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Van de Redactie. 
  
Ja, de eerste krokus gezien! Het komt eraan. 
“Ik roek het an de lucht, ik zie een meeuw die 
vlucht”, aldus Ede Staal, een Groningse zan-
ger. “Het zal weer veurjoar word‟n”. Ook te 
zien in deze editie. Er wordt weer volop ge-
voetbald. 
 
Deze keer: 

 Diverse oproepen; 

 Klaverjasavond; 

 Wedstrijdverslag Dames 1; 

 Twee pupillen van de week (bijzonder); 

 Wat een gezin met je kan doen; 

 Wedstrijdverslagen diverse heren-
teams; 

 Fotoverslag Meiden B1; 

 Verslagen diverse E– en F-teams; 

 Dartstoernooi. 
 
Enfin, wel weer voldoende te zien en te le-
zen. 
 

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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Dinsdag 13 april zal er een thema avond plaats vin-
den bij Reiger Boys. 
 
Deze avond is bedoeld voor al onze (jeugd) Scheidsrechters, aan-
voerders/begeleiders van de senioren teams. 
 
Serdar Gözübüyük is bereid gevonden de themabijeenkomst te ver-
zorgen. Serdar (is een jeugdige scheidsrechter 24 jaar) is junior 
scheidsrechter betaald voetbal en is dit seizoen vrijwel wekelijks te 
zien in de Jupiler League.  
 
Graag zouden wij willen weten wie er deze avond komt ivm de ruimte, opgave is mogelijke via 
scheidsrechters@reigerboys.nl  
 
Via de onderstaande link is meer te lezen over deze avond: 
Ook een profarbiter te gast?  
 
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast  
 

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

 
 

OPROEP: HERHALINGSLES AED 
 

 
 
Twee jaar geleden heEFT DE Stichting “Vrienden Van Reiger Boys”  als 60-jarig jubileumcadeau een 
AED defibrillator aangeboden aan v.v. Reiger Boys. Onder leiding van de gediplomeerd instructeur 
Piet Weeland hebben toen ca. 20 vrijwilligers een cursus gevolgd hoe de AED te bedienen.  
Om de kennis op niveau te houden wordt op donderdag 8  april, aanvang 20 uur, een 
herhalingsles gegeven. 
Alle oud-cursisten worden hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen. Zoals jullie weten:  

Je kunt er iemands leven mee redden! 
Opgeven kan via de mail naar: k.visser@reigerboys.nl of op 06-22921229 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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Reiger Boys Dames 1 - Oranje Nassau Dames 1. 
 
HEERHUGOWAARD -  Afgelopen zaterdag speelden Reiger Boys en Oranje Nassau de nummers 7 
en 8 van de ranglijst in de landelijke hoofdklasse tegen elkaar op sportlandgoed “de Wending”  
Gezien het vertekende beeld van de ranglijst (6 wedstrijden verschil )een belangrijke wedstrijd voor 
de dames om de nodige punten te pakken. De laatste twee competitiewedstrijden werden n.l. door 
de ploeg van coach Arnold de Block verloren en daar moet een ommekeer in komen. 
 
We zien direct 
een aardige strijd 
op het veld waar 
een  straffe noord 
westen wind over 
waait wat het 
voetballen be-
hoorlijk bemoei-
lijkt. De eerste 
aanvallen zijn 
voor Reiger Boys  
maar zonder ren-
dement, na 10 
minuten is het de 
snelle Brenda 
Eefting die voor 
Oranje Nassau  
het eerste schot 
op doel lost maar 
deze naast ziet 
gaan. Niet veel 
later is keepster 
Eline Roet zeer 
alert en tikt zij een 
op de paal ket-
sende bal  terug 
het veld in.  
In de 20

e
 minuut 

weet een hard werkende Linda Bakker na een pass van Milenca van Ee een strak schot op doel te 
geven maar de bal wordt door keepster Lotte Wiekamp over de lijn getikt. 
Na een half uurtje spelen komen de dames van Reiger Boys wat onder druk te staan, Oranje Nassau 
laat een verzorgder spel zien maar bij Reiger Boys strijden de dames voor elke bal en gaan de 
teams met een brilstand de rust in. 
Ook in de 2

e
 helft zien we direct een felle strijd ontstaan, nu spelen onze dames met de wind mee en 

zie je gelijk een flink verschil in het spel. Toch is de eerste knappe kans pas in de 54
e
 minuut als Mi-

lenca van Ee op aangeven van Linda Bakker de bal in een keer richting het doel knalt maar deze 
voorlangs ziet gaan. 
Een vrije trap in de 66

e
 minuut brengt RB op voorsprong, na een vrije trap van Monique van der Rijst 

weet Marieke Plekker ( misschien geholpen door een ON speelster maar dat was niet goed te zien) 
in de drukte het doel te vinden 1-0. 
Nog geen 3 minuten later is het Oranje Nassau aanvoerster Shary Bakker die de bal niet goed bij 
zich houd en ziet hoe een hard strijdende van Ee deze meeneemt en in het doel schiet 2-0. 
Bij Oranje Nassau blijven ze strijden maar aangezien zij nu de wind tegen hebben komen ze nage-
noeg niet in de buurt van het doel van keepster Roet, behoudens een schot van Brenda Eefting maar 
die wordt door Roet gepakt.  
 
(Vervolg verslag: pag. 5). 
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In de 80
e
 minuut legt Christa Schelvis de bal 

met een hakballetje klaar voor Alina Uijl en zij 
weet keepster Wiekamp het nakijken te geven 
3-0.  
De resterende minuten worden goed uitge-
speeld en als de goed leidende  scheidsrechter 
van Lith het eindsignaal laat horen  pakt een 
hard werkend en collectief strijdend Reiger 
Boys de winst. 
 
