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Van de Redactie. 
  
Wel, daar zijn we dan meer met wederom 
een mooie dingen. Wat dacht u van: 
 

 Tekenen contracten; 

 Zondagdrukte op De Wending; 

 Wedstrijdverslagen, in woord en in 
beeld; 

 Foto-strip Meiden B 1; 

 De toernooicommissie overlegt; 

 Impressie scheidsrechtersavond; 

 Diverse oproepen en aankondigingen; 

 Grote Club Actie; 

 Inleveren pasfoto‟s spelerspassen; 

 Dartstoernooi: donderdag a.s. de fi-
nale! 

 
 
 
 

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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Trainers tekenen contract. 
 

Woensdag 14 April j.l hebben de eerste trainers en verzorgers 
hun contract getekend voor seizoen 2010-2011. Op bijgaande 
foto‟s de trainers/verzorgers voor het komend seizoen. Naast 
Marc hebben Arnold de Block, hoofdtrainer dames, Pattry Blok, 
assistent trainer dames, Jordi van Eekelen, trainer A1, Amanda 
van de Belt, trainer meisjes B1, Willem Korzelius, verzorger 
dames, Marcel Kokkelkoren, verzorger dames, Jeroen Blank, 
keeperstrainer en Berry Hofmans, keeperstrainer. Leuk om te 
zien dat Berry als zeer jeugdig lid (18 jaar), spelende in de B1, 
al een contract tekent om training te geven. Het bestuur 
zal op korte termijn ook de namen bekend maken van 
de overige (jeugd-) selectietrainers waarna ook hun 
contracten zullen worden getekend. Tevens het contract 
met Rob Ernst, verzorger heren selectie, hopen we bin-
nenkort te tekenen.  
 
Namens het bestuur, 
 
Robert van Stigt Thans, bestuurslid voetbalzaken senio-
ren 
Ben Rietveld,  bestuurslid voetbalzaken jeugd 
 

Van boven naar beneden: Marc Pauli, Arnold de Block, Jordi van Eekelen, Pat-
try Blok, Jeroen Blank, Berry Hofmans, Amanda van de Belt, Richard Kerkhof, 
Willem Korzelius, Marcel Kokkelkoren. (Foto’s: Arjan de Back) 
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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 bestuurslid 
 

Ter aanvulling van het huidige bestuur zijn we op zoek naar een bestuurslid M/V voor het hoofdbe-
stuur van de vereniging. Een uitdagende functie binnen een zeer prettige bestuurlijke omgeving. De 
invulling van de portefeuille is in goed overleg mogelijk en er wordt rekening gehouden met een rui-
me inwerk periode. Ben jij degene die besturen een leuke bezigheid lijkt en zou je ook graag invloed 
willen hebben op het reilen en zeilen van de vereniging neem dan contact op voor meer informatie 
met Koen van der Horn.           
Email adres: k.vanderhorn@reigerboys.nl of bel 06-53716556.  
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Heren 2 Zondagvoetbal. 
 
Zondagochtend is het weer 
een drukte van belang bij Rei-
ger Boys. Niet alleen is er de 
kaboutertraining, maar er vindt 
ook een scoutingactiviteit 
plaats. En daarnaast spelen 
Heren 2 Zondagvoetbal en 
Dames 3 ook nog.  
 
De dames hadden een 
scheidsrechter. Die voor de 
wedstrijd van de Heren was 
niet op komen dagen. 
 
Nou ja, dan bel je gewoon Aad 
Buur. Die loopt nog altijd graag 
op het veld. 
 
Toch maar hopen dat zoiets 
niet al te vaak voorkomt. 
 
 
 

 
 
 

Uitslagen: 
 
 Reiger Boys H2 -  KSV 4: 2 -  4 

 Reiger Boys Da. 3 -  SVIJ Da. 1: 2 -  2 
 
 

HH 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys B1 -  West Frisia DP B 2: 4 - 3. 
 
Inzet is er altijd wel bij de mannen van de B1.  Zo ook afgelopen zaterdag tegen West Frisia. Reiger Boys 
kwam, na een aantal gemiste kansen toch op voorsprong en bouwde die gaandeweg de wedstrijd uit naar 
3 -1. 
Na de rust was het ineens iets anders. Kwam dat door het zeer eigenaardige doelpunt van de keeper van 
de tegenpartij? Geen idee. Tyrel schoot de bal op de lat. De bal caramboleerde met effect terug. De kee-
per, totaal verrast door deze bal, werd op de neus getroffen. De bal rolde het doel in en de keeper stortte 
ter aarde. Gelukkig is er dan EHBO aanwezig die weer zijn goede diensten bewees. De ongelukkige kee-
per werd afgevoerd. Ik hoop dat het goed met hem gaat. 
Het spel werd hervat en het werd spannend. Mitchel, die een tweede gele kaart scoorde, moest het veld 
verlaten. Dan is het tien tegen elf en wordt de tegenstander iets sterker. West Frisia kwam terug tot nog 4 - 
3. 
Reiger Boys trok dus uiteindelijk aan het langste end en steeg weer een plekje op de ranglijst. 
 

