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Van de Redactie. 
  
Je moet toch wat in deze sneeuw– en vorst-
periode? Het begint namelijk behoorlijk saai 
te worden. Alles wit, geen ontluikende bol-
bloemen, gestikte karpers en platgereden 
slootgenoten. Af en toe een beetje voetbal. 
Niet leuk, dus. 
 
Deze keer? 

 Woord van de voorzitter; 

 Dartstoernooi; 

 Verslag D2; 

 Verslag E-selectie en E 1; 

 MF1 bij AZ - Roda JC; 

 Loftus Versveld Stadion; 

 Enkele oproepen. 
 

De redactie. 
  
P.s.:  Jammer dat de voetbalquiz niet door
 ging. 

 
 
  
 
  

 
 

 

 

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? 
 

Laten we het hopen! 
 

 

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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Van de Voorzitter......... 
 
Na een korte periode van afwezigheid om een aantal redenen heb ik 
de werkzaamheden bij Reiger Boys weer opgepakt. Uiteraard werd ik 
achter de schermen op de hoogte gehouden van het wel en wee van 
de vereniging en daar waar nodig heb ik me ook wel met een aantal 
zaken bemoeid. Maar toch, na ruim 8 weken nagenoeg geen Reiger 
Boys, begint het dan toch weer te kriebelen. Helaas is koning Winter 
de afgelopen periode grote spelbreker geweest waardoor vele trai-
ningen en ook wedstrijddagen geen doorgang hebben kunnen vinden. Ook nu zijn de velden weer 
bevroren en ligt er sneeuw. Laten we hopen dat de bal snel weer kan gaan rollen. De Nieuwjaars-
wedstrijden hebben plaatsgevonden in een ambiance welke meer leek op een wintersportactiviteit 
dan op voetbalwedstrijden. Gezellig was het in ieder geval wel. Ook de Nieuwjaarsinstuif daarna was 
ouderwets gezellig, hoewel het wel iets rustiger was dan voorgaande jaren. Ook dit zal wel met het 
winterse weer hebben te maken gehad. Helaas was ik niet aanwezig bij de jaarlijkse medewerker-
avond. Ik heb begrepen dat het eten en drinken weer prima voor elkaar waren en dat de Hollandse 
avond een succes was. Dit is een traditie die we erin zullen houden, ook volgend jaar. In welke 
vorm ? Daar zullen we t.z.t. weer eens over nadenken.  
 
De tweede seizoenshelft. 
 
We gaan de tweede seizoenshelft in. En het wordt spannend. Ons eerste Herenelftal zal er alles aan 
doen om zich te handhaven in de derde klasse. Ik heb nog steeds goede hoop dat dit gaat lukken. 
Ook de overige elftallen zullen strijden om het kampioenschap of om degradatie te voorkomen. Aan 
het einde worden de prijzen pas verdeeld. Straks breekt het goede weer weer aan en kunnen we alle 
reeds afgelaste wedstrijden weer in halen.  
Ook zijn de voorbereidingen begonnen voor het Internationale jeugd toernooi. Clubs als Valencia, 
Liverpool, AC Milan, PSV, Feyenoord, etc, etc. zullen sportlandgoed de Wending aandoen om dit 
toernooi te gaan spelen. We kijken al uit naar deze fantastische dag. Het contract hiervoor met Dutch 
Soccer Clinics zal binnenkort worden getekend. Toch is zo’n winterse periode misschien gezellig om 
te schaatsen of te sleeën maar als voetballiefhebber mis je toch de wedstrijden en de gezelligheid in 
de kantine. Vele sportclubs komen deze tijden in de financiële problemen omdat een substantieël 
deel van de inkomsten (kantine) over een langere termijn ontbreekt. Als de reserves te minimaal zijn, 
kan het lastig worden om de lopende rekeningen en salarissen te betalen. Gelukkig beschikken wij 
als vereniging over voldoende middelen om deze slechte periode op te vangen. Het jaarlijkse rapport 
van de Waarborg stichting heeft de financiële huishouding van Reiger Boys gekwalificeerd als uitste-
kend. Daarnaast werd de opmerking gemaakt dat er een sterk verbeterde verhouding  inkoop v.s. 
verkoop is ontstaan, wat duidt op uitstekend kantinebeheer. Dus complimenten omdat we de inkoop 
anders gestructureerd hebben. Inmiddels zijn we ook aan het kijken naar mogelijke voordelen m.b.t. 
inkoop van energie.  
 
