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 Van de Redactie: 
 
Dag trouwe lezer. Hier is weer uw gevederde 
vriend met zoals altijd veel nieuws. 
 

 Laat niet als dank…; 

 Grote Club Actie; 

 Opening kunstgrasveld; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Pupillen van de week; 

 Mispeer van andere orde; 

 Dartstoernooi; 

 Keepertraining voor alle keepers; 

 Regionale voetbaltraining; 

 Heel veel jeugdverslagen; 

 Het rijke verleden… 
 
Enfin, weer voldoende om een genoeglijk 
uurtje door te brengen. 
 
Blijft u uw bijdrage insturen? Lettertype Arial, 
lettergrootte 10? 
 
Groet, 
 

De redactie. 
 
 

  

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vicevoorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-51500545 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Arjan de Back  06-51500545 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                  

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Miguel Meiboom  06-50568368 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                Mariëtte Nauta  072-5349351 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine- 

Coördinatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                Karel Visser               072-5715196 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                 “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

 

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

http://www.reigerboys.nl/
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Niet fijn! 
 
Zondagochtend. Het is lekker weer. Het zonnetje schijnt en de temperatuur is aangenaam. Loopt al 
richting twintig graden. Binnenkort neem ik een ontvangstdienst over op de zondag. Van belang om-
dat de regionale voetbaltrainingen plaatsvinden. Van ontvangstdienst heb ik geen kaas gegeten, 
echte mannen eten geen kaas, dus moet je ervaring opdoen.  
Opgeruimd betreed ik het complex. Ik heb er zin in. Zie dat de Luxemburgse vlag op de kop hangt. 
Da‟s lachen. Het wordt gewoon een hele goede dag. 
Dus niet! 
Voor de spelertjes wel, uiteraard, voor de kinderen moet gewoon alles goed zijn. Die moeten voetbal-
len. Daar draait het tenslotte om. Dat is dan fijn. 
Voor de ouders ook. Het gaat dan niet om de ouders, maar ze moeten wel een kop koffie kunnen 
drinken. Met een koek of een tosti aan een schone tafel. Da‟s dan ook fijn. 
Voor de trainers geldt hetzelfde. Ontvangen worden in een nette omgeving. Het zijn gasten en die 
moet je op een goede manier kunnen verwelkomen. Dat is voor hen ook weer fijn. 
 
En voor de voetbalclub is het helemaal fijn als er gesproken kan worden over hoe goed de ontvangst 
en de verzorging bij Reiger Boys is. Daar mankeert inderdaad helemaal niets aan. Dat is fijn! De vrij-
willigers in de kantine zorgen er voor dat iedereen van een natje en droogje voorzien wordt. Perfect! 
 
Wat is er dan niet fijn? 

 Niet fijn is dat de vrijwilligers en trainers „s ochtends om acht uur moeten beginnen met het 
schoonmaken van de kleedkamers.  

 Niet fijn is dat er teams zijn die op zaterdag het gewoonweg vertikken om hun eigen troep op 
te ruimen. 

 Niet fijn is dat men er gewoon vanuit gaat dan een ander de rommel wel opruimt. 

 En helemaal niet fijn is dat er niets van gezegd wordt. 
 
Wat kan je daaraan doen? Enkele tips! 

 Wijs als coach, trainer, begeleider bij toerbeurt twee spelers aan die ervoor zorgen dat de 
kleedkamer weer op orde is. Bekers, chipszakken, tape in de vuilnisbakken en de vloer even 
aanvegen. 

 Kleine moeite! 

 Laat degenen die de schoonmaakbeurt hebben zich na de klus bij de trainer, coach, begelei-
der melden. Hij/zij kan vervolgens controleren of het werk inderdaad gedaan is. Kleine moeite! 

 
Werkt dat niet? 

 Blijf dan als coach, trainer, begeleider in de kleedkamer en maak samen met de twee spelers 
die aan de beurt zijn de ruimte schoon. Of houd in ieder geval toezicht. 