HH 
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Foto-strip Meiden B 1 -  Spakenburg B 1 : 4 -  0. 
 
Gewoon de afdrukknop van je camera ingedrukt hou-
den en je krijgt een geweldige foto-strip. 
 
 
 
De bal wordt tussen een kluwen van Spakenburgse 
spelers ingekopt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Onbereikbaar voor de keeper en ongrijpbaar 

voor de verdediging belandt de bal in de verre 
hoek. 

Dus gewoon (weer) een 
doelpunt. De doelpunten-
maakster rent juichend rich-
ting middenstip. 

Onderweg naar de stip volgen uiteraard 
de felicitaties van de teamgenoten. 

Foto’s: Maarten Post 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 
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Instructieavond scheidsrechters. 
 
Dinsdagavond 13 april was er de 
instructieavond voor scheidsrech-
ters. Ondanks de helaas matige 
opkomst, was het een zeer nuttige 
en afwisselende avond. 
De eerste divisiescheidsrechter 
Serdar Gözubuyük zorgde d.m.v. 
zijn presentatie voor een geweldige 
interactie tussen hem en de aan-
wezigen. 
Serdar liet een groot aantal film-
pjes zien en stelde de vraag: “Is de 
overtreding die je juist zag geel of 
rood”? 
De aanwezigen maakten hun keus 
bekend door een gele of rode kaart 
omhoog te houden. Vervolgens 
mocht iemand in de zaal zijn keuze 
motiveren en ontstond er discus-
sie. 
Dat soort avonden zou vaker moe-
ten! 
 

HH 
 

 
 
Toernooicommissie druk in 
de weer. 
 
Karel Visser en Wil Verkooijen ne-
men de plannen voor het internatio-
naal jeugdtoernooi nog eens van a 
tot z door. 
“Nee, een Duits sprekende tolk 
hebben we nog niet. Maar dat komt 
wel in orde”. 
Uiteraard informeert Koen van der 
Horn naar de stand van zaken.   
 

HH 
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Reiger Boys Dames/Meisjes naar  

 
 

 

AZ – ADO Den Haag    
 
Op donderdag 29 april spelen de dames van AZ tegen de dames van ADO Den Haag in 

het TATA Steel stadion in Velsen. AZ staat momenteel eerste en uiteraard willen ze dat tot het 
eind van de competitie zo houden, zodat ze het derde kampioenschap op rij kunnen gaan vie-
ren. Om dit te bereiken hebben ze onze steun heel erg hard nodig. We willen al onze meisjes- 
en damesleden dan ook uitnodigen om donderdag 29 april de dames van AZ aan te komen 
moedigen. Dit leuke initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de “Vrienden van Reiger 
Boys.” 
 
Wie kunnen er mee? 
Alle meisjes en dames, die voetballen in één van de Reiger Boys elftallen kunnen zich aan-
melden.   
 
Hoe laat moet je verzamelen? 
Je bent vanaf 17.15 uur welkom bij Reiger Boys, waar we gezamenlijk wat eten en drinken. 
 
Hoe laat vertrekt de bus? 
Rond 18.30 vertrekken de bussen richting Velsen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Rond 
22.15 uur zijn we weer terug in Heerhugowaard. De dag daarna heeft iedereen vrij dus we ho-
pen dat ook de allerjongsten mee kunnen naar deze wedstrijd. 
 
Hoe meld ik mij aan? 
Inschrijven kan via de website of stuur een mail naar: s.zwolsman@reigerboys.nl 
Schrijf je snel in tot uiterlijk vrijdag 22 april. Aan deze voetbalactiviteit zijn geen kosten ver-
bonden. 
 