Uitdagingen. 
 
We gaan weer met dezelfde energie als de eerste seizoenshelft ook het laatste deel van het seizoen 
in. Voldoende uitdagingen liggen nog te wachten.  
Een goede zaak is het feit dat we m.i.v. de eerstvolgende wedstrijddag wekelijks vaste EHBO’ers op 
het complex zullen hebben voor evt. calamiteiten. We hebben een oproep gedaan of er mogelijke 
EHBO’ers vanuit de leden dit zouden willen oppakken, maar hebben hier helaas geen response op 
gehad. De EHBO’ers die er wekelijks zullen zijn, doen dit tegen een vergoeding. Als bestuur hebben 
we gemeend dit dusdanig belangrijk te vinden dat we hiervoor budget moeten vrij maken. Ook de 
voorbereidingen richting nieuw seizoen hebben de afgelopen periode veel aandacht gehad.  
Arnold de Block zal zijn contract verlengen voor een periode van 2 jaar. Daarnaast zal Mark Pauli, de 
huidige trainer van Jong Holland, de hoofdtrainer van de heren worden. Mark zal nauw samenwer-
ken met de jeugdtrainers om straks te zorgen dat de doorstroming zal gaan plaatsvinden. Met zoveel 
jeugd moet dat gewoon lukken. Een belangrijke uitdaging die we de komende jaren sportief aan 
moeten gaan. We denken dat Mark hiervoor de juiste trainer zal zijn. Persoonlijk ben ik ook blij dat  
(Vervolg: zie pag. 4) 
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Jordi van Eekelen terugkomt als jeugdtrainer. Jordi zal de A-jeugd onder zijn hoede nemen. Zoals 
aangegeven zal de doorstroming straks medebepalend zijn voor onze sportieve successen, dus heb-
ben we gemeend ook met Jordi een stap richting de toekomst te hebben gezet.  
Maar ook met de overige jeugdtrainers zijn we content, Rene Kouwen op de B-groep, Roy Rowinkel 
op de C junioren en Willem-Jan Kroon zal de D selectie gaan doen. Ook voor de E en F selectie elf-
tallen hopen we zo spoedig mogelijk rond te komen met de trainers. Amanda van de Belt zal haar 
contract verlengen voor de Meisjes B.  
Ook hopen we binnenkort de contracten met de verzorgers voor zowel Dames als Heren te kunnen 
verlengen voor meerdere jaren. Al met al een zeer goede technische en verzorgings- staf die de ba-
sis zullen moeten gaan vormen voor onze verdere sportieve ambities. Nogmaals, doorstroming hierin 
is voor m.n. de jongens cruciaal en we zullen er alles aan moeten doen om dit te laten gebeuren.  
Voor de meisjes geldt uiteraard precies hetzelfde maar hier proberen we talentvolle meisjes bij Rei-
ger Boys te laten voetballen. Goed voor hun ontwikkeling, maar zeker ook voor Reiger Boys dames. 
Inmiddels heeft er een eerste talententraining plaatsgevonden en zullen er nog 2 volgen. Hopelijk 
komen hierdoor straks vele talentvolle meisjes bij Reiger Boys voetballen.  
 
Villa Kakelbont. 
 
Wellicht al opgevallen maar de Maandag-, Dinsdag- en Donderdagmiddag maakt Villa Kakelbont 
gebruik van de kantine en een sportveld. De zgn. Buitens Schoolse Opvang (BSO) waarbij tevens 
dagelijks wordt gesport door de kinderen. Op dit moment nog zo’n 10 kinderen aktief maar de ver-
wachting is dat dit snel naar maximaal 30 kinderen zal groeien. Zijn kinderen in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar. Een goede zaak voor Villa Kakelbont en een goede zaak voor Reiger Boys want genereert 
extra inkomsten. 
 