 
Te ingewikkeld? Nee toch!  
 
Maak de spelers er op  
die manier bewust van 
dat ze op een goede  
manier met hun omge- 
ving omgaan.  
 
Resultaat? 
 

 Kinderen trots! 

 Coach, trainer, begeleider trots! 

 De vrijwilligers bij Reiger Boys trots en tevreden. 
 
Dat is dan weer wel fijn! 

HH 
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Verdien je eigen zakgeld!  

 

Zaterdag 12 september 2009 is de verkoop van de loten van de Grote Clubactie van be-

gonnen. Met de verkoop van deze loten steunt men Reiger Boys. Reiger Boys wil iets 

terug doen voor de verkopers. Bij 10 loten gaat men zakgeld verdienen (zakgeld in de 

vorm van cadeaubonnen). Verkoopt men 10 loten dan ontvangt men een waardebon 
van € 5,--. Na 10 loten worden iedere 5 loten omgezet in bonnen. 

15 loten betekent € 7,50, 20 loten € 10,-- enz. enz. Men kan dus een aardig zakcentje 

bij elkaar verdienen.   

 

De inschrijfformulieren vind je bij de ontvangstdienst en op de site van de grote clubac-

tie, deze vind je door het volgen van de volgende link www.clubactie.nl  

Download hier het formulier met automatische incasso. 

Het verkopen van loten met automatische incasso is nieuw, dit houd in dat als alle ge-

gevens op het formulier zijn ingevuld je niet meer langs de deur hoeft om geld op te 

halen en loten af te geven je bent dus gelijk klaar.  
Automatische incasso 

waarmee het alleen mogelijk is om loten via een eenmalige automatische incasso te la-

ten betalen. Als jouw vereniging daarvoor heeft gekozen, dan ontvang je intekenlijsten. 

Vul de gegevens van de kopers in op de intekenlijst. Kopers moeten beslist hun handte-

kening zetten op de intekenlijst. Dat is nodig voor de machtiging. Het bedrag wordt in 

oktober 2009 afgeschreven. 

Begin snel want alle sportverenigingen in Nederland doen hier aan mee. 

 

Klaar met verkopen? Deponeer dan de boekjes in de “grote clubactie doos” Deze staat 

bij de ontvangstdienst.  

Vergeet niet je naam en team te vermelden.  

Natuurlijk mag je meerdere formulieren inleveren.  

 

Inleveren van de formulieren kan tot uiterlijk 11 oktober 2009. 

 

De cadeaubonnen worden aan het einde van de actie  (november 2009) uitgereikt. 

 
De trekking van de Grote Clubactie 2009 
De trekking vindt plaats op 26 november 2009. Vanaf die dag kunt u de trekkingsuitslag vinden op 
onze site. Daarnaast is de trekkingsuitslag ook te raadplegen via de uitslagenlijn: 0900-258 22 28 (€ 
0,35 per minuut). 

 

Succes, Cisca Haringa. 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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OFFICIOFFICIЁЁLE OPENING LE OPENING   

KUNSTGRASKUNSTGRAS 

VELDVELD 
 

DOOR PROJECTLEIDER KUNSTGRASDOOR PROJECTLEIDER KUNSTGRAS 

WIL VERKOOIJENWIL VERKOOIJEN 

EN 2 JEUGDLEDENEN 2 JEUGDLEDEN  

  
ZATERDAG 3 OKTOBER 2009ZATERDAG 3 OKTOBER 2009  

  

12.00 UUR12.00 UUR  

  

SPORTCOMPLEX DE WENDINGSPORTCOMPLEX DE WENDING  
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Reiger Boys weer onderuit. 
 