 

Namens de Jeugd  
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Reiger Boys C 2 in ac-
tie. 
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Reiger Boys D2 voldoet aan de verwachtingen en wint met 3-0 van KSV D1 
 
Er ontbrak helemaal niets op deze mooie zaterdagochtend. Een heerlijk zonnetje, een gemotiveerde spe-
lersgroep, heel veel enthousiaste ouders en de verassing uit Koedijk. Verassing uit Koedijk? Ja, want vlak 
voor de aftrap van onze wedstrijd kreeg ik een telefoontje van de trainer van Kolping Boys D2. „‟Jeroen, we 
hebben met 2-0 gewonnen van Koedijk dus maak het af!‟‟ 
Erg goed nieuws in de strijd om het kampioenschap in de 2

e
 klasse. Gelukkig wist ik het nieuws voor de 

jongens nog een beetje stil te houden. Je weet anders maar nooit wat voor gedachten er anders allemaal in 
de koppies rond gaan. 
Het belangrijkste was toch maar één ding: ZELF WINNEN! 
De wedstrijd werd door ons erg sterk begonnen. Er kwamen enkele mogelijkheden van de linkerkant met 
Jelle. Ton probeerde het nog een keer van afstand maar deze mogelijkheden leverden nog geen resultaat 
op. Een afgeslagen corner werd opnieuw voorgezet door Casper, de bal werd slim door Zamity breed ge-
legd op Jelle die met een bekeken bal de 1-0 maakte.  
10 minuten later zette Luca met een fantastische steekpass Zamity 1 op 1 met de keeper en Zamity faalde 
niet, 2-0! Het was volledig aan Kees Kouwenberg (keeper KSV D1 en voormalig speler van Reiger Boys) te 
danken dat de ruststand 2-0 was. Hij haalde er mooie ballen uit. 
De tweede helft kwam Pim de Bruijne in het veld. Hij deed mee omdat Giorgio en Querijn om verschillende 
redenen niet aanwezig konden zijn. Vanuit een corner van Luca werd er 3-0 gemaakt door Zamity. Eindelijk 
kwam voor Zamity een droom uit, scoren tegen zijn oude ploeg! 
De gehele tweede helft had  KSV niets in te brengen en stonden we als een huis. Jesse heeft wel één bal 
gehad maar dit was een terugspeelbal van onze eigen verdediging.  
We moesten zelf winnen en dat hebben we gedaan. 3-0 was uiteindelijk de uitslag en met de wetenschap 
dat Koedijk verloor van Kolping Boys zijn de kansen op een kampioenschap alleen maar weer groter ge-
worden. 
 

MAN OF THE MATCH 
We geven als team maar heel weinig doelpunten weg. Dit doe je natuurlijk met het hele team maar één 
speler was tegen KSV echt enorm goed. Casper bewaard altijd de rust en weet altijd een goede keuze te 
maken tussen het voetballend oplossen en de bal een keer naar voren schieten. Casper, je bent de zeer 
terechte Man of the Match! 
 

Groeten,  
Jeroen 

 
 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg
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E Pupillen Selectie dd 17042010 
 
Daar waar de succes story de afgelopen weken doordenderde werd deze abrupt tot stilstand ge-
bracht door Fortuna Wormerveer. Bij vlagen aardig meevoetballend moet aan het eind geconclu-
deerd worden dat FW simpelweg de betere ploeg is. De E2 deed wat er van de E2 verwacht werd, 
winnen en wel met 1-4 uit bij DWOW E1. De E3 moest uit bij DE Foresers E2 het hoofd buigen, 6-2 
 

Reiger Boys E1-Fortuna Wormerveer E1 1-6 
 
Bij winst van Fortuna Wormerveer zouden zij een enorm voorschot nemen op het kampioenschap in 
de Hoofdklasse. Bij winst van Reiger Boys in deze wedstrijd zou het kampioenschap van Fortuna 
Wormerveer voorlopig uitgesteld worden en wie weet wat er dan allemaal nog mogelijk had kunnen 
zijn. Ja, had kunnen zijn! RB begon met de beste bedoelingen. Helaas was de start enigszins rom-
meling omdat we niet direct in de gaten hadden hoe FW in de posities stonden. De eerste paar minu-
ten speelde zich dan ook op de helft van Reiger Boys af. Bij de eerste de beste corner werd niet 
goed ingegrepen en dat betekende direct de 0-1. Gek genoeg ging RB daarna wel beter spelen. 
Vooral Thimo gleed een paar keer goed langs zijn tegenstanders. Het leidde tot wat halve mogelijk-
heden en werk voor de verdedigers van FW. Tot twee keer aan toe leidde fouten die we de afgelo-
pen weken niet maakte en nu wel tot de 0-2 en 0-3 nog voor rust. In de rust geprobeerd met elkaar 
de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. We probeerde het wel in de tweede helft, de eerste 
goede kans was ook voor onze Noah, maar die knalde de bal in het zijnet. Direct daarna wederom 
foutjes in onze ploeg die we de afgelopen  weken niet maakte waardoor FW de 2

de
 helft nog 3 maal 

raak prikte. De eer werd door Dylan gered die goed bedient vanaf het middenveld de keeper om-
speelde en doel trof. Genoeg leerpuntjes op kunnen pakken. Maandag eenmaal trainen en dan 
wacht al weer de volgende opponent, EVC uit. Thuis een geweldige kraker met 1-0 winst. Willen we 
aanspraak blijven maken op de tweede plek dan zullen we ook donderdag alles uit de kast moeten 
halen en proberen de foutjes er uit te halen!  
 

