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 Van de Redactie: 
 
Ook zo genoten tijdens de toernooidag? 
Prachtig hoe dit wederom georganiseerd was 
door de toernooicommissie. Petje af! 
Uiteraard een impressie van de toernooidag. 
 
En verder: 

 Vrijwilliger uit het protocol; 

 Samenwerking Reiger Boys en Medi-
Sportlagune; 

 Villa Kakelbont en naschoolse opvang; 

 Diverse verslagen 

 Pupil van de week; 

 Het Orthocenter Toernooi, een beeld-
verslag; 

 Het rijke verleden… 

 Diverse oproepen. 
 
U ziet, weer heel wat te lezen en te bekijken. 
 
We wensen u plezier. 
 

De redactie. 
 
 
 
 
  

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

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    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                  

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

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                Karel Visser               072-5715196 

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 

Toernooien                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 

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 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

 

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

http://www.reigerboys.nl/
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Patrick van Vilsteren: eerste vrij-
williger via vrijwilligersprotocol 
aan de bak. 
 
Met plezier en grote vakkundigheid staat 
Patrick in de keuken broodjes klaar te ma-
ken. 
“Of het zijn stiel is”? 
“Jazeker, ik maak „s ochtends het ontbijt 
klaar”. 
 
Staat u thuis ook wel eens in de keuken, 
klust u liever of ruimt u graag op?  
Uw vaardigheid kunt u inzetten bij Reiger 
Boys. 

 
Of begeleidt u liever een team, is uw groot-
ste wens misschien scheidsrechter te wor-
den of werkt u liever in de tuin? 
 
Dat kan ook bij Reiger Boys. 
 
Meldt u zich aan bij Jack Wezepoel. 

 

 

 

 

Samenwerking Reigerboys en Medi-Sportlagune. 
 
Reigerboys  heeft voor aanvang van dit nieuwe voetbal seizoen een nauw samenwerkingsverband 
afgesloten met de Sportlagune en Medi-Sportlagune. Deze samenwerking is tot stand gekomen na 
diverse gespreken tussen de sportverzorger van Heren 1, Rob Ernst en Gilbert van den Berg, de 
Fysiotherapeut en eigenaar van de Medi-Sportlagune.  
 
In het seizoen 2008-2009 was er al een voorzichtige start gemaakt tussen Reigerboys en de Medi-
sportlagune, geblesseerde spelers werden doorverwezen, bekeken en behandeld. Deze samenwer-
king beviel zo goed dat de laatste punten in de eerste week van september op de i zijn gezet door de 
voorzitter van Reigerboys, Koen van der Horn en manager van de sportlagune Rutger Fahrner. 
 
Voetbal is een intensieve sport waarbij blessures kunnen ontstaan die de sportverzorger niet kan 
behandelen, hierbij wordt de hulp van de Fysiotherapeut regelmatig ingeschakeld. Doordat de Sport-
lagune tevens een zeer moderne sportschool is, kunnen geblesseerde spelers daar werken aan hun 
herstel, dit zal gebeuren onder begeleiding van de Medische staf van de Medi-Sportlagune. 
Enkele voordelen van dit samenwerkingsverband zijn dat de geblesseerde speler binnen 24 uur 
wordt gezien en behandeld door de Fysiotherapeut, de Medi-Sportlagune heeft een goed contact 
met het Medisch Centrum Alkmaar, wat weer tot voordeel kan hebben, dat wachtlijsten omzeild kun-
nen worden om spelers snel te laten behandelen door bijvoorbeeld een Orthopeed. Medi-
Sportlagune beschikt ook over een scan, waardoor  een knie- of enkelblessure bekeken kan worden, 
en er direct acties uitgezet kunnen worden om te zorgen voor een behandelplan met als resultaat dat 
de speler snel weer op zijn oude niveau terug is. 
 
Al deze medische voordelen, een moderne sportschool, de prima bereikbaarheid, en de ambities van 
Reigerboys, waren medebepalend voor Reigerboys om te besluiten deze samenwerking aan te gaan 
voor de lange termijn. Wij denken dat door het aangaan van deze samenwerking de snelle terugkeer 
van de geblesseerde speler weer een stuk dichterbij is gekomen. 
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Reiger Boys-Medemblik 
heren 1. 
 
