeds vaker oog in oog met de keeper van de tegenstander. De „druk‟ in het straf-
schopgebied wordt zowaar „onhoudbaar‟. Een met „passie‟ opgezette aanval vanaf het middenveld 
brengt Sven in de gelegenheid de bal hard in de kruising te trappen: ruststand 1 – 2. 
 
Ondanks de achterstand blijft WMC in de tweede helft aanvallen. Helaas, een goed opgezet midden-
veld én een voortdurend „wakende‟ keeper én verdedigers doen het „zelfvertrouwen‟ van WMC 
„wankelen‟. Voor de „pupillen‟ van Reiger Boys een échte „verdienste‟, welke zij weten om te zetten 
naar een grotere voorsprong én uiteindelijk in een welverdiende overwinning uitmondt. De „spelertjes‟ 
van de F10 weten elkaar steeds beter te bereiken, „schonen‟ het middenveld met hart en ziel én blin-
ken uit in de welbekende spelopbouw. Hier en daar moet keeper Marco in actie komen, waarna hij 
de ballen met „souplesse‟ bij de aanvallers weet neer te leggen. Voor Loek is het naar twee kansen 
„eindelijk‟ raak. Na een pass van Sven neemt hij de bal op zijn „pantoffel‟ én maakt de derde treffer 
aan de kant van Reiger Boys: stand 1 – 3. “Komt dat schot!!”, zou Hugo Walker door de luidsprekers 
hebben geschald wanneer hij „getuige‟ zou zijn geweest van het prachtige voetbalspel van Reiger 
Boys F10. De „pupillen‟ van René én Johnny komen écht op dreef. Loek kan óók de 1 – 4 op zijn 
naam schrijven, nadat hij een prachtige uithaal over de doellijn ziet gaan. Niet veel later is het Sven 
die er met de zogenaamde „schoonheidsprijs‟ vandoor gaat. Nadat hij de keeper schitterend heeft 
uitgespeeld, weet hij de bal met een heerlijke curve in de verre hoek te krullen. Nog eenmaal moet 
keeper Marco in de „houding‟ schieten om een „uitgebroken‟ speler uit zijn doelgebied te 
„verwijderen‟: eindstand 1 – 5. De eerste overwinning na de winterstop is een feit!! 

 
Over de kreet „scorebordjournalistiek‟ zal vandaag nog véél gesproken worden: de „pupillen‟ van Rei-
ger Boys F10 hebben de tegenstander letterlijk én figuurlijk van de welbekende „mat‟ gespeeld. Een 
„prestatie‟ om trots op te zijn: dat zijn de supporters, trainers én begeleiders in ieder geval wel!! 
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Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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Johannesburg: Ellis Park Stadion. 
 

Ellis Park Stadium is een belangrijke voetbal plaats in 

Zuid-Afrika. Ellis Park Stadium is oor-gemarkeerd als 

een halve finale plek voor de Zuid-Afrika 2010 World 

Cup. The Stadium underwent major renovations to 

fullfill all the FIFA™ requirements. Het stadion onder-

ging ingrijpende renovaties te vervullen alle de FIFA 

™ eisen. New upper tiers were added behind each 

goal, adding an extra 10 000 seats and bringing the 

seating capacity to the required 70 000. Nieuwe bo-

venste lagen werden toegevoegd achter elk doel een 

extra 10 000 zitplaatsen en aanpassing van de capaciteit om de vereiste 70 000. Ellis Park now 

meets all requirements as a semi-final match venue. Ellis Park voldoet nu aan alle eisen als een se-

mi-finale plaats.  

 

 BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN EN DATA:  

• Monday, 28 June 2010 - Round of 16 • maandag de 28 juni 2010 - Ronde van 16  

• Saturday, 3 July 2010 - Quarter Final • zaterdag, 3 juli 2010 - Kwartfinale  

  
EERSTE RONDE WEDSTRIJDEN IN ELLIS PARK STADIUM:  
• Saturday 12 June 2010 - Argentina vs Nigeria • Zaterdag 12 juni 2010 - Argentinië vs Nigeria  
• Tuesday 15 June 2010 - Brazil vs Korea DPR • dinsdag 15 juni 2010 - Brazilië vs Noord-Korea  
• Friday 18 June 2010 - Slovenia vs USA • vrijdag 18 juni 2010 - Slovenië vs USA  
• Monday 21 June 2010 - Spain vs Honduras • Maandag 21 juni 2010 - Spanje vs Honduras  
• Thursday 24 June 2010 - Slovakia vs Italy • Donderdag 24 juni 2010 - Slowakije vs Italië  
 
 Ellis Park stadion heeft een bijzondere plaats in de harten van Zuid-Afrikanen 'na de in 1995 Rugby 
World Cup finale, toen Zuid-Afrika sloeg Nieuw-Zeeland tijdens de extra tijd in wat een van de meest 
opwindende rugby-wedstrijden ooit!  
 
ACCOMMODATION IN JOHANNESBURG AND NEAR ELLIS STADIUM ACCOMMODATIE IN 
JOHANNESBURG EN IN DE BUURT ELLIS STADIUM  
Zoek Accommodatie in Johannesburg voor het WK 2010 met behulp van onze kaart ontworpen om 
afstanden in kilometers van Ellis Park laten zien aan steden en voorsteden binnen een 5 km, 10km, 
15km, 20km, 25km en 30 km straal naar het stadion. See: Ellis Park Stadium Accommodation Zie: 
Ellis Park Stadium Accommodatie  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&sl=en&u=http://www.sa-venues.com/2010.htm&prev=/search%3Fq%3Dellis%2Bpark%2Bjohannesburg%26hl%3Dnl&rurl=translate.google.nl&usg=ALkJrhiQBip2t-niJVxdCmiJOI4aaWvkpQ
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