Rene Kauwen    
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Alcmaria Victrix E2 - Reiger Boys E8 2-4: 

Op deze prachtig mooie zaterdag 17 april speelde Reiger Boys E8 uit tegen Alcmaria Victrix 
E2. 

We waren ze thuis op de Wending ook al eens tegen gekomen en speelden toen 2-2. Op voor-
hand niets van te zeggen hoe deze wedstrijd zou kunnen gaan verlopen… Spannend dus! 

In de kleedkamer werd de veld opstelling bekend gemaakt en de termen “goed kijken”, “afgeven” en 
“overspelen” werden opnieuw genoemd door trainer Theo. Toen we het veld op kwamen dachten wij 
(de ouders) ó ja de jongens van Alcmaria waren één kop en ruim één kop groter dan onze jongens 
en Maud. Het verschil is heel goed te zien op de gemaakte foto‟s. De jongens van Alcmaria dachten 
natuurlijk: “Die kleintjes kunnen we hebben!” Maar die kleintjes van de E8 kunnen soms voor grote 
verrassingen zorgen! De wedstrijd begon meteen vol actie van onze jongens en Maud! Het spel 
speelde zich meteen vooral af voor het doel van Alcmaria. Onze Hein scoorde na een minuut of 10 
de eerste goal! 0-1. Na een prachtige voorzet van Amco (die vandaag zijn beste wedstrijd van het 
seizoen speelde, volgens eigen zeggen) Maar niet alleen Amco speelde vandaag goed. Ook Daryll, 
Hein, Robin, Steije Maud, Dennis ondanks dat hij afgelopen 2 weken ziek is geweest en Sander 
speelde een fantastische wedstrijd! 

Jullie speelden goed over, zagen elkaar vrij staan en gaven af ook al dachten jullie hem zelf mis-
schien ook af te kunnen maken met een goal. Eigenlijk lukte heel veel in deze wedstrijd. Zo zie je 
maar, een team “staat” vooral door elkaar iets te gunnen! 

Ook Robin scoorde een prachtig mooie goal na een mooie voorzet van een team genoot. 0-2. En 
vlak voor rust was daar Hein weer die de bal via een voorzet van Amco heel mooi over de doellijn 
legde. Knap gedaan mannen en Maud! Met 0-3 de rust in is natuurlijk een heel mooie uitgangsposi-
tie! Vlak voor rust reden nog 4 brandweerwagens met gillende sirenes over ring Alkmaar waardoor 
de aandacht iets verslapte en Alcmaria nog een mooie uitbraak had maar daar was Sander en hield 
de bal! Toch fijn dat hij zijn nieuwe keeperhandschoenen even nat had gemaakt van te voren! 

En toen… was daar de tweede helft. Reiger Boys leek even het spel kwijt te raken. Alcmaria scoorde 
1-3 en niet lang daarna ook 2-3. Spannend, spannend, spannend, ja dat was het wel! Maar heel ge-
lukkig dat onze verdediging “als een huis” stond vandaag en meerdere goals kom voorkomen. En als 
klap op de vuurpijl was daar het vierde doelpunt van de E8 prachtig gescoord door onze midden 
spits Hein. 2-4. De toeschouwers konden vanaf dat moment weer adem halen want het einde van de 
speeltijd naderde. 

Jongens en Maud het was een wedstrijd om van de smullen op deze mooie zaterdag en de tweede 
helft zorgde voor enorm veel spanning. Om kort te gaan het was; FANTASTISCH SPANNEND! Be-
dankt en op naar dinsdag avond, dan staat de koploper tegen over jullie! 

Groeten van Bianca 
 

N.b. Foto-collage: zie pagina 16 
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Einde Grote Clubactie 

 Aanstaande zaterdag 17 april en zaterdag 24 april kunnen de volgende kinderen de 
welverdiende kadobonnen ophalen. 
 

 
Jullie hebben er lang op moeten wachten onze excuses hiervoor, maar door de lange 
winterperiode en een drukke periode binnen en buiten de club is het even niet anders. 
Vanaf 9.00 uur kunnen jullie samen met een ouder de kadobonnen komen afhalen in de 
ontvangstruimte beneden bij Cisca Haringa. 
Voor diegene die  er deze zaterdagen niet zijn, zij kunnen een afspraak maken om de 
bonnen op te halen, mijn telefoon nummer is 072-8500012  of  06-24594511. 
Namens de jeugd activiteiten commissie bedankt voor jullie inzet en tot zaterdag. 
 

