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Van de Redactie. 
  
Het seizoen loopt te einde. Hier en daar nog 
een inhaalwedstrijd en dan de toernooien. 
Om te beginnen a.s. zaterdag. Een spektakel 
wordt het zeker! En als het zonnetje er ook 
nog bij komt, is het helemaal goed. 
 
Deze keer in de Reiger: 

 Wedstrijdverslagen; 

 Kampioenen; 

 Pupil van de week; 

 Diverse aankondigingen; 

 Oproepen; 

 “Een ei hoort erbij”; 
 
Veel plezier maar weer. 
 
 

 
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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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 TEAM MANAGER  
HEREN SELECTIE 

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een team manager voor de heren selectie. De team 
manager is verantwoordelijk voor de totale organisatie rond de heren selectie. Naast de technische 
staf opereert de team manager in nauwe samenwerking met de assistent scheidsrechter en de elftal-
begeleider. Het nieuwe seizoen zal Marc Pauli de selectie trainer zijn en zal er alles aan doen om 
weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de derde klasse. De teammanager zal elke zater-
dag aanwezig zijn bij de wedstrijden en mogelijk regelmatig één van de trainingsavonden (indien dit 
noodzakelijk is). Voor deze leuke en sportieve uitdagende functie kun je contact opnemen met Ro-
bert van Stigt Thans, telefoon: 06 14674709 of email: robertensuzanne@quicknet.nl  
 

Robert van Stigt Thans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren 
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Dames Reiger Boys winnen hun laatste wedstrijd en eindigen daardoor in het linker rijtje. 
 
HEERHUGOWAARD – De laatste competitiewedstrijd van de Reiger Boys-dames stond in het teken 
van het afscheid van Christa Schelvis en van Geert Spaan. Beiden hebben zich jarenlang zeer ver-
dienstelijk gemaakt voor de dames-afdeling. Christa Schelvis scoorde een ontzaglijk aantal doel-
punten en werd vorig seizoen ook nog topscorer van de Landelijke Hoofdklasse; Geert Spaan was 
17 jaar regelaar van diverse taken binnen de damesafdeling, tevens begeleider en grensrechter. 
Zeer terecht dus dat beiden vlak voor tijd het veld mochten verlaten onder een ereboog gevormd 
door  de speelsters.  
Reiger Boys won met 5-0 van HZVV uit Hoogeveen. HZVV degradeert naar de Eerste  klasse Lande-
lijk. 
 
Na het beginsignaal van scheidsrechter Ter Weel was het HZVV dat het beste van het spel had en kreeg 
ook de eerste kansen, zonder succes overigens. Reiger Boys was nog niet goed bij de les en zag diverse 
passes bij de tegenstander belanden. Het kampioenschap van Watervogels en een vrijgezellenfeest van de 
avond daarvoor waren daar debet aan. Na twintig minuten waren de bloedwaarden van de dames gelukkig 
weer in evenwicht en kon de thuisploeg weer een vuist maken. Eerst was het Marieke Plekker tot twee 
maal toe uit een vrije trap van Monique van der Rijst net naast kopte en vervolgens een voorzet van Alina 
Uijl via het hoofd tegen de paal deed belanden. Kort daarop kwam de thuisploeg op voorsprong. Vanaf 30 
meter scoorde Pauline Boon de 1-0. Twee minuten later was het weer raak. Milenca van Ee speelde zich 
vrij voor het HZVV-doel, tikte de bal direct door naar Christa Schelvis, die beheerst de 2-0 aantekende. 
 
Na de rust had HZVV een kleine opleving. Simone Zwiep zag haar inzet echter via de lat over gaan. 
Daarna had Reiger Boys weer het beste van het spel. Een voorzet van Linda Bakker naar Milenca van Ee 
resulteerde in een 3-0 stand. Uit een dieptepass van Jelien Beute wist Milenca van Ee de bal met een 
boogbal op het HZVV-doel te deponeren in plaats van erin. In de 74

e
 minuut scoorde Linda Bakker de 4-0. 

De laatste wapenfeiten waren voor, de voor Christa Schelvis ingevallen, Pattry Blok. Een voorzet op maat 
van Linda Bakker werd door haar a-la Bakhuis ingekopt, keepster Marloes de Boer wilde echter nog niet 
capituleren. Een minuut daarna werd een voorzet van Milenca van Ee door Blok beheerst ingeschoten (5-
0). 
Trainer Arnold de Block was zeer content met het resultaat en zijn doel om uiteindelijk in het linker rijtje te 
eindigen. Zijn blik op de toekomst geeft hem alle ruimte om zijn jonge team op een hoger plan te brengen. 
 