De derby tegen BOL stond op het programma. Dat geeft altijd iets extra‟s voor beide ploegen. Maar 
dat was aan het spel van de thuisploeg niet af te zien. Het was uitsluitend BOL wat aan het aanvallen 
was, Reiger Boys hield zo goed en zo kwaad als het ging tegen. Na een kwartier ging het mis.. Na 
een aantal mistrappen op het middenveld van de Reigers namen de bezoekers de bal over en met 
een snelle uitval was het 0-1. Zo‟n vijf minuten later zat de verdediging van Reiger Boys helemaal 
mis. De keeper kon nog met de voet redding brengen, maar als er dan vervolgens niemand van de 
verdedigers reageert wordt het wel erg makkelijk. De aanvallers van BOL maakten hier dankbaar 
gebruik van en de 0-2 was een feit. 
De enige echte aanval van de thuisclub kwam pas in de 40

e
 minuut! Er werd afgefloten voor buiten-

spel. Er zat bij Reiger Boys totaal geen beleving en overtuiging in. 
Na rust waren er wat omzettingen in de verdediging van Reiger Boys, waardoor het iets beter stond. 
Er werden niet meer zoveel kansen weggegeven en BOL speelde ook wat minder fel. 
Dit resulteerde in de 64

e
 minuut in de aansluitingstreffer. Een pass op maat van Yvo Kuiken van ach-

teruit die bij Johan Dewus terechtkwam. Deze ging goed door en zag kans om de bal over de keeper 
heen te schieten. Dit was de kans voor Reiger Boys om de wedstrijd te doen kantelen, maar dat ge-
beurde niet. Bol zette een heel klein tandje bij, wat uiteindelijk in de 80

e
 minuut in 1-3 resulteerde. 

Het was een wedstrijd om snel te vergeten. Jammer, want er was een heleboel publiek op af geko-
men.  

 
Tineke Leuven 

 
Pupil vd week Jermo Bonfrer 
 
Afgelopen zaterdag was ik pupil vd week bij het 1

e
.Dat hield in dat ik werd opgevangen door 2 spe-

lers Remco en Niels en ook de hele voorbereiding mocht meemaken .Van de bespreking tot aan de 
warming up overal was ik bij .Ook mocht ik de tos van de scheidsrechter doen en de aftrap.Helaas 
verloor Reigerboys van BOL met 1-3.Na afloop werd ik ook nog ontvangen in de bestuurskamer door 
het bestuur en de trainer en begeleider van het 1

e
. 

Ook waren er hapjes en drinken maar het allermooiste was dat ik een bal ( met handtekeningen ) en 
een vaantje kreeg. 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de leuke middag 

 
                               Groetjes Jermo E7 

 
Korte uitslagen. 
 
KSV E4 - Reiger Boys E7 : 0 -  6 
RB 1   Matige eerste helft tweede helft ging veel beter. 

RB 8   Doelpunt rijke wedstrijd die we echt niet mochten verliezen en dat deden we dus ook niet. 

E.H.P. 

RB 10 Goed gespeeld, veel (te veel) kansen gehad, Na afloop echter 1-4 op het formulier. 

 

 De stand 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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 Dames Reiger Boys behalen hun eerste overwinning 
 
HEERHUGOWAARD: De dames van Reiger Boys hebben  hun eerste overwinning van dit sei-
zoen behaald. In een sportieve wedstrijd tegen SC ’t Zand, uit Tilburg, trok Reiger Boys met 2-
0 aan het langste eind. Beide teams waren qua veldspel aan elkaar gewaagd. Reiger Boys 
startte in de eerste helft sterk en kwam op een 1-0 voorsprong. Daarna volgde een terugval, 
waar SC ’t Zand echter geen gebruik van wist te maken. De tweede helft gaf eenzelfde beeld. 
De thuisploeg kwam op 2-0, zakte vervolgens terug, maar gaf de drie wedstrijdpunten niet 
meer uit handen. Een terugval van de thuisploeg uitte zich meestal in veel onnodig balverlies. 
Opvallend was dat de omzetting naar de oude vertrouwde posities van de Reiger Boys-
verdediging van vorig seizoen, Aike Verschoor weer als midachter en de jeugdige Linda Bak-
ker op de rechtsbackplaats, weer de nodige rust gaf in de achterhoede, wat ook keepster Roet 
meer zekerheid gaf in haar handelen. 
 