 

 

Luc Arxhoek   Jordy de Jong   Melvin Vink 

Niels Breet   Rik Janssens   Dave Walter 

Wouter Bakker   Mandy ?????   Nils de Wit 

Dennis Beste-
man   Joy Kalmeyer   Bart ter Wolbeek 

Rene Emmaneel   Joeri Muys   Pim van Zwieten 

Calvin Gielen   Mike ?????   Rens de Vries 

Bart Hiemstra   Yasmin Schmitz   Stef Zomerdijk 

Robin de Haas   Jaimy Vegter     

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een berichtje sturen! 
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Reiger Boys F4 - Zeevogels F2 
 
De uitwedstrijd stond mij nog helder voor de geest. Het stond daar vlak voor tijd 3 - 4 en de scheids liet net 
zo lang doorspelen tot de 4 - 4 erin lag en floot toen af. We hadden dus iets goed te maken. 
We begonnen goed aan de wedstrijd. Er werd goed samen gespeeld en we kregen een paar goede kan-
sen, maar het was Zeevogels die de score opende. Niet veel daarna was het Joël die een goede kans 
kreeg, maar de bal ging op de paal. Bij ons stond het achterin af en toe niet goed en Zeevogels profiteerde 
daar optimaal van en Wouter was kansloos bij de 0 - 2. Joël ging nog een keer goed door en trof weer de 
paal. 
Rust. 
Tijdens de limo de jongens gezegd dat het helemaal niet slecht ging, alleen dat er wat meer agressie ge-
toond moest worden. 
Zeevogels kwam toch beter uit de rust en nog voor ik het wist lag de 0 - 3 er al in. Ik vreesde een afstraf-
fing, maar de jongens herpakten zich. Eindelijk kwam er wat meer pit in de wedstrijd. Terence maakte de 1 
- 3 en Dave de 2 - 3. De aansluiting was er. Maar, helaas maakte Zeevogels nog een doelpunt en werd het 
uiteindelijk 2 - 4. 
Jammer jongens. Goed gespeeld, maar veel pech en een hele goede keeper van Zeevogels waren van-
daag de oorzaak van ons verlies. Kampioen kunnen we niet meer worden. Tweede nog wel, maar dan 
moeten we zaterdag wel minimaal gelijk spelen om dat te halen en we moeten tegen Koedijk, de koploper, 
kortom, een uitdaging. 
Tot woensdag op de training. 

 
Dinand. 

 
 
 

Sprechen Sie Deutsch? 

 
Het is bijna helemaal rond. Karel Visser 
en Wil Verkooijen storten zich met 
enorm veel energie op de organisatie 
van het toernooi. Helemaal geweldig! 
Bijna in alles is al voorzien.   
Men is nog op zoek naar een tolk die de 
Duitse taal machtig is, en die zich ui-
teraard beschikbaar wil stellen. 
 
Bent u degene die de Duitse taal mach-
tig is, meldt u dan aan bij een van beide 
heren. Uiteraard kan aanmelding ook 
via redactie@reigerboys.nl. 
 

HH 
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KSV F4 – Reiger Boys F10 
 
Heerhugowaard: 17 april 2010 
 
Met nog vier wedstrijden voor de welbekende boeg, is het „zaak‟ elke nog te spelen wedstrijd te zien als 
een ware „kampioenschapwedstrijd‟. Daar waar de grootste „concurrent‟, genaamd KSV F5, een relatief 
eenvoudig slot van de competitie zal kennen, is het Reiger Boys F10 die nog flink aan de spreekwoordelijke 
bak zal moeten, willen zij er met de reeds blinkende kampioenschaal vandoor gaan. Anders gezegd: de 
„pupillen‟ van René én Johnny zullen op scherp moeten staan tegen de tegenstander van vandaag, beter 
bekend onder de naam KSV F4. Immers, de thuiswedstrijd tegen de „jongens‟ uit het Kruis mag in maart 
dan wel met 3 – 2 zijn gewonnen, het is én blijft de méést „beangstigende‟ tegenstander. Zowel fysiek als 
technisch zijn de „heren‟ uit het Kruis net even iets „krachtiger‟ dan de zogenaamde 1

ste
 jaars F-pupillen van 

Reiger Boys. 
 