Statistieken: 
 
REIGER BOYS – HZVV  5-0 (2-0) ; 32

e
 Pauline Boon 1-0, 34

e
 Christa Schelvis 2-0, 48

e
 Milenca van Ee 3-

0, 74
e
 Linda Bakker 4-0, 88

e
 Pattry Blok 5-0. 

Scheidsrechter S. ter Weel, geassisteerd door Jans Bos (HZVV) en Geert Spaan (Reiger Boys). 
Kaarten geel: 32

e
 Rianne Jurgens-Veldsink; 36

e
 Pauline Boon. 

 
REIGER BOYS: Jesca Willemsen (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja Groenewoud 
(46

e
 Jelien Beute), Alina Uijl, Linda Bakker, Monique van der Rijst (46

e
 Marintha Louwe), Christa Schelvis 

(80
e
 Pattry Blok), Pauline Boon, Milenca van Ee. 

 
HZVV: Anette Bolk (k) (46

e
 Marloes de Boer), Lisette Bakker (46

e
 Mirjam Kroezen), Stefanie Kortenaar, 

Gisela Otten, Gemma van der Kolk, Samantha Lefebre, Alita de Vries-Salamons, Simone Zwiep, Marleen 
Holsappel, Martine Weinans, Rianne Jurgens-Veldsink (73

e
 Mandy Bos). 

 

 

Aanstaande vrijdag geen trainingen 

In verband met de opbouw van het Internationale Jeugd Toernooi kan er aanstaande vrijdag niet worden 
getraind. Veel bedrijven etc. komen goederen brengen waardoor de veiligheid niet kan worden gewaar-
borgd. 

http://www.reigerboys.nl/internationaal-toernooi/1921-aanstaande-vrijdag-geen-trainingen.html
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Pupil van de week: Babs. 
 
Uiteraard was er wederom  
een pupil van de week. Het zoveel-
ste jonge lid van Reiger Boys dat 
hierdoor een bijzondere voetbaldag 
kent. En volgens mij is ze zelfs op 
de zaterdag met haar team ook nog 
kampioen geworden. Dat is natuur-
lijk helemaal fantastisch! 
 
Ze ontving uit handen van Wil Ver-
kooijen de bal, gesponsord door de 
Vrienden van Reiger Boys. 
 
En daar hoort uiteraard ook een 
glaasje fris en een bordje patat bij. 
Kleine zusje of broertje snoepte 
lekker mee onder toeziend oog van 
moeder. 

 
HH 

 
 
 
 
 

Nominatie v.v. Reiger Boys voor de  
Rinus Michels Award 

 
De weg welke Reiger Boys een paar jaar geleden is ingeslagen mbt de jeugdopleiding wordt reeds nu al 
erkend als de juiste. Deze jeugdopleiding is genomineerd voor de Rinus Michels Award:  
 

“Stimuleringsprijs jeugdopleiding in het seizoen 2009-2010” 
 

De nominatie is gedaan door een vakjury van de KNVB. De prijs is ingesteld door de CBV (Coaches be-
taald voetbal) en wordt uitgereikt op Vrijdag 14 Mei in het Willem II stadion in Tilburg.  
 
Als vereniging zijn we hier enom trots op, het is het bewijs dat we op de goede weg zijn. Het is  een waar-
dering naar al die mensen die hier de afgelopen jaren keihard aangewerkt hebben. Enige jaren terug, met 
een bijna nieuw bestuur, zijn er keuzes gemaakt en is er een jeugdbeleidsplan gekomen. Dat pad hebben 
we niet meer losgelaten en bewijst nu dat we de juiste weg bewandelen. Op basis van “stap voor stap” ho-
pen we ons doel te bereiken. Wij zijn onderwerg maar nog niet aangekomen. Deze prijs is extra stimulans 
om verder te gaan. 
 
Overige genomineerden zijn HHC Hardenberg en Flevo Boys uit Emmeloord.  

Namens het bestuur, 
Koen van der Horn 

Voorzitter 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

6 

Jaargang 45 - nummer 36 
9 mei 2010 

 

Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Als, als, als………,  
 
MB1 nog in de race om het kampioenschap. 
Afgelopen zaterdag stonden de meiden van MB1 voor een belangrijke opgave. Het kampioenschap is in de 
hoofdklasse namelijk nog niet beslist. Vorige week verloor de koploper JSV met 3-1 van Sporting „70. En 
aangezien JSV nog tegen Alcmaria moet en Alcmaria ook nog uit naar Spakenburg moet, zouden wij van-
daag effe moeten winnen van Sporting „70 en dan ligt het kampioenschap van de hoofdklasse nog open.  
De stand voor aanvang van de wedstrijd zag er als volgt uit…….. 