De competitie is weer begon-
nen, de bal rolt weer. Waar-
schijnlijk omdat hij rond is en 
er 22 paar voeten tegenaan 
schoppen, maar dat terzijde. 
Op het nieuwe kunstgrasveld 
begon Reiger Boys de eerste 
thuiswedstrijd niet goed. Bin-
nen twee minuten kwam Me-
demblik al op voorsprong. Een 
aanval over rechts, de bal 
kwam precies in het midden 
terecht, nog voor de zestien 
meter en de aanvaller kon rus-
tig binnen schieten. 
In het volgende kwartier werd het middenveld van Reiger Boys aardig overlopen door de bezoekers. 
Maar de keeper van Medemblik besloot Reiger Boys een handje te helpen. 
In de vijftiende minuut mocht Ruud Drolinga een vrije trap nemen en van buiten het penaltygebied 
schoot hij rechtstreeks op de keeper. Deze liet vervolgens de bal door zijn handen glippen, net over 
de doellijn, 1-1. Je zou medelijden met hem krijgen. 
De rest van de eerste helft gebeurde er niet zoveel boeiends meer. Behalve dat de keeper van Me-
demblik (weer hij) opzettelijk hands maakte buiten zijn strafschopgebied. Het leverde hem een gele 
kaart op, waar rood had gemoeten. Zo zijn de regels nou eenmaal.  Maar volgens scheidsrechter 
Houtenbos was het gewoon een reactie van de keeper. Scheidsrechter, ik heb nieuws voor u: bijna 
alles wat een keeper doet is een reactie! 
In de tweede helft zette Reiger Boys een tandje bij waardoor ze veel meer balbezit hadden. In de 52

e
 

minuut kreeg Johan Pronk van Medemblik een rode kaart voor het van achter aanvallen van de hard-
werkende Johan Dewus van Reiger Boys. 
Medemblik werd hierna helemaal in de verdediging teruggedrongen, maar Reiger Boys kon niet pro-
fiteren van de man meer situatie. 
De bezoekers waren wel effectief, want na een zeer snel uitgevoerde counter lobde de aanvaller van 
Medemblik de bal over de te ver voor zijn  doel staande keeper van Reiger Boys  in de 75

e
 minuut. 

Met nog een kwartier te gaan zette de thuisploeg alles op alles om minimaal gelijk te komen. 
Ze kwamen regelmatig voor de keeper van Medemblik, maar het schortte aan de afronding. En aan 
de graspolletjes kon het echt niet liggen, want die waren keurig bijgeknipt. De scheidsrechter besloot 

ook mee te gaan spe-
len en tackelde een 
speler van de thuisclub 
die net op wilde sto-
men naar het vijandelij-
ke doel. Ja, op die ma-
nier win je het natuurlijk 
helemaal nooit! 
Vlak voor tijd viel bij 
Reiger Boys Aslan 
Siyar van de thuisclub 
nog uit met een lies-
blessure. Het is te ho-
pen dat het meevalt, 
want Reiger Boys had 
al vier geblesseerde 
spelers voor aanvang.  
 
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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Dames Reiger Boys – Be 
Quick’28  2 – 3 
 
HEERHUGOWAARD – De dames 
van Reiger Boys zijn hun eerste 
wedstrijd in de Landelijke 
Hoofdklasse tegen het sterke Be 
Quick’28 uit Zwolle begonnen 
met een nederlaag. De eind-
stand geeft nog een redelijk aan-
zien, maar de eerlijkheid gebied 
te zeggen dat de Zwolse dames 
een veel ruimere afstand in 
doelpunten hadden kunnen ne-
men. Reiger Boys wist zich 
weinig kansen te creëren, Be 
Quick’28 daarentegen wist di-
verse malen de Heer-
hugowaardse verdediging op 
snelheid te verschalken. Dankzij 
goed ingrijpen van keepster Eline Roet, zij het op één uitzondering na, bleef de score van Be 
Quick’28 beperkt. De stevige wind speelde tot drie maal toe parten in de score van beide 
teams.  
 