Uitslag:  3-0  ( 0-0 ) 
1-0 Marieke Plekker, 2-0 Milenca van Ee, 3-0 
Alina Uijl 
Scheidsrechter: R. van Lith 
Geel: RB Christa Schelvis, ON Angela Smit 
Toeschouwers: 75 
 
Reiger Boys: 
Eline Roet,Marit Balder,Aaike Verschoor,Marieke Plekker,Tanja Groenenwoud,Alina Uijl 
Linda Bakker,Christa Schelvis (82

e
 Chantal Hendriks),Milenca van Ee ,Monique van der Rijst (89

e
 

Jaimy Visser),Jelien Beute (63
e
 Marintha Louwe ) 

 
Oranje Nassau: 
Lotte Wiekamp,Marieke de Boer ,Shary Bak-
ker,Mariska Kogelman (87

e
 Diana Hakvoort) 

Alied Schuiringa,Sylvia v.d.Geest,Brenda Eef-
ting,Marian Meijer,Angela Smit ,Kim Linstra (87

e
 

Ingrid Schuiten),Lotte Jongsma (53
e
 Annet Ploeg) 

 
Verslag: Simone Verschoor. 
Foto‟s: Maarten Post. 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Pupillen van de week. 
 
Katarina en Monika van der Zalm waren de pupillen van de week. De tweeling is samen 20 jaar en 
zit in groep 7 van de Atalanta. Ze spelen in de E 14 en E 13. En ze hebben het reuze naar de zin, 
zeggen ze. De jongens zijn geweldig en de coaches fantastisch. Wat wil je nog meer als voetballer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wat je nog meer als voetballer wil? 
 
Patat natuurlijk en een bal van de 
Vrienden van Reiger Boys! 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Heren 5 - Dindua. 
 
Na de thuiswedstrijd tegen Dindua, vroeg ik me af wat nu toch de etymologische stam van het woord 
“Dindua” zou kunnen zijn. Nu blijkt dat er mensen in het vijfde rondhuppelen die zo‟n vraag onthou-
den en je het antwoord kunnen vertellen, vlak voor de uitwedstrijd: Peter Coesel, onze eigen grote 
roerganger, maar dan zonder peroxidekapsel. Volgens Peter is het een afkorting. Ook wel een a.k. 
genoemd. Een nogal suffe a.k. ook: Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam. Je moet 
er maar opkomen. Ik dacht altijd dat zoiets “ontspanning” heette, dus had de naam van de voetbal-
club Dindoa moeten zijn. Maar blijkbaar bestaat er een woord als “uitspanning”. 
Over uitspanning gesproken, vandaag werden een aantal gastspelers ingespannen in de selectie 
van het vijfde, gastspelers die we, dankzij uiteenlopende redenen, hard nodig hadden: Op de rechts-
backpositie Aalt, die –bizar genoeg- al in de kantine had opgemerkt, hoe bizar vaak wij van het vijfde 
het woordje “bizar” gebruiken. Best wel bizar dat wij dat nooit zelf hebben opgemerkt.  Een andere 
gastspeler was Ivan, geposteerd op de linkshalfpositie. René deed ook mee en mocht voorin de Din-
duanen het leven zuur maken. En laten we Robbert niet vergeten, die zijn handige zaagkunsten 
mocht vertonen op de as van het veld. De helft vóór de thee was duidelijk voor Dindua. Qua voetbal 
doen. Men wist het speloverwicht niet in doelpunten uit te drukken, mede door het vele buitenspel, 
waar Dindua zich structureel schuldig aan maakte. Vlagger Ron Mol had zijn week goed besteed aan 
het lezen van de spelregels en vlagte keurig bij elke situatie waarin zich dit voor deed. Dit tot grote 
irritatie van sommige spelers van Dindua, die zich niet konden voorstellen dat bijna elke diepe hem 
deed vlaggen. Het drong niet echt tot ze door dat, wanneer je 53 keer buitenspel staat, er ook 53 
keer kan worden gevlagd wegens buitenspel. Er staat nergens in de spelregels dat je dit af en toe 
moet toelaten, omdat ze al „zo vaak‟ buitenspel hebben gestaan. Gelukkig hadden ze de hele wed-
strijd van deze hiaat in de spelregels. Ron had het harstikke druk, maar gelukkig had hij af en toe 
nog steeds tijd voor een goed gesprek.  Onze eerste kans was voor Willem-Jan die al ruim van te 
voren had aangegeven dat ie moeite heeft met het maken van doelpunten. Om dit nog extra kracht 
bij te zetten mistte hij dus een opgelegde kans. Korte tijd later gaf ie wel een prachtige assist op Re-
né, die een identieke situatie heel anders oploste: 0-1. Dindua bleef wel sterker, zette ons behoorlijk 
onder druk, maar toch was hun treffer fortuinlijk te noemen. Fortuinlijke treffers tellen even zwaar als 
mooie treffers zoals René die al maakte en het stond gewoon 1-1. Net als in de thuiswedstrijd  gaf 
Dindua een pingel weg: alleen de keeper mag de bal met de handjes beroeren in het strafschopge-
bied. Vorige keer hadden we nog John die glorieus miste, maar die is voor een rolletje drop verkocht 
aan Blauw/Wit, dus deze keer mocht Frank weer een poging doen. Frank faalde niet. Dat wil zeggen: 
Frank faalde niet in het maken van een doelpunt vanaf de penaltystip. Na het voorgaande verhaal 
zou je namelijk deze zin kunnen interpreteren als: Frank faalde niet in het missen van een penalty. 
Als dat zo zou zijn; dan zou ie hebben gemist. Om het wat verwarrender te maken: dankzij zijn falen 
ging de penalty er in en mocht Frank een streepje erbij zetten op z‟n krijtbord thuis. Een ongekende 
weelde: 1-2 voor met de thee. Tijdens de thee werd er logische gewisseld: Roeroe eruit; Dinand erin. 
Het eerste deel van de naam van Dinand betekend overigens: Door Inspanning Nuttig. De laatste 
drie letters is een cliffhanger; dit wordt pas volgende week onthuld. Wat ik wel kan onthullen is dat 
Dindua beter uit het kleedlokaal kwamen dan wij, getuige de 2-2. Daarna werd de druk erg groot op 
het doel van de goeden. Qua kansen viel de verhouding eigenlijk nog wel mee. Vooral als we het 
virtueel gaan bekijken. Virtueel hadden wij de eerste helft zeker acht mogelijkheden waar eventueel 
uit gescoord had kunnen worden, tegenover Dindua die slechts drie mogelijkheden kreeg. Op het 
gebied van Panna‟s stonden we ook twee nul voor en het aantal  corners reken ik, om het maar posi-
tief te houden, niet mee. 8-2 en 2-0 virtueel.  Na rust werd dat verschil iets kleiner, maar de virtuele 
eindstand in mogelijkheden was toch 13-7. Waarbij ik een voorzet van Reiger Boys even zwaar weeg 
als een misser van Dindua voor een leeg doel. Dat klinkt enigszins redelijk, toch? De druk bleef hoog 
en volgens enkele vrouwelijke supporters van de thuisclub wisten wij „het‟ niet meer. Wat dat „het‟ nu 
was, hebben ze niet uitgelegd, maar ze hebben ons er wel een aantal keer op geattendeerd. We wis-
ten in ieder geval wel dat Dindua (verdiend) 3-2 maakte, dus dat kan het ook niet zijn wat de meiden 
bedoelden. Vaag. Bijna net zo vaag als het momentje van Ronald, die eerst zelf een gele kaart ont-
ving van de man in het zwart, maar vrijwel onmiddellijk daarna zijn directe tegenstander geel zag 
krijgen.  
 