 
 
Reiger Boys dus op de 4

e
 plek. Maar effe winnen van Sporting ‘70 is best een opgave. Zij wonnen immers 

vorige week van JSV en knikkerde Spakenburg ook al uit de beker. Dus: “altijd lastig, Sporting „70 uit”. He-
lemaal als blijkt dat je met 11 speelsters moet vertrekken naar Utrecht, waarvan er een deel nog niet 100% 
blessurevrij is. 
Nog even het kampioenscenario. Wij moeten winnen van Sporting „70 met een liefst zo groot mogelijke uit-
slag. Spakenburg moet vandaag winnen van Alcmaria. En dat zullen de IJsselmeerbewoonsters graag wil-
len, want zij hebben ook nog een (hele) kleine kans op het kampioenschap en willen hun titel natuurlijk ver-
dedigen.  In ieder geval heeft Alcmaria niet het voordeel van een eigen scheidsrechter . Vervolgens moe-
ten Alcmaria en JSV dan in de laatste competitieronde gelijk spelen tegen elkaar als Reiger Boys MB 1 
haar laatste wedstrijd tegen Buitenboys speelt in Almere. Ook bij Buitenboys moeten we werken aan een 
zo groot mogelijke uitslag, want als het bovenbeschreven scenario zich afspeelt kan het doelsaldo wel eens 
een hele belangrijke rol gaan spelen. Volgt u het nog? 

  Gespeeld Punten W G V Saldo  

1 JSV Nieuwegein 9 19 6 1 2 24-12 12 

2 Alcmaria Victrix 8 18 6 0 2 26-15 11 

3 Spakenburg 9 16 5 1 3 20-19 1 

4 Reiger Boys 8 15 5 0 3 18-13 5 

5 Sporting „70 8 2 2 0 6 13-22 -9 

6 Buitenboys 8 0 0 0 8 7-27 -20 
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Maar hoe verliep de wedstrijd?. Onze mei-
den waren tot op het bot gemotiveerd en 
vanaf 1

e
 fluitsignaal stond de organisatie als 

een huis. Jaimy offerde zich op door de 
snelle en behendige spits van Sporting uit te 
schakelen. Hiermee kon Sporting niet haar 
geliefde spel spelen en viel al snel de eerste 
goal voor Reiger Boys vanuit een voorzet 
van Ciska. Het was weer eens een doelpunt 
zoals alleen Roos deze kan maken. Veel 
mensen voor de goal en altijd dat ene voetje 
van Roos tegen de bal; 0-1. Vanaf dat mo-
ment namen wij de regie in handen. Ciska 
strooide de ene scherpe pass na de andere 
mooie pass naar onze spitsen. Yentl werd in 
de diepte aangespeeld om op snelheid de 
verdediging achter zich laten; 0-2. Inmiddels 
hadden we al 4 keer hard op doel geschoten, maar bleek de keeper van Sporting uitstekend in vorm te zijn. 
De verdediging onder leiding van Melissa maakte geen enkele fout, zodat Anita weinig te doen kreeg.  
Na de rust gingen de meiden door met hun goede spel. Alle pijntjes werden verbeten en al snel verhoog-
den Dominique, Marielle en Ciska uit een prachtige vrije trap de score naar 0-5, moest Anita nog een keer 
ingrijpen en was de opdracht volbracht.  En nu maar snel bellen wat Alcmaria tegen Spakenburg had ge-
daan. En wat blijkt…..wedstrijd is niet doorgegaan omdat de keeper van Alcmaria ontbrak (?). Als je dan 
net zelf met een minimale bezetting bent vertrokken naar Utrecht, zet je dat wel aan het denken. Soms lijkt 
het wel dat je niet met voetbal alleen kampioen kunt worden in de hoofdklasse. Nu maar hopen dat er geen 
lange maandagavondspits staat richting Spakenburg. Oh ja, nog even de stand na deze wedstrijd: 

 

 

 

 

Aanstaande vrijdag geen trainingen 

In verband met de opbouw van het Internationale Jeugd Toernooi kan er aanstaande vrijdag niet worden 
getraind. Veel bedrijven etc. komen goederen brengen waardoor de veiligheid niet kan worden gewaar-
borgd. 