De buurt. 
 
Enige weken terug heb ik, samen met Karel Visser, een gesprek gehad met een aantal buurtbewo-
ners en de gemeente Heerhugowaard. De buurt voelt zich in de steek gelaten door de gemeente 
omdat wij als vereniging steeds meer aktiviteiten ontplooien op de Zondag. Toen de mensen de hui-
zen kochten, grenzend aan ons complex, is de indruk door de gemeente richting de bewoners ge-
wekt dat wij een Zaterdagclub zijn en niet op Zondag voetballen. Dezelfde gemeente verplicht ons 
min of meer dat we op Zondag het complex moeten gebruiken. Op dat gebied kan ik me het gevoel 
van de bewoners wel voorstellen. Echter dit is iets tussen de bewoners en de gemeente. We hebben 
daarnaast ook gesproken over mogelijke overlast wat de buurt ervaart, voortkomende uit ons com-
plex. Er zijn zaken waar we gewoon niets aan kunnen doen, zoals de verlichting van de velden. Er 
zijn echter wel zaken op gebied van overlast waar we wel iets aan kunnen doen.  
Bijvoorbeeld geluidsoverlast, ballen in de tuin (gewoon netjes aanbellen), letten op zwerfvuil. Etc, etc. 
We hebben hierover afspraken gemaakt met de buurt en zullen richting de toekomst regelmatig over-
leg houden. Zullen maar zeggen, een goede buur is beter dan een verre vriend.  
(Vervolg: zie pag. 5) 
 
 
 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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Vrijwilligersprotocol. 
 
Binnenkort zullen we ook weer kritisch kijken naar het Vrijwilligersprotocol. De vrijwilligers die hun 
taak hebben gedaan zullen de 35 euro retour gestort krijgen. Maar we zullen ook weer eens kijken 
naar de uitgangspunten en daar waar nodig aanpassingen doorvoeren. Het staat in ieder geval vast 
dat we door zullen gaan met het protocol, maar realiseren ons dat het op een aantal punten zal moe-
ten worden aangepast. Dit zullen we de komende periode verder inhoudelijk bespreken en komen er 
zo spoedig mogelijk op terug.  

 
Discussie met gemeente. 
 
De discussie met de gemeen-
te krijgt binnenkort een ver-
volg. Een voorstel van de ge-
meente rond de overdracht en 
de daaraan gekoppelde 6% 
overdrachtsbelasting van het 
pand kunnen we in de loop 
van volgende week ontvan-
gen. Een voorstel waar we 
ongeveer 9 jaar op hebben 
moeten wachten. Hopelijk kan 
dit voorstel waar de gemeente 
Heerhugowaard meekomt de 
basis zijn om dit reeds lang 
voortslepende probleem op te 
lossen. 
 
(Foto : Bianca Besteman). 
 

Sponsorcommissie. 
 
Een laatste punt wat me van het hart moet is de sponsorcommissie. Op dit moment probeert Arjan 
de Back de lopende zaken te behartigen, echter wordt er nagenoeg niets gedaan aan relatiebeheer 
en aquisitie. Sponsorinkomsten zijn een belangrijk deel van onze inkomsten. Een vereniging kan niet 
alleen draaien op contributies, dat is onmogelijk. Kantine-inkomsten maar ook zeker de sponsorin-
komsten zijn van groot belang. Als wij niet in staat zijn een volwaardige sponsorcommissie in het le-
ven te roepen, dan voorzie ik dat onze begroting sterk   
onder druk  komt te staan met alle gevolgen van dien. Dus ik doe wederom een sterke oproep aan 
alle Reiger Boys leden (of familie leden) welke interesse hebben in deze leuke en uitdagende vrijwilli-
gersfunctie. Hoeft niet veel tijd te kosten, maar kan de vereniging veel opleveren. Ik reken op u. Een 
telefoontje naar Arjan de Back (06-53924984) is genoeg. 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter v.v Reiger Boys 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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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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    Let’s Play Darts!!  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is weer twee keer 180 gegooid door Erik en Mitchell. 
  