Na het beginsignaal van scheidsrechter Kerkhof waren beide teams nog aftastend. De eerste doel-
poging was voor Christa Schelvis, maar zij kon daarbij keepster Maxime Welten niet verontrusten. 
Kort daarop was Be Quick‟28 aan zet. Een voorzet van Sylvia Beekhuis werd door Judith Frijlink op 
een meter van het doel naast gekopt. In de 33

e
 minuut kwam Be Quick‟28 op voorsprong. Uit een 

vrije trap  van Angenita Lemstra vanaf 30 meter zeilde de bal met de straffe wind mee over keepster 
Roet heen in de bovenhoek (0-1). Vier minuten later reageerde Roet attent op een hard schot van 
Lianne Bouwmeester. Vlak voor rust was Judith Frijlink tot twee maal toe in snelheid de Heer-
hugowaardse verdediging de baas en kon vrij doorlopen richting doel. Een redding van keepster 
Roet en de paal voorkwamen een ruimere voorsprong van de Zwolse dames. 
 
Vier minuten na rust kwam Reiger Boys, nu met de straffe wind mee, op gelijke hoogte. Uit een vrije 
trap van Pattry Blok eveneens vanaf 30 meter zeilde de bal nu over keepster Welten heen in de 
bovenhoek (1-1). Toch bleef Be Quick‟28 gevaarlijker. Uit een voorzet van Karin Tersteeg kon Lem-
stra volkomen vrij inschieten maar verzuimde te scoren. In de 60

e
 minuut liet keepster Roet een voor-

zet van rechts ongelukkig door haar handen schieten. Floranne van den Broek kon vervolgens van 
dichtbij tussen een kluwen van speelsters in de 1-2 scoren. De tweede kans voor Reiger Boys ont-

stond uit een vrije trap van Pattry Blok. 
De bal belandde bij de ingevallen 
Linda Bakker. Zij vond echter keepster 
Welten op haar weg. Drie minuten 
later moest Marieke Plekker koppend 
redding brengen voor het volkomen 
verlaten RB-doel. In de 77

e
 minuut 

scoorde de immer gevaarlijke Lemstra 
beheerst, uit een voorzet van Suzanne 
Herpel, de 1-3. Haar volgende doel-
poging werd door keepster Roet knap 
tot corner verwerkt. Het laatste wapen-
feit was voor de thuisploeg. Uit de cor-
ner van Pattry Blok zeilde de bal in 
één keer net onder de lat het Zwolse 
doel in (2-3). 
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Statistieken: 
 
Dames: Reiger Boys – Be Quick‟28 2-3 (0-
1) 33

e
 Angenita Lemstra 0-1, 49

e
 Pattry 

Blok 1-1, 60
e
 Floranne van den Broek 1-2, 

77
e
 Angenite Lemstra 1-3, 93

e
 Pattry Blok 

2-3. 
Scheidsrechter: Cees Kerkhof; gele kaart: 
Pattry Blok (Reiger Boys). 
 
Reiger Boys: Eline Roet (k), Aaike Ver-
schoor, Pattry Blok, Marieke Plekker, 
Tanja Groenewoud, Pauline Boon, Tessa 
Oud (45

e
  Linda Bakker), Monique van de 

Rijst (45
e
 Alina Uijl), Christa Schelvis 

(aanv.), Marintha Louwe (70
e
 Chantal 

Hendriksen), Milenca van Ee. 
 
Be Quick‟28: Maxime Welten (k), Annelies 
Tuin, Linda van Beekhuizen, Lianne 
Bouwmeester, Marjolein Jansen, Floranne 
van den Broek, Ellen Marissink (74e An-
neloes Kock), Angenita Lemstra, Judith 
Frijlink (70e Suzanne Herpel), Karin Ter-
steeg, Sylvia Beekhuis. 
 

  
  
 

 
 
Pupil van de week: Kim 
Bergman. 
 