   Gespeeld Punten W G V Saldo  

1 JSV Nieuwegein 9 19 6 1 2 24-12 +12 

2 Alcmaria Victrix 8 18 6 0 2 26-15 +11 

3 Reiger Boys 9 18 6 0 3 23-13 +10 

4 Spakenburg 9 16 5 1 3 20-19 +1 

5 Sporting 70 9 6 2 0 6 13-27 -14 

6 Buitenboys 8 0 0 0 8 7-27 -20 

http://www.reigerboys.nl/internationaal-toernooi/1921-aanstaande-vrijdag-geen-trainingen.html
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E Pupillen Selectie dd 08052010 
 
Een mager programma deze week omdat de E2 en E3 al uitgespeeld zijn. De E2 kampt met de nodige va-
kantiegangers en kwma in zijn geheel niet in actie, de E3 speelde een interne oefenwedstrijd tegen F1 en 
won deze met 3-1. De E1 speelde de laatste wedstrijd van de competitie thuis tegen Meervogels E1. He-
laas moesten de punten aan Meervogels gelaten worden. 
 
Reiger Boys E1-Meervogels E1 0-2 
Vooraf wisten we dat Meervogels een tegenstander zou zijn waar we het moeilijk tegen zouden kunnen 
krijgen. De heenwedstrijd werd met 2-0 verloren en toen hadden we het vooral fysiek moeilijk. Dat bleek 
ook vandaag weer het geval te zijn. De eerste helft gaf weinig tot geen kansen aan beide zijde van het veld. 
De stellingen werden ingenomen en het was moeilijk voor ons om door de verdediging heen te komen. 
Achterin en verdedigend op het middenveld stond het goed. Alleen lukte het ons niet om kansen te creeren. 
Dit kwam ook door dat Meervogels continu 3 man achterin hielden em zij de duels wonnen. Ook voor ons 
doel geen gevaar de eerste helft. De rust werd dan ook met een 0-0 stand gehaald. De tweede helft het 
zelfde beeld. Beide ploegen wilde wel, maar kregen gewoon geen kans iets te creeren. Rond de 15

de
 mi-

nuut gaf ee goede aanval van RB die van links naar rechts ging en goed werd vor gegeven de grootste 
kans voor RB om de score te openen. Jammer genoeg kon Dylan de bal niet goed raken zodat het 0-0 
bleef. Op het moment dat we ons al hadden verzoend met een 0-0 eindstand sloeg Meervogels toe. Een 
goede aanval kon door ons middenveld niet meer tegen gehouden worden en betekende de 0-1. Met wat 
omzettingen hebben we het nog wel geprobeerd, maar de laatste pass was niet zuiver genoeg. Vlak voor 
tijd was de organisatie bij een coner tegen even weg en kon een speler van Meervogels bij de tweede paal 
zo in koppen. Jammer, maar met een 3

de
 plaats in de Hoofdklasse kunnen we meer dan tevreden zijn. On-

danks dat we de laatste weken iets stagneren in de ontwikkeling, of willen we te snel wel te veel?, hebben 
we dit seizoen grote stappen voor uit gemaakt. Jullie kunnen trots op je zelf en het team zijn. Volgende 
week het grote toetje middels het Internationale E toernooi thuis bij Reiger Boys, daarna gaan we het vizier 
op het volgende seizoen richten en hebben we nog twee toernooien! 

Rene Kauwen 
       
 

5 juni 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg
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 Vrijwilligers protocol seizoen 2009-2010 
 

Conform de afspraak zoals beschreven in het vrijwilligers protocol zullen alle vrijwilligers van Reiger Boys 
welke de minimale acht uur vrijwilligers werk hebben ingevuld, de 35 euro retour gestort krijgen op hem of 
haar bankrekening. Het gaat hierbij om ruim 350 vrijwilligers. De penningmeester zal zorgen dat uiterlijk 
eind Mei het geld terug gestort is. Gedurende het jaar is nauwkeurig bijgehouden wie voldaan heeft aan de 
gestelde eis van 8 uur. Mocht echter toch blijken dat u eind Mei nog geen 35 euro retour heeft ontvangen 
waarbij u van mening bent hier wel recht op te hebben, dan kunt u contact opnemen met Ben Rietveld vwb 
de jeugd en Robert van Stigt Thans vwb de senioren. Email adressen van beiden heren zijn: 
 b.rietveld@reigerboys.nl en robert-reigerboys@quicknet.nl 
  
Binnenkort kom ik bij u terug rond de uitvoering van het protocol seizoen 2010-2011. Wij zullen als vereni-
ging doorgaan met de uitvoering van het protocol maar zal op een aantal punten worden aangepast.  
 