(Vervolg: pag. 9) 
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Vijf minuutjes voor tijd werd sluipmoordenaar Ivan, vanuit een schitterende counter, in stelling ge-
bracht en deze deed een poging de bal over te schieten. Misschien werd hier wel het „het‟ mee be-
doeld, want in plaats van dat de bal naar verwachting over ging, vloog ie schitterend in het netje via 
de onderkant van de lat. 3-3 op z‟n Duits.  Het puntje kon in de toch al zware tas.  
 
De naam Jeroen wil ik niet onvermeld laten, naar mijn mening is hij de hoofdverantwoordelijk voor dit 
punt. Hij stond prima te keepen en zelfs bij een tweetal één op één situtaties was ie niet te kloppen. 
Ivan, Aalt, Robbert et René… bedankt voor het invallen! Zonder jullie, hadden we maar acht bruikba-
re spelers (Roeroe meegerekend) gehad. 
 
Mispeer van de week. 
 
Weinig kandidaten vandaag.  Op het moment van vertrekken uit Enkhuizen nog geen een. Tot het 
moment dat Roeroe als Jos Verstappen in z‟n beste tijd besloot z‟n auto aan de zijkant van de weg te 
parkeren. De reden waarom werd pas later duidelijk: Peter had de spelerskaarten laten liggen bij 
Dindua! Wel een beetje rot dat ik nu de mispeer moet geven aan iemand die zich de hele week heeft 
uitgesloofd om een team op de been te krijgen en daarvoor iets van 153 telefoontjes heeft moeten 
plegen. Maar bij gebrek aan kandidaten: Peter…. Gefeliciteerd! 
 
 
 

Kiezen voor gezin? 
(Bron van inspiratie: De Volkskrant). 

 
Minister Eurlings stapte op. “M‟n gezin gaat voor”. 
Wouter Bos koos ook voor z‟n gezin. 
Sloeg in als een bom. 
Wesley Sneijder zou ook overwegen vor z‟n gezin te kiezen. 
Dirk Kuyt heeft er al voor gekozen naar verluidt. Hij doet het voetbal ernaast. 
Vanwege kleinkinderen zou Bert van Marwijk het WK willen laten lopen. 
Andy van de Meyde  wil PSV al weer verlaten omdat hij heeft gekozen voor paard, honden, 
katten, geit, zes cavia‟s en een vriendin. 
Er zijn sportbonden die overwegen een clausule op te nemen“ verbod op gezin”. 
Denk ik dat Cruyff nog het meest zinnig reageert: “ Je ken kiezen en je ken niet kiezen. Niet 
kiezen is ook kiezen. En as je niet ken kiezen, nou ja, dan kies je niet”. 
 

HH 
 

Ingezonden als foto van de week.door Enrico Bruijn 
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Klaverjasavond. 
 
U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 26 maart 
 
Kosten: € 3,50 pp. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne… 
buurman  
mag 
ook  
mee... 
buur-
vrouw  
natuur-
lijk  
ook! 
Gezel-
lig!!! 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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 Reiger Boys Meiden B1: 
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 E Pupillen selectie dd 13032010 
 
Een goede week voor de E selectie. Een goede trainingsweek met volle bak op de trainingen en de-
ze waren ook goed en intensief. Dat je dit mee kunt nemen naar de wedstrijd toe bewezen de E1 en 
E2 wel in hun respectievelijke wedstrijden tegen Limmen E1 en JVC E1. De E1 won in een goede, 
spannende wedstrijd van Limmen E1 met het minimale verschil van 1-0. De E2 won de uitwedstrijd in 
Julianadorp tegen het nog ongeslagen JVC E1 met 1-2. Proficiat! Ook dit weekend kon de E3 het 
niet bolwerken tegen een 1ste team. Dit keer was Jong Holland met 6-0 te sterk voor onze jonkies. 
Hou de koppies omhoog en blijf werken. 
 