       Uitslagen van  
 donderdag 11 februari 
  
    Rob s - Bowie 5-3 
    Rob b - Harry 5-0 
     Ron - Nikola 4-4 
      Harry - Erik 2-5 
    Rob B - Bowie 5-1 
   Mitchell - Rob S 4-4 
  
       Programma voor  

donderdag 18 februari 
  

Dennis - Nikola 
Mitchell - Ron 
Bowie - Erik 

Rob S - Harry 
Rob bB- Nikola 

Mitchell - Dennis 
  

Stand: zie hiernaast 
  

    Rob Bakker  

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron   harry   

niko-

la 
rob b 

rob s   5 _ 8 8 _ 6 1 _ 10 9 _ 7 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 7 _ 9 3 _ 10 9 _ 6 9 _ 6   2 _ 10   5 _ 10   3 _ 10 2 _10 

ron 10 _ 1 10 _ 2 10 _ 2 10 _ 1 10 _ 2     10 _ 2   9 _ 6 8 _ 8 

                        

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

                        

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

rob b 9 _ 7 10 _ 1 10 _ 3 10 _ 4 10 _2 8 _ 8   10 _ 1   6 _ 9   

  
ho 

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

rob s 76_ 4_9_4 12 46_69 29 7   

mitchell 99 6_6_4 16 53_54 55 5 1 

dennis 90 1_12_2 4 29_71 23 9   

erik 111 9_6_1 19 56_47 48 4 1 

bowie 68 2_11_3 7 40_71 38 8   

ron 101 14_1_2 30 81_28 99 1 3 

                

harry 69 4_9_4 12 49_67 50 6   

                

nikola 104 8_4_3 19 58_43 43 3   

rob b 122 12_2_3 27 77_39 102 2   
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Sterke wedstrijd Reiger Boys D2 word niet beloond met overwinning tegen 
VSV D2 
 
Voor de zoveelste keer was de winter spelbreker dit weekend, geen enkele wedstrijd in competitie-
verband kon doorgaan door de aanhoudende vorst. Dan mogen we bij Reiger Boys toch blij zijn dat 
we sinds dit seizoen beschikken over een fantastisch kunstgrasveld want het was heerlijk weer om te 
voetballen en omdat de wind verdwenen was viel de temperatuur ook alles mee. 
Afgelopen dinsdag rees het vermoeden al dat alles afgelast zou gaan worden dus heb ik de lang ver-
wachte oefenwedstrijd tegen VSV D2 in weten te plannen op het kunstgras. Nadat de D1 een mooie 
overwinning had behaald op Hollandia D2 mochten wij laten zien dat we in staat waren een sterke 
tegenstander uit de 1

e
 klasse te verslaan. 

 
Over de wedstrijd zelf kan ik ditmaal relatief kort zijn en dat zijn jullie niet van me gewend. De uitslag 
verklapt al een beetje waarom. Het was een hele felle wedstrijd waarin beide ploegen er alles aan 
deden om te winnen, ondanks dat was het een buitengewoon sportieve wedstrijd met een uitsteken-
de scheidsrechter. De eerste helft domineerde wij het grootste gedeelte en werd VSV bij vlagen ver 
op eigen helft terug gedrongen. Ondanks dat waren we niet in staat veel kansen te creëren omdat 
VSV de ruimtes heel klein hield. De rust werd bereikt met de brilstand. 
 
De tweede helft kwam er vanaf de vleugels wat meer gevaar richting het VSV doel. Veel meer als 
een aantal afstandschoten leverde dit helaas niet op. Wat mooi was om te zien was dat de verdedi-
ging vandaag echt niet te passeren was. Amon en Casper heersten achter in en met Yessin en Luca 
naast zich was er geen doorkomen aan voor VSV. Het middenveld was ook volledig in onze handen 
alleen voorin was het moeilijk tegen ook een verdedigend sterk VSV een vuist te maken. Toch leken 
we de overwinning te pakken toen Zamity alleen op de keeper afging maar op het laatste moment 
door de laatste man van VSV top stoppen werd gedwongen, een penalty was het gevolg. Casper 
nam de penalty maar helaas belandde deze naast het doel. De allerlaatste minuut was daar dan de 
enige kans van de wedstrijd voor VSV die bijna de overwinning nog gestolen hadden maar Jesse en 
in tweede instantie Yessin reageerde attent. 
 