Namens het bestuur, 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter 

  

Klaverjasdrive 

    Vrijdagavond   
         21 mei    

Reiger Boys 
organiseert 

Opgave: 
Voor 16 mei aan de bar. 
Minimumleeftijd: 18 jaar. 

Kosten deelname € 3,50 p.p. 
 

Enne...buurman mag ook mee!! 
Buurvrouw ook natuurlijk! 

Gezellig! 
 

Ja, we gaan weer klaverjassen. Voor 
de derde keer dit seizoen.  
De eerste avond in december was ge-
weldig. Er waren veel deelnemers die 
in een ontspannen sfeer een kaartje 
legden. Geweldig. 
De tweede avond was het helaas iets 
minder druk, maar wederom was het 
enorm gezellig. 
De derde avond, 21 mei dus, zal zeker 
ook weer een feest worden. 
 
In verband met inkoop prijzen e.d. is 
het van belang om je tijdig op te geven. 
 
Minstens zo belangrijk is dat je een 
gast mee mag nemen. Maakt het nog 
leuker! 
 
En een beetje mond-tot-mondreclame 
mag ook best! 
 
We zien jullie graag op 21 mei! 
 

De activiteitencommissie. 
 

Let op: Minimumleeftijd deelname18 
jaar! 
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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 E8 tegen LSVV E3 (10 – 2) 
  
De dag begon met een druilerige bui. Zo‟n net-niet regenbui. Tja, dan denk je bij jezelf wat moet dit worden 
vandaag? Maar dan klinkt 10 voor elf de scheidsrechtersfluit. Tijd voor de klassieker Regerboys E8 tegen 
LSVV E3. Al vanaf de start waren we in balbezit en kregen meteen een kans om te scoren, en nog één en 
nog één en... Het zal toch zeker niet zo‟n wedstrijd worden waarin we keer op keer laten zien wat we kun-
nen maar waarin het ons niet lukt om te scoren? Nou nee, zo‟n wedstrijd wordt het niet want de doelkansen 
werden steeds serieuzer. Na zo‟n 7 minuten kreeg die kleine maar ó zo behendige Hein de bal en legde 
hem sierlijk in het doel. Gelukkig 1-0! Rond de 15

e
 minuut speelde Hein de bal af op onze invaller Luka die 

de bal ook zeer mooi in het doel legde. Nog geen 5 minuten later kregen we een hoekschop. Zeer mooi 
genomen door Robin en Daryll maakte hieruit een fantastische goal. Nou, dat kan ik ook moet Robin ge-
dacht hebben. En ja hoor, met een zeer fraai lobje werd de bal achter de keeper in het doel geplaatst. De 
stand is 4-0 en het is tijd voor rust. 
  
Het gevaar van de rust na een spannende eerste helft is vaak dat je als team zou kunnen denken dat je er 
al bent. Nou niet in dit geval. Dennis kreeg de bal zeer mooi teruggespeeld vanuit de spits. Vanaf een af-
stand kwam daar een loeier met richting. 5-0! Dit gaat goed! Iedereen was in top vorm. Steije die zeer be-
heerst zijn werk in de verdediging deed. Daar was geen doorkomen meer aan. Dennis die zo nu en dan 
door liep naar voren, Luka die het als invaller zeer goed deed en vanaf de zijkanten de ballen naar voren 
gaf, Daryll die als een echte werker voor zeer gevaarlijke situaties zorgde, Amco met zijn zeer snelle en 
onnavolgbare acties de tegenstander op het verkeerde been zette, Hein die oh zo behendig met de bal is 
en natuurlijk Robin die heel veel werk voorin heeft gedaan en prachtige corners kan nemen. Je zou bijna 
Sander vergeten met al die kansen voor het doel van de tegenpartij. Soms kwam er een uitbraak en dan 
stond Sander er wel. Goed hoor jongens. Weer zo‟n gevaarlijk corner van Robin. Vlak voor de goal waar 
Amco stond. Een kopbal terug op Robin, die hem ook weer terugkopte op Amco. Ja, zo‟n actie had de kee-
per nog nooit gezien en pats... 6-0. Waar gaat dit heen? Wat je geeft krijg je ook weer terug. Want deze 
keer speelde Amco de bal op Robin en tja het begint bijna saai te worden... 7-0! Nou dan nog maar weer 
een bal van Hein op Robin en ja hoor 8-0. Nu maar weer mijn beurt moet Amco gedacht hebben. Vanaf de 
middenlijn werden meerdere tegenstanders op topsnelheid gepasseerd op weg naar de goal. En met een 
hele mooie afmaker staan we toch maar weer mooi op 9-0. En toen werd het wat rommelig achter in. Op 
zulke momenten missen we Maud. Maud die altijd aanspeelbaar is en zonder twijfel de bal doorgeeft naar 
voren. Nu miste we deze afspeelmogelijkheid en wisten we niet helemaal wat we moesten doen. Dat merk-
te de tegenstander. De bal werd onderschept en Sander stond er alleen voor. De tegenstanders pakte deze 
kans: 9-1. Nog een beetje beduusd door dit tegendoelpunt kregen we niet lang daarna weer zo‟n situatie. 
Even de tegenstander te veel ruimte geven en daar was het 9-2. Het zal toch niet? Nou nee hoor. De E8 
nam meteen weer het initiatief en door fantastisch samenspel voorin legde Daryll de 10-2 er in. Tjee wat 
een dag. Ik kan mijn glimlach nog steeds niet onderdrukken. Wat een seizoen! We hopen nog dat jullie ook 
de laatste wedstrijd nog mogen spelen, want we kunnen nog steeds 2