Dat de „pupillen‟ van Johnny én René er alles aan doen om de wedstrijd naar eigen hand te zetten, blijkt 
vanaf de eerste minuut. Wanneer de bal in de vorm van een „carambole‟ over het middenveld „suist‟, is het 
Reiger Boys die de bal weet op te pikken. Loek brengt de alert zijnde spits Sven in stelling door de bal 
heerlijk in de voet mee te geven. Even is er ruimte én Sven haalt prachtig uit. Helaas, het schot in de rech-
terhoek van het doel wordt door de keeper geblokt. De „spelers‟ van Reiger Boys laten het niet bij deze 
kans. Nee, met name voorin wordt er met een gezonde dosis pressievoetbal gespeeld, waarbij KSV méér 
en méér onder druk komt te staan. Eén en ander resulteert al snel in een aantal „kleine‟ kansen. Helaas, de 
bal lijkt er niet in te mogen…..zelfs een leeg doel draagt niet bij aan een verdiende voorsprong voor de 
„mannen‟ uit de Stad van de Zon. De spelers van KSV F4 komen na een paar minuten beter in het spel. Ze 
spelen de bal breed, ze passen de bal „gedurfd‟ over én ze komen dichter in de buurt van het 16 meter ge-
bied van keepertje Marco. Echter, daar waar Alec uitmuntend staan te verdedigen én keepertje Marco zijn 
doel goed klein weet te maken, monden de kansen van KSV niet uit tot de door hen gehoopte voorsprong. 
Nee, het tegendeel wordt niet veel later bewerkstelligd. Na een prachtig opgezette aanval vanaf de linker-
flank, weten Tim én Sven elkaar perfect te vinden. De goed meegekomen middenvelder Jeremy ruikt zijn 
kans én weet de verdediging uit te spelen. Een harde uithaal volgt én de keeper van de tegenstander wordt 
„genadeloos‟ gepasseerd: 0 – 1. De spelers van KSV geven de „moed‟ echter niet op. Sterker nog: er wordt 
met name vanuit de verdediging én het correct opgestelde middenveld steeds meer druk uitgeoefend op 
Reiger Boys. Niet voor niets moet verdediger Alec continue op zijn hoede zijn wanneer KSV een zoge-
naamde „uitbraak‟ weet te forceren. Dat de spelers kosten wat het kost de gelijkmaker op hun naam willen 
zetten, blijkt wanneer Alec onderuit wordt „geschoffeld‟: verzorging vanaf de zijkant is het gevolg. Helaas, 
de scheidsrechter legt het spel niet stil, waardoor KSV met een man méér op het veld komt te staan. Ster-
ker nog: wanneer KSV het spel reeds weet te „hervatten‟, wacht Reiger Boys op de „terugkomst‟ van Alec. 
Gevolg?! Eén der spitsen „wandelt‟ om alles én iedereen heen én passeert het goed uitgekomen keepertje 
Marco middels een schitterend in de verre hoek neergelegde bal: 1 – 1. 
 
Met de score in evenwicht, beginnen de spelers aan de tweede helft. Met name KSV blijft combineren, 
waardoor Reiger Boys zich genoodzaakt voelt „compacter‟ te gaan spelen. Dat dit niet altijd ten goede komt 
van het spel, blijkt wanneer de „pupillen‟ van Reiger Boys zich té gemakkelijk laten wegzetten én spelers 
„onnodig‟ vrij laten staan: balverlies én kansen zijn het gevolg. Gelukkig, KSV weet de vrij gekomen ruimtes 
niet optimaal te benutten, waardoor een tweede tegendoelpunt voor Reiger Boys uitblijft. In de laatste minu-
ten van de ongekende „Titanenstrijd‟ weet Reiger Boys F10 zich wéér in de wedstrijd te „wurmen‟: ze weten 
zelfs nog enkele kansen te creëren. Helaas, de keeper van KSV lijkt het „geluk‟ aan zijn zijde te hebben én 
houdt, net als keepertje Marco overigens, zijn doel in de tweede helft „keurig‟ schoon. Eindstand: 1 – 1. 
Enigszins teleurgesteld komen de „pupillen‟ van Johnny én René na afloop de kleedkamer inlopen. Ze 
„vrezen‟ met groot vrees dat KSV F5 „goede‟ zaken heeft gedaan in Alkmaar, waardoor zij nu 2 punten ach-
terstand hebben opgelopen. Opgelucht kan er dan ook adem wordt gehaald, wanneer blijkt dat óók de 
„strijd‟ tussen Alkmaarsche Boys F2 én KSV F5 „onbeslist‟ is gebleven: eindstand 1 – 1!! Oftewel: de com-
petitie is nog in volle gang!! 
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    Let’s Play Darts!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslagen van donderdag 15 april. 
  