Reiger Boys E1-Limmen E1 1-0 
 
Met een goede focus op de wedstrijd begon de E1 aan de klus in de thuiswedstrijd tegen het nog 
ongeslagen Limmen E1. Een ploeg die nog volop in strijd is om het kampioenschap, de minst gepas-
seerde verdediging heeft en een sterke aanval. Met name daar ligt hun kracht. Reiger Boys was ge-
focust en voorbereid op de sterke kanten van Limmen. Direct vanaf de aftrap waren onze jongens 
scherp. In de eerste 10 minuten kregen we 4 levensgrote kansen om de score te openen. Helaas 
werden deze 100 % kansen niet benut. Daar waar Limmen met de lange bal probeerden hun voor-
waartsen aan het werk te zetten, zocht RB de opbouw en de combinatie. Dit leverde in het tweede 
deel van de eerste helft wel de controle over de wedstrijd op en veel balbezit maar niet echt grote 
kansen. Pakweg 10 minuten voor rust mocht RB vanaf pakweg 25 meter van het doel een vrije trap 
nemen. Cem probeerde het ineens, de keeper van Limmen kon de bal  niet in een handeling verwer-
ken en deze viel uit zijn handen. Thimo was er als de kippen bij om het laatste duwtje te geven, 1-0. 
Lichte protesten mochten  voor Limmen niet baten. RB had haar verdiende voorsprong. De rust werd 
met de zelfde stand gehaald zonder verdere mogelijkheden voor beide doelen nadien. De tweede 
helft was een zeer interessante helft. RB controleerde en Limmen probeerde wederom met de lange 
bal hun spitsen te bereiken. Kleine kansen kreeg RB nog op de 2-0. Limmen kreeg halve mogelijkhe-
den, maar kon geen echte doelpogingen produceren. De stand bleef daardoor 1-0. In de stand ont-
staat nu een zeer leuke situatie met 3 ploegen die nagenoeg gelijk vlak achter koploper Fortuna Wor-
merveer staan. De komende weken zullen we een stevig programma krijgen te beginnen aankomen-
de zaterdag tegen AFC‟34 E1. Deze ploeg kennen we door en door en we zullen weer stevig aan de 
bak moeten. Tot volgende week! 

 
Rene Kauwen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballenjongen  
E1.      

Ingezonden als foto van de 
week door Enrico Bruijn 
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Reiger Boys E5  --  AFC ’34 E3     3-4 
 
Na  vorige week een uitstekende wedstrijd te hebben gespeeld tegen LSVV E2 wachtte ons nu AFC 
‟34. Vorige week hadden we bewezen met hard werken en veel druk uitoefenen het de tegenstander 
zeer moeilijk te kunnen maken. Ondanks de afwezigheid van Julian en het al snel uitvallen van Brian 
met een blessure waardoor we genoodzaakt waren zonder wissels te spelen, lieten we zien tegen 
een  misschien technisch gezien wel betere ploeg toch overeind te kunnen blijven. Niemand verzaak-
te en iedereen verdiende  een groot compliment.  Hoe anders verliep de wedstrijd tegen AFC.  Geha-
vend  door de afwezigheid van Bodhi  (Rene had een judo wedstrijd ingepland, nooit meer doen!!) en 
Julian (langdurig uitgeschakeld), moest met name de mid-mid positie ingevuld worden. Moos en Cal-
vin van de E3 waren bereid gevonden ons te ondersteunen. Bedankt hiervoor!  Verliest een elftal dan 
ligt het altijd aan de trainers en vaak is dat onterecht maar nu viel daar veel  voor te zeggen.  Be-
dacht was dat Kristian de plek van Bodhi zou invullen. Die had echter al aangegeven dat dit geen 
goed idee was aangezien hij nooit op die positie gespeeld had. En als we even geïnformeerd hadden 
waar Moos normaal gesproken speelt dan hadden we geweten dat  de mid-mid  zijn plaats was.  
Kortom we stonden positioneel verkeerd en holden de hele eerste helft  achter de feiten aan. Voeg 
daar de overigens goed bedoelde  adviezen van 4 coaches aan toe en de onzekerheid groeide zien-
derogen. We startten goed met een vroege goal  van Milan. Milan begint steeds vaker een doelpunt-
je mee te pikken en dat is goed om te zien.  Probeer nog  wat meer gebruik te maken van je loopver-
mogen zodat de tegenstander achter jou moet aanrennen en niet andersom. Daarna kregen we nog 
zeker twee opgelegde kansen maar Numan en Daan  kregen hem er niet in. Dat was jammer want 
dan was de wedstrijd misschien gespeeld geweest.  Daarna vielen de 1-1 en 1-2 deels door niet 
doortastend of te lief ingrijpen.  Hun team bestaat eigenlijk uit 2 spelers waar alles om draait en juist 
deze twee kregen teveel ruimte van ons.  Daarna floot de scheidsrechter af,iedereen liep van het 
veld af,scheidsrechter had zich vergist,nog 5 minuten te spelen,iedereen weer terug en wij kennelijk 
met onze gedachten al bij de limonade. Eerst een ongelukkig eigen doelpunt met het hoofd van 
Daan (overigens wel een mooie) en daarna ongelukkig uitverdedigen van Brian (door het midden 
recht in de voeten van Yousef,die daar wel raad mee wist.  Russtand 1-4. 
 
In de tweede helft alles omgegooid. Kristian weer naar rechts achter,Moos mid-mid en de anderen 
op hun bekende plek. Weer veel meer structuur. Men vond elkaar beter. De ene aanval na de andere 
volgde. Al snel viel de 2-4 door Daan. Achterin vingen Calvin en Kristian de bewuste twee spelers nu 
goed op en verrichtte Mandy een paar prima acties. Mandy ondanks het verdriet van vier tegendoel-
punten kun je toch terugkijken op een prima wedstrijd. Toen de 3-4  (opnieuw Daan) volgde, leken 
we door te drukken. Ik had de 4-4 al geteld maar Mauro  kon net niet zijn voet tegen de bal drukken. 
Waren we vorige week blij met het eindsignaal nu viel dit voor ons iets te vroeg. Jammer, zeker als je 
bedenkt dat dit niet nodig was. Aan de andere kant ook weer leerzaam voor zowel trainers als spe-
lers.  Blijf jullie concentreren op het groot en klein maken van het veld op de juiste momenten en bied 
je op tijd aan zodat je je eigen medespelers  niet in verlegenheid brengt. Volgende week gaan we er 
weer een mooie pot van maken!!! 
 

Gerrit 
   
 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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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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Reiger boys E7 – BOL E1. 
 