e
 worden. Zet hem op jongens en 

Maud! 
  

Marcel Besteman 
 

 
Eitje! 
 
Misschien hebben meer spelers vandaag iets bijzonders gezien. 
Ongeveer in het midden van veld 3 tussen voor en achter lag één kievitsei 
in een klein kuiltje. 
Onze trainer Theo deed deze bijzondere vondst. Van moeder kievit was 
geen spoor te bekennen… 
 
P.s.: Ernstige twijfels of het een kievitsei is (de ornitholoog). 
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Nadat we limonade hadden gedronken moesten we aantreden tegen de thuisclub, altijd tricky zo‟n uitwed-
strijd tegen de thuisploeg. Daan wilde graag op doel en de shirtjes werden weer verdeeld. Zouden we weer 
geen tegendoelpunt krijgen? Het werd een wedstrijd waar we het doel maar niet konden vinden, maar daar 
was dan weer een tegenaanval en gelukkig kwam de bal goed voor het linkerbeen van Twan en yes, het 
stond 0-1. Thomas en Timo deden flink hun best in de verdediging. Mede dankzij hun bleef het bij 0-1. Zou 
de batterij nu leeg zijn? 
  
De laatste wedstrijd moesten jullie spelen tegen NFC/Brommer. Ook hun konden kampioen van deze poule 
worden. Fanatiek gingen we van start. Maar het was niet zo eenvoudig, NFC/Brommer hield het veld mooi 
breed en zij kregen kans na kans. Al snel stonden jullie 0-1 achter. Opnieuw lieten jullie zien dat jullie nog 
strijdlustig waren, jullie gingen er volledig voor. Het werd 1-1. Aan een gelijkspel zouden jullie genoeg heb-
ben aangezien jullie de meeste doelpunten voor hadden. Maar ja, zo willen jullie natuurlijk geen kampioen 
worden. De tegenstanders scoorden opnieuw, helaas 1-2. Gelukkig kwamen jullie snel weer gelijk en daar-
na stonden jullie voor het eerst van de wedstrijd voor (3-2). NFC/Brommer liet dat natuurlijk niet zomaar 
gebeuren en voordat jullie het wisten scoorden zij 3-3. De ouders aan de kant werden heel fanatiek en van 
alle kanten werden jullie gecoacht. Het was superspannend, maar jullie scoorden vlak voor tijd 4-3. Jeremy 
heeft supergoed gekeept en heeft heel wat ballen voor de lijn weten te stoppen. Jeremy, je was deze wed-
strijd the man of the match. Maar ook de andere mannen hebben gevochten voor de winst. Goed gedaan! 
  
KAMPIOEN!!!!! 
  
Supertrots gingen jullie naar de prijsuitreiking, allemaal een mooie medaille en gezamenlijk 1 grote beker. 
Jullie hebben laten zien dat jullie allemaal sportief en strijdlustig zijn. Ook jullie enthousiasme in het spelle-
tje was te lezen op jullie gezichtjes. Wij zijn trots op Cedric, Wessel, Maarten, Dani, Timo, Jeremy, Daan, 
Thomas, Tim, Niels, Sem en Twan. 
Jullie zijn klaar voor de F-pupillen!  