Dennis - Bowie 3-5 
Harry - Rob S 3-5 

  
Uislagen halve finale. 

  
Ron - Mitchell 7-3 
Rob B - Nikola 7-2 

  
Programma voor donderdag 22 

april. 
  

De finale begint om 20:30 uur 
  

Finale best of 17 legs. 
  

Ron - Rob B 
  

3e en 4e plaats best of 13 legs 
  

Nikola - Mitchell 
  

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik 

bo-

wie 
ron   harry   

niko-

la 
rob b 

rob s   4 _ 4 4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5   2 _ 5   2 _ 5 2 _ 5 

mitchell 4 _ 4   5 _ 2 5 _ 0 5 _ 0 4 _ 4   4 _ 4   3 _ 5 1 _ 5 

dennis 4 _ 4 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5 0 _ 5   1 _ 5   0 _ 5 3 _ 5 

erik 4 _ 4 0 _ 5 5 _ 0   5 _ 1 3 _ 5   5 _ 2   4 _ 4 3 _ 5 

bowie 3 _ 5 0 _ 5 5 _ 3 1 _ 5   0 _ 5   3 _ 5   1 _ 5 3 _ 5 

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

                        

harry 5 _ 2 4 _ 4 5 _ 1 2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5 3 _ 5 

                        

nikola 5 _ 2 5 _ 3 5 _ 0 4 _ 4 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2 5 _ 1 5 _ 3 5 _ 3 5 _ 3 4 _ 4   5 _ 3   3 _ 5   

  
ho 

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

rob s 81_ 5_13_6 16 65_100 48 7   

mitchell 99 10_8_6 26 85_74 82 4 1 

dennis 90 1_20_3 5 42_115 35 9   

erik 111 
11_10_

3 
25 80_76 70 5 1 

bowie 70 3_18_3 9 56_109 53 8   

ron 101 20_2_2 41 113_42 140 1 3 

                

harry 116 7_12_5 19 77_92 72 6   

                

nikola 104 16_4_4 36 102_61 77 3   

rob b 122 18_3_3 39 110_59 151 2   
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Inleveren pasfoto voor de spelerspassen. 
 
Onderstaand een overzicht met namen van spelers/speelsters, die een pasfoto moeten inleveren 
voor de spelerspassen. Volgend seizoen hebben onderstaande jongens en meisjes een spelerspas 
nodig om te mogen voetballen. 
Weet je nu al, dat je volgend jaar niet meer gaat voetballen, meld je dan schriftelijk af bij de ledenad-
ministratie. Het formulier kun je downloaden van de website www.reigerboys.nl. 
Ook al heb je het tegen een trainer/coach of wie dan ook gezegd, de afmeldingen dienen bij de le-
denadministratie schriftelijk gemeld te worden, hoe eerder hoe beter. 
 
Graag de pasfoto‟s zo spoedig mogelijk inleveren. Uiterste inleverdatum 15 mei 2010. 
Els Wezepoel 
Leden- en spelerspasadministratie 
072-5743565    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg lijst:: zie pagina 23)  
 