Na 2 overwinningen moest er zaterdag tegen BOL E1 gespeeld worden.Niets bekend over de tegen-
stander want T.B. Slot had nog vakantie.Jelle onze scheids die weer prima floot begon de wedstrijd 
stipt op tijd en het was BOL die de eerste 10 minuten volop in de aanval ging en daar hadden onze 
verdedigers wat moeite mee ,aansluiting met middenveld verliep ook wat stroef en te vaak werd er 
een mannetje vrij gelaten die dan gevaarlijk vrij voor onze keeper Dylan kwam die lang de nul 
hield.Toch was het BOL die de 0-1 scoorde door foutjes achterin. 
BOL bleek een lastige tegenstander ,maar gelukkig scoorde Marc snel de 1-1. 
Het bleef een beetje rommelig bij de E7 en door niet goed opletten stonden er weer 2 man van BOL 
vrij die de 1-2 konden intikken.Het liep niet bij de E7 er was de 1

e
 helft eigenlijk maar 1 goede aanval 

met Alex en Lewis in de hoofdrol die elkaar prima vonden en goed combinerend naar de achterlijn 
liepen,Lewis die slim naar Jermo paste die Rinse vrij zag ,die verwoestend uithaalde en de 2-2 
op het scorebord bracht.Helaas bleven we een beetje aan modderen en BOL scoorde vlak voor rust 
de 2-3. 
Te neer geslagen koppies in de rust dus Ingmar kwam met een peptalk en maande de jongens tot 
rust in het spel , om beter te kijken en niet zo maar te passen en om te vechten omdat de wedstrijd 
nog een helft zou duren. 
Blijkbaar hadden de jongens dat nodig wat na rust een heel ander Reiger boys. 
Jermo scoorde met een afstandsschot de 3-3 .Rinse scoorde na knap voorbereiden werk van Jermo 
(3 man omspelend ) de 4-3 .Het gaat steeds beter lopen bij de E7 wat een verschil met de 1

e
 

helft .BOL weet ook niet wat hun overkomt en gaan een beetje zeuren tegen de scheids en onze 
spelers,die trekken zich er niets van aan en Marc geeft een stakke pass naar rechts op Quinten die 
weer snel rechts buiten opkomt,, goede pass op Rinse geeft die de 5-3 lijkt te scoren maar de keeper 
blokt het schot maar Jermo is alert en kan wel scoren 5-3. 
De jongens blijven groeien in de wedstrijd en Rinse past op Quinten die hard inschiet ,BOL keeper 
laat weer los en Rinse heeft de 6-3 voor het intikken. 
BOL blijft gevaarlijk maar de verdediging met Collin en Alex geven niks meer weg. 
Marc onderschept de bal op eigen helft een begint aan een lange rush naar de achterlijn van BOL 
ziet Rinse vrij die knap weer scoort  7 – 3 wat ook de eindstand was. 
Toch nog even nagevraagd of er wat in onze limo zat want het was een dag en nacht verschil met de 
1

e
 en 2e helft.Als we de 1

e
 helft met 2 - 5 of 6 achterstaan hebben we niks te zeggen. 

Allen goed hersteld de 2
e
 helft jongens zo zie je maar blijven knokken ! 

3 gespeeld : 9 punten :18 voor en 4 tegen. 
 

PB 
           

 

Fans van de C1. 
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AFC 34 E 4-Reigerboys E 8 
  
Zaterdag 13 maart stond de wedstrijd tegen AFC op het programma. 
Het is lastig om het stukje van Hein van vorige week te overtreffen maar ga het proberen. 
Met een complete selectie konden wij aantreden. 
Na een goede warming up begonnen wij aan de wedstrijd. 
Gezien het overwicht wat wij hadden in de eerste fase hadden wij eigenlijk de score  
moeten openen. 
Wanneer onze voorhoede wat beter op elkaar had gelet dan hadden we met de rust met 
0-3 voor moeten staan. 
Maar als zo vaak in dit soort wedstrijden scoorde onze tegenstander de eerste goal. 
Toch konden wij voor de rust nog gelijk maken door een prachtige voorzet van Anco 
die al even mooi werd afgemaakt door Hein. 
Toch verwachte ik (en ik denk alle in grote getale meegekomen supporters) dat wij toch zouden win-
nen. 
De tweede helft kwamen wij super gemotiveerd uit de kleedkamer,dus dat beloofde wat. 
Onze trainer Theo (die zijn slaap er voor verzette)had blijkbaar een goede speech gehouden 
want E8 ging vol aan de bak. 
Toch scoorde AFC weer,daarna gebeurde er van alles,(wel of niet over de lijn,had de scheidsrechter 
al afgefloten toen wij scoorde?).  
Na een veschrikkelijk spannende 2e helft verloren wij toch met 2-1. 
Als jullie zo blijven voetballen met dezelfde inzet dan gaan de overwinningen vanzelf komen. 
Ik heb (en denk alle supporters) genoten van jullie inzet en een spannende wedstrijd. 
Maandag allemaal weer lekker trainen en ik verheug me alweer op volgende week zaterdag. 
Allemaal een fijn weekend. 

  
                       de Haasjes 

Foto van de C2 
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  Apollo ‘63 E1 - Reiger Boys E11 
 
Met het zonnetje en een fris windje begonnen de jongens de wedstrijd tegen Apollo. 
Bij de moeders aan de kant zat de schrik bij het aanschouwen van de tegenspelers er snel 
in. Oei die zijn best groot. In het veld viel dit eigenlijk best mee, zo heel veel groter waren 
ze niet en qua spel ging het mooi gelijk op. Reiger Boys hield de druk er goed op maar toch 
bleef het vrij lang, te lang naar onze zin, 0 - 0. De jongens speelde goed samen en er wer-
den leuke combinaties gemaakt. Uit 1 zo‟n mooi samenspel scoorde Dennis de welverdi-
ende 1 - 0. 
Ook Apollo kregen de nodige kansen maar de verdediging staat bij Reiger Boys als een 
huis. Komt de tegenstander er toch nog doorheen dan staat daar altijd Mohammed nog. 
Zijn doel is zijn domein en daar kom je niet makkelijk in! 
 