Een supertrotse ouder. 
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Filmpje staat op u-tube 
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Reiger Boys E14 officieus kampioen, 
  
Vandaag moest het gebeuren. De derby tegen KSV, voor sommigen de ideale club, ik begrijp maar niet 
waarom. Geen vloerverwarming in de kleedkamer, geen tribune, geen kunstgras, maar wat dan wel? Die 
vraag werd snel beantwoord, ze kunnen daar voetballen, trainen vaker en scouten beter en bovenal is het 
niet alleen de selectie die meetelt! Zal dat het dan zijn? In ieder geval zijn we vandaag Reiger Boys E14. 
En we kunnen kampioen worden. Zeker als Zeevogels zou verliezen. Vlak voor de wedstrijd echter bereikt 
ons het bericht dat Zeevogels met maar liefst 10-2 had gewonnen van SVW '27. We hebben minimaal een 
gelijkspel nodig om Zeevogels van ons af te houden. Met deze boodschap gingen onze jongens het veld in. 
Via via vernemen we dat KSV enkele versterkingen heeft aangebracht in het team, dus makkelijk ging het 
niet worden, dat was het de vorige keer ook al niet, dus we moesten er tegenaan! Wij waren verre van 
compleet, zowel Rik als Nitesh en Reza ontbraken en daarmee misten we veel kracht, met name in de op-
bouw. Deze kwam nu geheel op onze Sem neer. Al in de tweede minuut kregen we een enorme kans via 
Sem en Govanni. Helaas trof deze geen doel. We hadden voor de gelegenheid Patrick weer ingehuurd, en 
dat bleek weer een schot in de roos, want in de 6e minuut wist Patrick een voorsprong voor KSV te voorko-
men. Een minuut later breekt Dion door de verdediging van KSV en maakt 0-1! We liggen op koers voor de 
titel! Maar dat was van korte duur, want KSV maakt in de 8ste minuut gelijk, 1-1. Deze stand maakt ons 
nog steeds kampioen, immers een gelijkspel levert ons een punt op en deze staan we dan voor op Zeevo-
gels en we hebben zelfs nog een wedstrijd tegoed! We zitteb inmiddels in de 9e minuut van de wedstrijd en 
de druk op het doel van Patrick wordt heel groot. Maar liefst 5 reddingen, waarvan de een nog spectaculair-
der dan de ander waren nodig om ons op de been te houden in deze kampioensstrijd, voor we zelf weer 
een kans kregen. Niels Vreeker schoot echter naast in de 15e minuut. Dion kreeg vervolgens twee enorme 
kansen, maar een score bleef uit. Er volgen enkele kansen voor KSV in de 17e minuut, en twee minuten 
later mist hun spits een enorme kans, maar hij raakt de bal verkeerd en het is een makkelijke prooi voor 
onze keeper. Dan wordt de druk echter te groot en scoort KSV via een schitterende aanval, 2-1.  
(Vervolg: pag 17) 
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In de 23e minuut van de eerste helft 
maakt KSV zelfs de 3-1 en een neder-
laag lijkt zich aan te dienen.    
De goal was overigens van ongekende 
schoonheid, namelijk zo'n beetje van de 
achterlijn gaat de bal over Patrick het 
doel in, 3-1. In de laatste minuut van de 
eerste helft schiet Govanni nog op de 
paal.  
 
In de rust worden onze jongens nog 
eens op hun sterke en wat minder sterke 
punten gewezen en worden ze nog eens 
op scherp gezet! En dat leek te werken! 
In de 10e minuut was het Govanni die 
op een wonderlijke wijze de bal over de 
lijn weet te krijgen, 3-2! Zou er dan nog 
wat te halen zijn tegen het zeer sterke 
KSV? Patrick verricht een minuut later 

weer een fantastische redding en onze jon-
gens staan goed te verdedigen, Katarina. 
Niels Seine en Brian weten elke aanval van 
KSV tijdig af te breken en onze kansen om 
de gelijkmaker te scoren worden talrijker. 
Maar duidelijk is dat het zou moeten kun-
nen! Na twee geweldige kansen om zeep 
te hebben geholpen, is Patrick de man van 
de dag en met een prachtige reflex weet hij 
de bal uit het doel te ranselen. GEWEL-
DIG! Dan is er nog 5 minuten te spelen en 
zal het nu moeten gebeuren. Govannin 
weet weer de bal in een kluwen van spe-
lers over de doellijn te werken, 3-3! Wat 
een feest! Dion moet plassen en denkt dat 
hij dat beter in de verdediging kan doen, 
maar hij wordt aangespoord om door te 
spelen. Govanni krijgt nog twee kansen. 

Maar het einde nadert. We zijn kam-
pioene! Geweldig gedaan jongens. 
Het is nog niet officieel bevestigd, en 
wellicht dat we nog 1 wedstrijd moe-
ten spelen, maar Zeevogels kan ons 
eigenlijk niet meer inhalen.  
  