  Team Volledige naam Geslacht Geb. datum   

1 E5 2009-2010 Allard,  B. M 18-11-1999   

2 E9 2009-2010 Balfoort,  Y. M 5-11-1999   

3 E1 2009-2010 Barsingerhorn,  D. M 25-7-1999   

4 E1 2009-2010 Bellis,  D. M 16-1-1999   

5 E4 2009-2010 Berkhout,  T. M 24-6-1999   

6 E5 2009-2010 Blankert,  B. M 20-7-1999   

7 E5 2009-2010 Blokhuis,  K. M 24-12-1999   

8 E7 2009-2010 Bonfrer,  J. M 20-12-1999   

9 E1 2009-2010 Boomker,  N. M 1-3-1999   

10 E7 2009-2010 Borkulo, van M.L. M 1-2-1999   

11 E11 2009-2010 Brands,  K.D. M 20-4-1999   

12 E7 2009-2010 Bras,  Q. M 2-2-1999   

13 E9 2009-2010 Breet,  N. M 17-3-1999   

14 E4 2009-2010 Brouwer,  D. M 13-9-1999   

15 E1 2009-2010 Brouwer,  E. M 28-3-1999   

16 E4 2009-2010 Brugman,  M. M 16-8-1999   

17 E9 2009-2010 Bult,  E. M 11-4-1999   

18 E10 2009-2010 Chong,  A. M 24-9-1999   

19 E10 2009-2010 Douwes,  N. M 22-4-1999   

20 E12 2009-2010 Geeddi,  A. M 13-6-1999   

21 ME1 2009-2010 Gerrets,  S. V 17-12-1999   

22 E5 2009-2010 Gooijers,  D.J. M 17-7-1999   

23 E11 2009-2010 Heemskerk,  J. M 21-10-1999   

24 E2 2009-2010 Henselmans M 14-10-1999   

25 E2 2009-2010 Hiemstra,  B. M 27-3-1999   

26 E9 2009-2010 Hooiveld,  E. V 22-3-1999   

27 E9 2009-2010 Hopman,  M.M. V 8-1-1999   

28 E14 2009-2010 Huits,  S. M 7-3-1999   

29 E11 2009-2010 Hussain,  M. M 12-8-1999   

30 E7 2009-2010 Huyg,  C. M 11-1-1999   

31 E10 2009-2010 Jong, de K. M 9-11-1999   

32 E10 2009-2010 Jong, de R. M 9-11-1999   

33 E1 2009-2010 Kallenkoot,  T. M 20-12-1999   

34 E5 2009-2010 Kauwen,  M M 22-6-1999   

http://www.reigerboys.nl/
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Te koop aangeboden overcompleet ,C.V. ketel: 
Merk Intergas H 22 VRS verbeterd Rendement  inclusief expansievat en ophangbeugel 9 jaar oud in 
goede staat. 
Wegens aanschaf HR Combiketel. 
Prijs T.E.A.B.. 
Bert de Haas. 
Mobiel 06-29126116. 

35 E5 2009-2010 Kauwen,  M. M 22-6-1999   

36 E2 2009-2010 Khan,  D. M 28-1-1999   

37 E9 2009-2010 Kloet,  A. M 8-7-1999   

38 E4 2009-2010 Koot,  K.B. M 29-6-1999   

39 E7 2009-2010 Marnette,  D. M 12-8-1999   

40 E12 2009-2010 Martina,  F. M 18-7-1999   

41 E10 2009-2010 Muijs,  J.F.J. M 25-9-1999   

42 E4 2009-2010 Nijhuis,  D. M 10-1-1999   

43 E11 2009-2010 Oropeza,  E. M 7-1-1999   

44 E10 2009-2010 Ottens,  S. M 4-5-1999   

45 E1 2009-2010 Ozguner,  C. M 21-8-1999   

46 E2 2009-2010 Pawirosemito,  K. M 25-7-1999   

47 E1 2009-2010 Peereboom,  L. M 11-12-1999   

48 E9 2009-2010 Pel,  B. M 9-7-1999   

49 E7 2009-2010 Perry,  L. M 25-9-1999   

50 E1 2009-2010 Pranger,  J. M 10-4-1999   

51 E11 2009-2010 Reijgwart,  B. M 5-12-1999   

52 E7 2009-2010 Reijngoud,  R. M 4-5-1999   

53 E2 2009-2010 Schmitz,  Y. V 25-1-1999   

54 E1 2009-2010 Schouwink,  T. M 26-9-1999   

55 E4 2009-2010 Schulte,  A. V 2-6-1999   

56 E11 2009-2010 Smeding,  D. M 6-5-1999   

57 ME1 2009-2010 Smits,  D.D. V 4-2-1999   

58 E4 2009-2010 Timmer,  S. M 6-3-1999   

59 E4 2009-2010 Tompot,  F. M 22-5-1999   

60 ME1 2009-2010 Valckx,  S.E. V 19-11-1999   

61 E2 2009-2010 Vegter,  M. M 24-4-1999   

62 ME1 2009-2010 Velde, van der S. V 6-2-1999   

63 E9 2009-2010 Verbart,  M. M 26-5-1999   

64 E4 2009-2010 Vos,  D. M 8-12-1999   

65 E11 2009-2010 Water, de N. M 22-6-1999   

66 ME1 2009-2010 Weerdestijn,  B. V 7-7-1999   

67 E7 2009-2010 Wittebrood,  A. M 25-6-1999   

68 E5 2009-2010 Yalcin,  N. M 1-6-1999   

69 E2 2009-2010 Yalcin,  T. M 1-6-1999   

70 E11 2009-2010 Yilmaz,  F. M 22-11-1999   

71 E14 2009-2010 Zalm, van der K V 1-5-1999   

72 E13 2009-2010 Zalm, van der M. V 1-5-1999   

73 E11 2009-2010 Zegwaard,  D. M 20-3-1999   

74 E12 2009-2010 Zomerdijk,  S. M 3-9-1999   

75 E7 2009-2010 Zonjee,  M. M 3-8-1999   

76 E2 2009-2010 Zuurbier,  G. M 27-8-1999   

77 E2 2009-2010 Zwieten, van P. M 4-3-1999   

            