Na een goede peptalk en tactiek bespreking kwamen beide teams weer uit de kleedkamer. 
De tweede helft was niet heel anders dan de eerste helft. Er werd sportief gevochten voor 
elke bal en het hele veld werd gebruikt. Er kwam meer ruimte achterin bij Apollo en Reiger 
Boys hield het hoofd koel. Je voelde een doelpunt in de lucht hangen en na een mooie 
voorzet van Nick tikte Emilio uiteindelijk de 2 - 0. Apollo zakte een beetje in maar Reiger 
Boys mooi niet. De jongens blijven alert en dat wierp zijn vruchten af. Vanuit stilstand 
schoot Dennis hard op doel, 3 - 0.  
Jongens jullie hebben allemaal hard gewerkt en goed gespeeld! Langs de lijn hebben we 
genoten. Mitchel, nog bedankt voor het invallen. En Eddo, je houdt de eer hoog! 
 

MdeW 
 

 
 
 
E13-LSVV 

  
Alle "ballen" waren verzameld en daar gingen de vroege vogels naar Noord Scharwoude. 
De eerste helft liep voor de E13 niet zo lekker, maar dat was zo gepland !!! want ze keken 
even wat de LSVV kon. Er zaten een paar flinke jongens in de team van LSVV, en de 
scheids fluitte ook op een verkeerd moment voor de pauze. 
Dus 1 doelpunt voor de tegenstander, na een peptalk van de coach en even wat gedronken 
te hebben gingen ze weer vol goede moed na de pauze er tegen aan. 
De tegenpartij scoorde al gauw nog een doelpunt 2-0 was het toen voor LSVV, maar daar-
na was het erg spannend de E13 kwam toen terug met een flinke verdediging van onze 
Max, Stan en Remco. Patrick hield een paar keer zo mooi een paar ballen tegen heel goed 
van je Patrick!!. Lidus, Nick en Robert kregen ook veel de bal van Monica, Oscar en Den-
nis. Jullie renden wat heen en weer, Monica zette echt haar tanden op elkaar en wist de bal 
ook te houden. 
Robert bracht de bal 2 keer zo mooi aan bij Lidus zodat hij kon scoren, toen was het 2-2 
wat een spanning was dat de moeders gingen helemaal uit hun dak!! en toen kreeg Lidus 
de kans om nog en keer te scoren 3-2  wat een 'super' wedstrijd. De E13 heeft even laten 
zien wat ze kunnen dit was een wedstrijd wat moed geeft echt klasse jongens en meisje 
van de E13. 

 
Groeten van een (trotse) moeder 
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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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Hard werken levert RB F2 3 punten op 

Reiger Boys F2 - JVC F1 2-1 
 
Vandaag stond er wederom een leuke pot op het programma, JVC uit Julianadorp kwam 
naar Heerhugowaard. Marten is al geruime tijd ziek dus die was niet aanwezig en van 
Quincy ook nog een afbericht gehad. Dat betekent 7 spelers, geen wissels. Het harde 
werken betaalde zich dan ook uit in 3 punten. 
 
De wedstrijd begon erg rommelig. JVC wilde direct vat op de wedstrijd krijgen en Reiger 
Boys liet zich daarmee een beetje verrassen. Het harde werken wat was afgesproken 
kwam nog niet van pas en het mooie en goed voetballende ploeg van RB was helaas nog 
niets van te zien. Helaas werden onze boys pas wakker toen de laatste man van JVC de 
bal hard en hoog achter Sil schoot 0-1 achter. 
 
Dit was een teken dat iedereen wakker moest worden en dan er gevochten moest worden 
voor elke bal. Nu zullen jullie denken, voor elke bal keihard werken, maar geen wissels 
hebben bij de ploeg. Dat kan toch niet goed gaan? Nou in de 1ste helft hadden wij het qua 
vermoeidheid aardig moeilijk maar gelukkig schoot Dylan nog net voor rust de 1-1 tegen 
de touwen. 
 
In de rust wilden de trainers dat onze boys rust gingen bewaren, dit omdat ze nog een 
hele 2de helft moesten voetballen. We zeiden tegen de jongens, als jullie vanaf het fluit-
signaal direct keihard werken en weer het leuke voetbal laten zien, dan pakken we ge-
woon de 3 pnt. 
 
Na rust een klein beetje wind mee en daar gingen de boys. Met z'n allen de schouders 
eronder en ertegenaan! Dit resulteerde dan ook al gauw dat er een kans kwam voor onze 
boys, helaas werd deze niet binnen geschoten. Achterin stond het bij ons als een huis, 
Jamie die altijd linksvoor staat moest vandaag nood gedwongen links achter voetballen. 
Dit bleek een uitkomst omdat hij een geweldige wedstrijd had gespeeld. Reiger Boys bleef 
steeds meer en meer aandringen bij de goal van JVC. 2x een mooi genomen corner werd 
2x door Dylan ingekopt, 1 bal op de lat en 1 van de doellijn afgehaald. Het zat de boys 
dan ook niet mee. 5 minuten voor tijd kreeg Koen een opgelegde kans om binnen te 
schieten, maar ook hij faalde jammerlijk in de afronding want hij schoot op de paal. ( Die 
kan er ook nog wel bij ) Na wat angstige minuten ( tsja als je de goal zelf niet maakt dan 
doet de tegenstander dat vaak ) maar gelukkig was dat niet zo. Na een leuke combinatie 
kwam de bal bij dylan voor de goal die voor de 2-1 zorgde. De scheidsrechter floot na een 
paar minuten af en de 3 punten blijven op de wending. Volgende week zaterdag de kraker 
tegen Kolping Boys F1!! Ja u leest het goed, de F1 van Kolping Boys. De jongens hebben 
de steun van uw allen nodig, dus kom deze wedstrijd kijken bij de nummer 1 tegen num-
mer 2. 
 