Zaterdag was daar het grote moment 
voor Kim. 
De zevenjarige vond het maar wat 
mooi om de wedstrijdbal van de da-
mes mee naar huis te mogen nemen. 
Samen met haar zus geniet ze ver-
volgens van een lekker bordje frites. 
Ook moeder snoepte een patatje 
mee. 
 
 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys MB 1 -  Schagen B1: 20 -  0. 
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Reiger Boys B1 thuis langs JVC B1 
 
Zaterdag 5 september is het dan zover, de competitie begint voor onze B1. Dit seizoen mogen Onze 
Reigers  dan eindelijk in de 1

ste
 Klasse hun kunsten gaan vertonen. Op een zeer winderig sportland-

goed De Wending is JVC B1, uit Julianadorp, de 1
ste

 tegenstander. Het is voor beide teams lastig 
voetballen met de harde wind. Het begin van de 1

ste
 helft is een gelijk opgaande strijd met over en 

weer weinig kansen. Het is helaas de scheids die de wedstrijd domineert, hij fluit echt werkelijk voor/
tegen alles en de teams komen zo nauwelijks aan voetballen toe. Dan in de 25

ste
 minuut een corner 

voor Onze Reigers, deze wordt met de arm  verwerkt door een JVC verdediger en de scheids legt de 
bal resoluut op de stip. Peter schiet deze pingel beheerst binnen, 1 – 0. Dit is ook de ruststand. In de 
2

de
 helft gaat JVC op jacht naar de gelijkmaker. En dit levert ze, met windje mee, een aantal kansen 

op. Berry houd met een aantal prachtige reddingen zijn doel schoon, waarna Onze Reigers weer 
beter in hun spel komen. Een aanval over rechts wordt eerst afgeslagen. Daan K. brengt de bal op-
nieuw in, Daan de V pikt op en stift de bal over de keeper, 2 – 0. Kort hierna weer een aanval over 
rechts, Roy breekt door, legt af op Gillian die de bal netjes teruglegt op Tyrell, die goed binnenschiet, 

3 – 0. Het verzet van 
JVC is gebroken en On-
ze Reigers spelen de 
wedstrijd uit. Eindstand 
3 – 0. Klasse jongens, 
een nette overwinning. 
Komende week weer 
een druk programma. 
Eerst woensdag de be-
kerwedstrijd tegen WMC 
B1. Daarna zaterdag 
weer de competitie, dan 
de zware klus in en te-
gen Den Helder B1. 

 
Groetjes Fred. 

 
 

Coordinator 
Senioren Recreatief: iets voor U? 

Bel Koen van der Horn! 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 
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E Pupillen Selectie dd 05092009 
 
Op deze dag stonden de laatste bekerwedstrijden in de eerste ronde op de agenda. Voor de E1 lag 
de volgende ronde voor het oprapen. De wedstrijd thuis tegen Spartanen mocht niet verloren gaan 
en dan was het bereiken van de knock out fase een feit. Het werd uiteindelijk 3-2. DE E2 had nog 
een minieme kans om de 2

de
 ronde te behalen. De basis daar toe moest dan wel gelegd worden door 

KSV E1 op eigen veld te verslaan.  Helaas kwam de E2 ondanks een overwicht in het veld ( volgens 
onze razende reporter ) niet verder dan 2-2! Na een goed herstel in de 2

de
 bekerwedstrijd tegen DTS 

E1 moest de E3 wederom aantreden tegen een hoofdklasser, Koedijk E1. De teller eindigde uiteinde-
lijk op 0-6. Met opgeheven hoofd kunnen we het toernooi verlaten en er zit zeker een stijgende lijn in 
het spel!   
 