Goed gedaan allemaal! Jullie kun-
nen trots zijn op deze prestatie  
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Kampioenswedstrijd Reiger Boys MF1 – SVW 27 F13 
 
Zaterdag 8 mei, de dag van de waarheid. 
Met een gelijkspel of winst zouden de MF1 voorjaarskampioen kunnen worden maar de enige wedstrijd dit 
seizoen wat de meiden verloren hadden was tegen SVW de F13! 
Ook SVW F13 kon kampioen worden met winst dus beide ploegen waren zeer gespannen en gemotiveerd 
om deze wedstrijd te spelen en te winnen. 
 
Veel fans van beide teams langs de lijn, toeters en spandoeken waren mee om de teams te ondersteunen. 
Met de vorige wedstrijd in onze gedachten was erg goed nagedacht waar de meiden moesten staan van-
daag. Dara werd gekoppeld aan hun snelle spits en mocht niet van zijn zijde wijken, nou dat deed ze dan 
ook niet. Wat een bikkel die Dara. Met Nienke en Sanne achterin kwamen er weinig ballen dan ook bij de 
keeper terecht. En de ballen die Sammy en Meike kregen waren goed voor te houden. De rust gingen we in 
met een 1 – 1 stand, voor de MF1 een gunstige stand maar natuurlijk wilde de meiden ook winnen van-
daag. Met een super middenveld van Amber en Kim en de spitsen Femmie en Lotte was dit een fantasti-
sche wedstrijd, er werd gevochten als leeuwen, knalrode hoofden en helemaal kapot gespeeld kwam er 
nog een doelpunt voor de MF1 en jawel de meiden zijn voorjaarskampioen 2010 geworden. 
In een poule met alleen maar jongensteams hebben onze meiden super gespeeld!  
De MF1 heeft verdiend gewonnen. 
 
Graag willen we onze sponsor Ballorig bedanken voor de hele leuke attentie die de meiden kregen van-
daag. 
Alle fans van de MF1 bedankt voor alle support dit seizoen. 
 

Groetjes van trotse trainers en begeleiders van de MF1,  
Michael, Ruud en Karin 
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WEER EEN BEKER VOOR DE PUMA’s !! 
  
Om 8.15 uur gingen we zaterdag 8 mei jl. met 12 dolenthousiaste Puma‟s (Reiger Boys 2) op weg naar 
Sporting Krommenie. Jullie laatste toernooi als kabouter. Het vorige toernooi en 5huizen hadden we de be-
ker. De verwachtingen waren dus hoog gespannen! In Krommenie aangekomen waren we al wat Puma‟s 
kwijt. Hun ouders hebben vroeger niet zo goed opgelet bij aardrijkskunde op school want Krommenie en 
Beverwijk ligt toch niet echt naast elkaar! Misschien wilde zij i.v.m. het weer toch liever naar de Zwarte 
Markt…? Als reden gaven de laatkomers op dat ze in colonne achter trainer Johan aan reden want die za-
gen ze toch echt in de verte…???!!! Hopelijk zijn hun kinderen vandaag wat scherper…… 
  
Aangezien we met een ploeg van 12 Puma‟s kwamen aantreden en 7 tegen 7 zouden spelen is van tevo-
ren afgesproken dat er bij elke wedstrijd 3 kinderen niet mee konden spelen. Er zou anders teveel gewis-
seld moeten worden en nu kwam iedereen goed aan spelen toe. Alle Puma‟s hebben zodoende toch 3 van 
de 4 wedstrijden mee kunnen spelen. Mijn complimenten want niemand vond dat een probleem, echt su-
per! 
  
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Zaandijk. Keeper Tim heeft alleen maar regendruppels opgevan-
gen want de tegenstander is niet 1x gevaarlijk geweest. Er werd puur aanvallend gespeeld en de bal werd 
goed rondgetikt. Met doelpunten van o.a. Wessel en Dani. De wedstrijd werd dan ook verdiend gewonnen 

met 6-0. 
  
Na een korte rustpauze stonden de 
mannen weer op scherp en moes-
ten het opnemen tegen SVA. Niels 
stond rotsvast in het doel. Cedric, 
Sem en Maarten waren deze wed-
strijd balvast. De bal werd goed 
rondgespeeld en de vrije man werd 
ook snel gevonden. De doelpunten 
vlogen de tegenstander al vlug om 
de oren. Wat een mooie doelpun-
ten werden er weer gemaakt. Bloe-
metjes plukken doen we niet meer, 
maar we hadden er alle tijd voor 
gehad. Wat een wedstrijd, die be-
slist werd met 0-9 in het voordeel 
van Reiger Boys 2. 
 

  