Tot volgende week zaterdag, 
 
                  
Ron en Claudi  
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Foresters F4 tegen Reigerboys F 7 uitslag 2-2 

  
Lekker vroeg op pad vandaag, om 09.00 uur uit tegen de Foresters. Helaas  
zonder Remco en Sydan gaan we de strijd aan. Dus ja zonder wissels tegen de  
F4 en we weten dit is een zware competitie voor de mannen. 
Er gingen al geluiden op dat we wel op een heel hoog niveau spelen met de F  
7. De opstelling hebben we wat aangepast, we spelen vandaag met 1 diepe  
spits , 3 verdedigers en 3 middenvelders met ook een verdedigende  
instelling. Dit is natuurlijk niet de ware aard van de coaches hoor liever  
gaan we vol op de aanval maar ja na een 9 - 0 verlies vorige week dan  
verwacht je ook aanpassingen anders gaan de coaches het einde van het  
seizoen niet meemaken er staan inmiddels al diverse ouders te trappelen om  
het van ons over te nemen. Er moet dus reslutaat komen!!. Een beetje  
ongelukkig vliegen er twee ballen bij ons in, ja dat kan gebeuren maar  
gelukkig zag ik een ander Reigerboys , we hadden zelf goede kansen en er  
werd om elke meter gevochten. 
De jongens voelden het gelukkig op tijd aan er moest echt wat gebeueren.  
Laat in de eerste helf maakt Allen een prachtige goal lekker hard op zijn  
punt genomen. Is natuurlijk altijd lekker om met een aansluitende treffer de  
rust in te gaan. Zo doorgaan was het advies. Cees stond weer ouderwets de  
ballen uit het doel te ranselen en de verdededigers stonden als een huis te  
verdedigen. Onze spits kreeg een paar leuke kansjes dus de gelijkmaker zat  
er zeker in.Ongeveer 20 
meter van het doel kregen we een vrije trap mee, Allen ging een flinke  
aanloop nemen en haalde vol uit, de bal verdween verwoestend in de  
rechterhoek. De mannen kregen vleugels en gingen voor de winst, helaas zat  
dat er net niet in maar dit is een prachtig resultaat hoor mannen , ik en  
Willem zijn trots op jullie. 
  
groetjes,         de coaches 
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Alkmaarsche Boys F2 – Reiger Boys F10 
 
Alkmaar: 13 maart 2010 
 
In „colonne‟ rijden spelers, begeleiders, trainers én supporters richting het Oosterhout park te Alk-
maar. Daar zullen de „pupillen‟ van Johnny én René hun „opwachting‟ maken tegen de niet te onder-
schatten tegenstander, genaamd Alkmaarsche Boys F2. De zogenaamde „kaaskoppen‟ zijn ruim een 
kop groter, hebben tal van uitblinkende spitsen én weten vele wedstrijden zonder moeite om te zet-
ten naar een „simpele‟ overwinning. Niet voor niets krijgen de „pupillen‟ van Reiger Boys nog enkele 
woorden toegesproken alvorens de wedstrijd begint. Op aangeven van de scheidsrechter begint de 
wedstrijd. Direct laten Onur en Alec van zich spreken: er worden géén „vijanden‟ in de zestien meter 
geduld. Alhoewel?! De aanvallende „uitblinker‟ van de tegenstander komt al snel een paar keer oog 
in oog met keepertje Marco: koelbloedig komt hij uit zijn doel én stopt elke kans van de Alkmaarsche 
Boys. Gelukkig weten de „pupillen‟ van Reiger Boys de „dreigende‟ beginfase goed te doorstaan. 
Sterker nog: langzaamaan zetten ze zodanig „druk‟ op de tegenstander dat óók voor Reiger Boys de 
kansen ontstaan. Sven, Marijn én Loek krijgen „opgelegde‟ kansen. Helaas, door het ontbreken van 
kracht én zuiverheid „vliegen‟ de ballen rakelings langs het doel van de tegenstander. Toch blijven de 
„heren‟ van de F10 „pressievoetbal‟ spelen: ze zetten de tegenstander voortdurend klem, bouwen 
schitterende aanvallen op én weten de vrijgekomen ruimtes goed te benutten. Zelfs verdediger Onur 
„ruikt‟ zijn kans: hij loopt dwars door het middenveld om óók een schot op het doel te lossen. Onder 
het mom „niet geschoten, altijd mis‟ laat hij zien dat hij zowel in de voor –als achterhoede tot zijn 
recht komt.  
 
Als snel weten de spelertjes uit Heerhugowaard een corner te „versieren‟. Het is Tim die de bal op 
zijn „pantoffel‟ neemt én hiermee grote chaos rondom het doel van de tegenstander creëert. Even 
verliezen ze de bal, maar middels een heerlijke „overname‟ is het Loek die de bal vanaf de rechter-
kant achter de keeper „prikt‟ (0 – 1). De tegenstander laat de spreekwoordelijk moed even in de 
schoenen zakken, waardoor Reiger Boys op „sluwe‟ wijze kan profiteren. De keeper voelt de „hete‟ 
adem van de spelers in zijn gezicht, waardoor hij een klein „schoonheidsfoutje‟ maakt én de bal in 
eigen doel schiet (0 – 2). Dat Reiger Boys met deze voorsprong géén genoegen neemt, moge duide-
lijk zijn: ze ruiken „bloed‟. Vanaf het middenveld weten de „gretige‟ Loek én Jeremy de ballen goed 
voor te geven, waardoor er van zowel de linker –als de rechtervleugel flink „geoefend‟ kan worden op 
het geven van een op maat zijnde voorzet. Zo wordt Tim vanaf links op zijn „wenken‟ bedient, waarna 
hij „vrij‟ voor de keeper komt. Middels een heerlijke uithaal wil hij de bal in de rechterbovenhoek 
„krullen‟. Helaas, zijn schot gaat rakelings langs. Niet véél later maakt hij zijn eerdere „misser‟ goed (0 
– 3). 
 