Een gelijkspel was het resultaat en qua kansen die we zelf gecreëerd hebben was dit ook niet eens 
onverdiend. VSV en Reiger Boys waren twee ploegen die het verdedigen goed onder de knie had-
den maar aanvallend weinig konden brengen, een typische 0-0 wedstrijd.  
Toch hebben Harrie en ik een sterke D2 zien spelen die tot over de 100% inzet heeft laten zien, gro-
te klasse jongens! 
 

MAN OF THE MATCH 

 
Elke bal die hij vandaag raakte kwam bij een medespeler aan, verdedigen had hij een paar goede 
intercepties en in balbezit was hij als opkomende verdediger af en toe erg gevaarlijk. Daarom is 
Amon de zeer verdiende winnaar van de Man of the Match verkiezing deze week, gefeliciteerd! 

 
Groeten, 

Jeroen 

 
 

 

 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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 E Pupillen Selectie dd 13022010 
 
Op donderdagmiddag was al duidelijk dat er deze week geen competitiewedstrijden gespeeld kon-
den worden. Gelukkig konden we op tijd oefenwedstrijden organiseren. Dat oefenwedstrijden ook 
spannend kunnen zijn bewezen de E1 van Reiger Boys wel tegen de E1 van Kolping Boys. Veel in-
zet en strijd met vele momenten voor de doelen en een enerverend score verloop. Uiteindelijk werd 
het 3-3. De E2 had een uitdagende uitwedstrijd tegen Hoofdklasser SVW’27 E1 op het programma 
staan. Tot en met de rust was er sprake van een gelijk opgaande strijd. Dat kleine foutjes op Hoofd-
klasse niveau wel worden afgestraft werd wel duidelijk na de rust. Lichtelijk onnodig werd er uiteinde-
lijk met 7-3 verloren. De E3 boekte een zeer knappen overwinning op SVW’27 E2. Het werd uiteinde-
lijk 2-4. Hopelijk putten onze jongens hier het nodige vertrouwen uit en kunnen zij dit mee nemen in 
de competitie.  
 
Reiger Boys E1-Kolping Boys E1 3-3 
 
Twee ploegen die er op gebrand waren om ook in een onderlinge oefenwedstrijd absoluut niet te 
verliezen. Kolping Boys opende wat beter dan Reiger Boys. Er werd door hen van uit een gesloten 
organisatie de aanvallen van RB opgevangen. RB probeerde soms te snel de diepe bal te spelen, 
waardoor deze niet altijd zorgvuldig was en er geen verrassing in de aanval zat. Keeper Ezra hield 
ons in deze fase in de wedstrijd. Helaas was een goede  aanval over onze linkerflank van Kolping 
ook hem te machtig. Rust 0-1. In de tweede helft een RB dat opende om snel gelijk te maken. Het 
spel golfde op en neer, felle duels werden over al op het veld uit gevochten. Via een goede actie 
over links en een naar binnenkomende Dylan kwam Reiger Boys na pakweg 10 minuten de op dat 
moment verdiende gelijkmaker. Vanaf  dat moment een wedstrijd die twee kanten op kon. Net op het 
moment dat RB een grote kans miste op de 2-1, brak Kolping uit en scoorde de 1-2 nadat de bal niet 
goed verwerkt kon worden in onze verdediging. Niet kort daarna werd een middenvelder van Kolping 
niet goed aangepakt door onze middenvelers en verdedigers, 1-3. De koppies gingen niet omlaag, in 
tegenstelling… Er werd een tandje opgeschakeld en daar waar Kolping in de gehele wedstrijd vooruit 
probeerde te verdedigen, konden wij nu opbouwen van achter uit en op het juiste moment de diepte 
zoeken. Het leidde een paar minuten voor tijd tot de spreekwoordelijke aansluitingstreffer en even 

later zelfs tot de 3-3. 
Wellicht had Kolping 
de grotere kansen, 
maar de ploegen 
hielden elkaar goed 
in evenwicht. Al met 
al een nuttige oefen-
wedstrijd. Op naar 
de wedstrijd tegen 
Castricum komende 
vrijdag!      
 