 
Reiger Boys E1-Spartanen E1 
 
Anders dan de uitslag deed vermoeden was Reiger Boys heer en meester, zoals de Hoofdtrainer F 
Pupillen, als aandacht toeschouwer  al aangaf. Met name in de eerste helft was er sprake van een 1-
richtingsverkeer met slechts een spaarzame counter van Spartanen.  Wat we deze dag zeker van 
Spartanen hebben kunnen leren  is hoe effectief om te gaan met de kansen. Vanaf het eerste fluitsig-
naal zocht Reiger Boys via de zijkanten de ruimte.   Alles in de aanval liep goed tot aan de zestien 
meter. Daar werd het laatste pasje niet goed gegeven of er werd onzorgvuldig afgerond. In verdedi-
gend opzicht werd Spartanen zoals afgesproken opgevangen op de middenlijn en werd er druk op de 
bal gezet als dat mogelijk was.  Het duurde uiteindelijk tot diep in de eerste helft alvorens de goed 
meespelende keeper van Spartanen voor het eerst werd gepasseerd. Dat we hier zelfs enige hulp 
van een verdediger van Spartanen voor nodig hadden maakte de pret niet minder. Vrij snel na de 1-0 
volgende ook de 2-0 van de voet van Cem die een verdediger van Spartanen opzij zetten en met een 
mooie boog over de keeper de bal in het doel van Spartanen legde. Rust 2-0. Over de tweede helft 
kunnen we kort zijn. Te veel voor eigen succes van uit de tweede lijn met wind tegen en een sterke, 
grote keeper op doel. Een van de weinige keren dat we bleven combineren tot aan de doellijn lever-
de dan ook de 3dde treffer op. Dat Spartanen middels 2 counters de eindstand op 3-2 bepaalde is 
leuk voor de statistieken, maar verontrustte de spelers van E1 allerminst. Mannen gefeliciteerd, mor-
gen nog een toernooi en dan nog 2 stevige trainingen voor we aan de competitie in de Hoofdklasse 
beginnen! 
 

Rene Kauwen       
 
 

    

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans vander Veldt 
 

hansvdveldt@hotmail.com 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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E8 op Reigerboys toernooi 6 september. 
 
We moesten drie wedstrijden spelen. De eerste wedstrijd speelden we tegen "KFC 1910  E4". 
Pffffff 1910 stond zeker voor het geboortejaar van de spelers. Ze waren groter, sterker, sneller en 
konden ook harder schieten. 
 
Dit had vooral René (onze keeper) in de gaten. Ookal keepte hij een goede wedstrijd en deed ieder-
een ontzettend zijn best, toch kregen we 6 goals tegen. Niks aan te doen jongens dit heet nu 
"overmacht". 
 
Het motto voor de tweede wedstrijd zou zijn "elkaar helpen". Hmmm, dit hadden de manschappen in 
hun kleine oortjes geknoopt want ze speelden goed over, hielpen elkaar bij het verdedigen en wisten  
drie doelpunten te scoren tegen "HFC Haarlem E6".  Toch zagen de mensen aan de zijlijn dat er nog 
meer in had gezeten als er nog iets meer over gespeeld zou worden. Ach ja "de beste stuurlui ........", 
maar eerlijk is eerlijk ze hadden gelijk. 
 
Er werd aan het einde van de wedstrijd nog iets om geroepen vanuit het wedstrijdsecretariaat "E8 
veld verlaten". Was dat voor ons, nee toch! Hmm we zijn wel E8 en we staan op het veld te vergade-
ren. Snel het veld af jongens. 
 
De derde en laatste wedstrijd was tegen "Wieringerwaard E1". Dit was een spannende wedstrijd 
waar we met 1-0 voor stonden. In de laatste paar minuten was het heel spannend voor ons doel. 
René keepte wederom een superpartij en gelukkig veegde Sander één keer de bal van de achterlijn. 
Ook deze wedstrijd werd dus gewonnen. Oh ja wederom het wedstrijdsecretariaat "E8 veld verlaten". 
Staan we nou alweer te vergaderen! 
 
Vanaf de zijlijn zijn wij jullie dankbaar, jongens en meid uhhh "Maud". Jullie hebben hard gewerkt en 
we hebben genoten. Op naar de competitie. 
 

René (een FAN) 
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Reiger Boys F4 op Ortho Center Jeugdtoernooi. 
 