Vlak voor rust wordt de „situatie‟ nog even penibel: de meeverdedigende Marijn raakt de bal net ver-
keerd, waardoor de bal achter keepertje Marco verdwijnt (1 – 3). Niet veel later weten de F2 de aan-
sluitingstreffer te maken. Door een zéér „discutabele‟ bijdrage van de scheidsrechter neemt de tegen-
stander een „foutieve‟ corner: enerzijds ligt de bal ruim binnen de lijnen én anderzijds is er nog niet 
gefloten wanneer de corner plaatsvindt. Gevolg?! De verdediging én de keeper van Reiger Boys 
staan nog niet klaar op het moment dat de bal in het doel verdwijnt (2 – 3). Gelukkig stellen de 
„spelertjes‟ na rust meteen orde op zaken. Keepertje Marco trapt de bal richting Sven, die er fanatiek 
mee aan de haal gaat. Na een prachtige rush „schuift‟ hij de bal met souplesse in de verre hoek (2 – 
4).  De ‘druk’ vanuit Reiger Boys is ongekend: wederom ontstaan er vele kansen. Na een goede aan-
val krijgen de „heren‟ uit Heerhugowaard een corner vanaf de rechterkant: Tim schiet met een niet te 
voorspellen „curve‟, waardoor de keeper „kansloos‟ is (2 – 5). Daarna moeten de „pupillen‟ van de 
F10 nog even aan de bak. Met name de „superspits‟ uit Alkmaar blijft „knokken‟ voor „zijn‟ doelpunt. 
Doordat keeper Marco nèt te snel uit zijn goal komt, weet de spits te profiteren (3 – 5). Toch weet 
Loek de voorsprong wéér op drie te zetten. Middels een rustig uitgespeelde aanval schiet hij bal 
langs de keeper (3 – 6). De voorsprong lijkt nog groter te kunnen worden, wanneer Jeremy de bal 
wederom voor de voet van Loek legt. Helaas, de bal gaat „ruimschoots‟ naast. Vanaf de zijlijn zegt 
zijn vader, maar tevens zijn trouwste supporter, zuchtend: “Er zijn van die momenten dat je denkt: 
Jammer!!”. De welverdiende eindstand blijft ‘hangen’ op 3 – 6: wederom een prachtige prestatie!! 
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Reiger Boys F4 - Koedijk F3 
 
Vandaag de topper tegen de koploper, althans dat bleek voor mij achteraf. Zonder Dave vandaag, 
want die had grote problemen met zijn luchtwegen en dus was het verstandiger om een keertje niet 
te voetballen.  
We begonnen de wedstrijd niet goed, maar Koedijk wel. Binnen de kortste keren stonden we met 0 - 
2 achter. Toen dacht ik dat het een grote afstraffing zou worden. Maar toen maakte Joël de  
1 - 2. Maar toch maakte Koedijk voor de rust nog een doelpunt.           
En dus gingen we rusten met een 1 - 3 achterstand. 
In de rust even alles weer op scherp gezet. We begonnen dan ook heel sterk aan de tweede helft. 
Joël maakte de 2 - 3 en niet lang daarna maakte Wesley de 3 - 3. En gezien het spelbeeld dacht ik 
dat er meer in zat, maar dat bleek dus niet zo. Koedijk gaf, onder aanmoediging van de vele suppor-
ters die ze mee hadden, gas en ze maakten nog 3 doelpunten en wij geen één, dus werd het uitein-
delijk 3 - 6. 
Jammer jongens, maar we kunnen nu eenmaal niet alles winnen, en als het goed is zijn we na de 
winter hoger ingedeeld, en dus krijgen we sterkere tegenstanders, en vandaag was Koedijk voor ons 
te sterk. Maar, daar worden we alleen maar beter van. 
Op naar de volgende wedstrijd. Thuis tegen Kolping Boys F4. 
Woensdag weer lekker trainen, tot dan. 
 

Dinand  

 
 
LSVV F3 -  Reigerboys F8 
 
Vandaag met een voltallig team afgereisd naar Langedijk. 
De jongens waren zeer gemotiveerd en het liefst wilden ze allemaal  
in de spits spelen om doelpunten te maken. 
Nou lang hoefden we niet te wachten, want na goed samenspel wist 
Burak te scoren. De teams waren echt gewaagd aan elkaar.  
Het spel ging op en neer. Beide teams kregen goede kansen. 
Toch wist Burak weer te scoren bij een goede en snelle aanval. 
Langedijk deed snel wat terug, maar voor rust wist Daan  
de 1-3 te maken. 
Na de peptalk in de rust waren de jongens weer klaar  
voor de tweede helft. 
Het was een hele spannende tweede helft.  
Weer vele kansen voor beide teams en ook de paal werd twee keer geraakt. 
Daan scoorde de 1-4 en dat was maar goed ook want Langedijk kwam 
sterk opzetten, maar door goed verdedigen en  
zeer goede redddingen van Dylan kwamen ze nog maar 1 keer tot scoren. 
Toch wel een mooie overwinning 2-4 en deze competitie nog niet verslagen.  
Op naar de volgende wedstrijd. 
 

Martin begeleider F8 
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    Let’s Play Darts!!  

  

Uitslagen van  
donderdag 11 maart 

  
Dennis - Erik 0-5 
Harry - Bowie 5-3 

Dennis - Rob S 4-4 
Erik - Ron 3-5 

  
Programma voor  

donderdag 18 maart 
  

Dennis - Nikola 
Mitchell - Bowie 

Erik - Rob S 
Mitchell - Ron 
Harry - Rob B 
Erik - Nikola 

Mitchell - Dennis 
  

Stand: zie hiernaast 
  

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   4 _ 4 4 _ 4   5 _ 3     2 _ 5     2 _ 5 

mitchell 4 _ 4                     

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

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

bowie 3 _ 5     1 _ 5       3 _ 5     3 _ 5 

ron     5 _ 0 5 _ 3       5 _ 2   3 _ 5 4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2     2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5   

                        

nikola           5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2   5 _ 3   5 _ 3 4 _ 4       3 _ 5   

  
ho 

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

rob s 76_ 5_11_5 15 59_86 39 7   

mitchell 99 6_6_4 16 53_54 55 5 1 

dennis 90 1 -15_3 5 36_90 30 9   

erik 111 11_7_1 23 69_53 54 4 1 

bowie 70 2_15_3 7 50_91 47 8   

ron 101 17_2_2 36 99_38 116 1 3 

                

harry 116 6_11_5 16 63_82 60 6   

                

nikola 104 11_4_3 25 73_51 56 3   

rob b 122 15_3_3 33 95_52 124 2   