Rene Kauwen 
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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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14 kleine Reigertjes begeleiden spelers tijdens   

AZ -  RODA JC 

                                                                
Een schitterend gezicht altijd. Jeugdvoetballertjes van een paar turven hoog begeleiden elke thuis-
wedstrijd van AZ de spelers richting het veld, Veelal in een veel te grote broek, een te groot shirt, of 
zijn ze zelf te klein? Het maakt niet uit, wat een ervaring om hand in hand met Moussa Dembele of 
Mounir El Hamdaoui het veld op te mogen lopen voor 17.000 toeschouwers. Om nooit te vergeten! 
Aanstaande zaterdag 13 februari om 20.45 uur is Reiger Boys door onze nieuwe frisdrank leveran-
cier Coca Cola uitgenodigd de spelersescorte te verzorgen.  Als vereniging vinden wij het geweldig 
dat we ook dit soort activiteiten kunnen aanbieden aan onze jeugd. Geniet dus van de Reigertjes als 
u in het stadion zit of thuis lekker warm voor de buis hangt.   
 
Foto’s kunt u mailen naar  webredactie@reigerboys.nl en redactie@reigerboys.nl. .  
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Foto’s Reigertjes bij  
 

AZ - Roda JC 
 

Foto’s aangeleverd door 
Karin, 

begeleider MF 1  
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Loftus Versfeld Stadion: Kaapstad. 
 
Het Loftus Versfeld Stadion is het leukst gelegen stadion tijdens het WK Voetbal 2010 in Zuid -
Afrika. Weliswaar ligt het net iets buiten het officiële centrum van Tswane, zoals Pretoria tegen-
woordig ook wel heet. Maar wie wil er na een wedstrijd nou een biertje drinken bij de rechtbank, de 
presidentsvilla of één van de vele regeringsgebouwen? 
 
Oudste stadion 
Veel belangrijker voor voetbalfans is uitgaanscentrum Hatfield. En laat die wijk nu juist op nog 
geen kilometer van het stadion liggen. Vanuit het stadion duik je dus zo de kroeg in om de over-
winning te vieren of je verlies te verdrinken. 
Deze sfeervolle ligging dankt het Loftus Versfeld Stadion vooral aan zijn leeftijd. Het is één van de 
oudste sportstadions van Zuid-Afrika. Al zie je dat er door talloze renovaties niet aan af. 
 
Al in 1903 verrees op de plek, die toen nog aan de rand van de stad lag, een stadionnetje voor 
2000 toeschouwers. De eerste betonnen constructie volgde een paar jaar later, in 1923. Na de 
Tweede Wereldoorlog breidde het stadion, dat voornamelijk voor rugby werd gebruikt, steeds ver-

der uit. 
 
In 1977 besloot men het stadion dan toch maar eens wat rigoureuzer te verbouwen. Een geheel 
nieuwe sporttempel voor rugbyclub Blue Bulls verrees. In de 33 jaar hierna werden alle vier tribu-
nes bovendien nogmaals herbouwd. 
 
Mamelodi Sundowns 
Na de afschaffing van apartheid vestigde zich ook voetbalclub Mamelodi Sundowns zich in het sta-
dion. De belangrijkste voetbalclub uit de administratieve hoofdstad van Zuid-Afrika is een belangrij-
ke speler in de nationale competitie. De Sundowns strijden jaar in jaar uit mee om de titel. In 2006 
en 2007 won de club uit Tswane het nationale kampioenschap zelfs.  
De afgelopen twee jaar ging de titel bovendien naar Supersport United gegaan, de andere club uit 
Pretoria. 
 
Een uitbreiding van het stadion was dan ook niet nodig. Het stadion van de populaire club was met 
45.000 plekken al groot genoeg. En door alle opknapbeurten uit het verleden was het oudste stadi-
on van het WK 2010 uiteindelijk juist ook het modernst van de bestaande stadions. Er hoefde dus 
maar weinig te gebeuren om het stadion te laten voldoen aan de strenge FIFA-eisen. 
 