Na een lange voorbereiding vol trainingen en oefenwedstrijden is uiteindelijk de  
F4 gevormd. Met dit team gaan we de competitie in. Ik zal ze even voorstellen. 
Jahyi is onze keeper. Wouter, Jordy, Hassan en Sem vormen de achterhoede/het middenveld. 
Voorin hebben we Dave, Clerence, Wesley, Nils en Joel. 
Zonder Joel, hij had afbericht, begonnen we aan het toernooi. 
De eerste wedstrijd was tegen KFC F2. Op papier een pittige tegenstander, maar de jongens speel-
den een prima wedstrijd. Het spel ging gelijk op. Er werden niet veel kansen weggeven aan beide 
kanten. We kwamen onfortuinlijk op achterstand. Daar kon niemand iets aan doen, maar de jongens 
vochten zich terug in de wedstrijd. En met een enorme pegel, van volgens mij we 20 meter schoot 
Jordy de 1 - 1 erin. Dit was ook de uitslag van de eerste wedstrijd. 
De tweede wedstrijd moesten we tegen KSV F2. Weer een zware dobber. Maar er werd heel goed 
samen gespeeld, en door doelpunten van Jordy en Nils wonnen we de wedstrijd met 2 - 1. Oh ja, we 
kregen ook nog een doelpunt tegen. 
De laatste wedstrijd moesten we tegen AFC'34 F2. Alweer een hele sterke tegenstander. 
We speelden 8 - 8 op verzoek van de tegenstander. Maar, dat doen we dus niet meer. Het was veel 
te vol in het veld, en dus kon er niet goed overgespeeld worden. Het was een rommelige wedstrijd, 
waarbij er ook veelvuldig spelers geblesseerd raakten. Bij ons was Dave de klos. Hij kreeg twee keer 
een bal tegen zijn neus. Maar ondanks alles bleef het  
0 - 0. Goed gespeeld hoor jongens, klasse. Met die laatste uitslag zijn we tweede geworden en kre-
gen we een grote beker. Iedereen krijgt de beker een week mee naar huis. 
Nou, op naar aanstaande zaterdag, onze eerste competitiewedstrijd. Uit naar Foresters. 
We moeten uit en moeten al vroeg vertrekken. We vertrekken om 08.00 uur. Dus allemaal om 07.50 
uur verzamelen bij Reiger Boys, dan kunnen we het vervoer even regelen. 
Tot woensdag op de training.           gr. Dinand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt u ook mee  
en 

steunt u daardoor ook  
Reiger Boys? 

 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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Megatoernooi bij Reiger Boys afge- 
Slot en met “Orthocenter”. 
 
Het was zondag weer een drukte van belang tijdens dit 
“Orthocenter Jeugdtoernooi”. Het aantal bezoeker werd  
geschat op ongeveer vierduizend. 
 

De toernooicommissie 
heeft een geweldige klus 
geklaard. 
 
Nogmaals complimenten 
van de MOT en het be-
stuur. 
 
En niet te vergeten de 
vele positieve geluiden 
van de gasten.   
 
“Reiger Boys heeft het 
voor mekaar”.En dat ho-
ren we graag. 
 
Op de volgende pagina‟s 
een beeldverslag. 
 

HH 
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Clowns zorgen voor 

het nodige enter-

tainment. 

 

Zelfs de schoenen 

van de voorzitter 

werden afgestoft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjan de Back, co-

ördinator  jeugd-

scheidsrechters 

geeft instructie aan 

de jeugdige fluiters. 
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Suikerspin is toch wel echt genieten! 

Verkoop  tweedehands sportkleding. 
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Moeten er eigenlijk wel reclameborden  komen? 
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Shirt, maat XXXXXXL 

Reiger Boys meisjes  
in de aanval. Drie tegen een, niet eerlijk. 
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La Tintarella was medesponsor. 
Het ijs vond gretig aftrek.  

Niet alleen buiten, maar ook binnen was het bij tijd en wijle een 
drukte van belang. 

De prijsuitreiking. 
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Leen Blind vrijwilliger 

van het jaar, met oorkonde 

en cheque, naast Harry 

Wouters. 

Ondertussen gaan de sportieve activi-

teiten gewoon door,  