Direkt na het beginsignaal van scheidsrechter Smith trok de thuisploeg ten aanval en creëerden di-
verse kansen. Milenca van Ee, Christa Schelvis en Inge Woldhuis vonden echter telkenmale een niet 
te vermurven keepster Sandra Swinkels op hun weg. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. In de 
28

e
 minuut belandde de bal uit een prima assist van Inge Woldhuis bij Milenca van Ee, die vervol-

gens keepster Swinkels kansloos liet (1-0). De thuisploeg zakte daarna terug en werd ‟t Zand ge-
vaarlijker. Keepster Eline Roet voorkwam met een spectaculaire redding dat Marte van de Wouw de 
stand gelijk kon trekken. 
 
Kort na de rust wist Van de Wouw door de Reiger Boys-verdediging te dringen en kwam vrij voor het 
doel. Haar inzet vond echter geen genade bij keepster Roet. In de 50

e
 minuut kopte Milenca van Ee, 

uit een coner op maat van Pauline Boon, de 2-0 voor de thuisploeg binnen. Kort daarna verscheen 
Van Ee oog in oog voor keepster Swinkels, echter zonder resultaat. 
Daarna had ‟t Zand een unieke kans op de aansluitende treffer. Uit een snoeihard schot van Marjo-
lein van de Bighelaar belandde de bal voorbij keepster Roet tegen de onderkant lat van het RB-doel, 
maar spatte terug het veld in. Een scherpe dieptepass van Christa Schelvis bracht Milenca van Ee 
wederom vrij voor keepster Swinkels. De bal verdween echter naast het doel.  Ook Monique van der 
Rijst had geen geluk. Uit haar inzet scheerde de bal de kruising van het vijandelijke doel. Een kwar-
tier voor het einde kwam ‟t Zand tweemaal gevaarlijk door. Een schot van Van de Wouw ging maar 
net over. Kort daarop probeerde Marieke Plekker met een sliding Maran van Erp af te stoppen, he-
laas tevergeefs. Het vervolg van deze aanval had echter geen succes; de bal ging naast. Het laatste 
wapenfeit kwam op naam van de thuisploeg. Uit een voorzet van de ingevallen Tessa Oud ver-
scheen Van Ee voor de derde keer vrij voor keepster Swinkels maar wist niet te scoren. 
 
Statistieken:  
Reiger Boys – SC ‟t Zand 2-0 (1-0) 28

e
 Milenca van Ee 1-0, 50

e
 Milenca van Ee 2-0 

Scheidsrechter  G.A. Smith; kaarten: geen 
 
REIGER BOYS: Eline Roet (k), Linda Bakker, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja Groene-
woud, Marintha Louwe, Christa Schelvis ( 84

e
 Tessa Oud ), Monique van de Rijst, Milenca van Ee, 

Pauline Boon, Inge Woldhuis ( 39
e
 Chantal Hendriksen ) 

 
SC ‟t ZAND: Sandra Swinkels (k), Rebecca Bliekendaal, Kelly van Hassel, Daniëlle van der Gouw 
( 30

e
  Roos Havermans ), Daniëlle van Hooy, Judith van Berkel, Maran van Erp, Marjolein van de 

Bighelaar, Marte van de Wouw ( 83
e
 Salina de Kok ), Anne Maquire ( 62

e
 Nikki van de Pas ), Tamara 

Valentijn 
 

Hans Spaander. 

 

Op de  volgende pagina: foto’s. 
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Dames 1 in beeld…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...en de man die die foto’s op z’n geweten 
heeft: Leo Soeters.  
 

 
 

 Leo, bedankt! 
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Pupil van de week. 

 
Ik mis eigenlijk wel een klein verhaaltje, 
hoewel, als ik die blik in de ogen zie. 
Die spreekt voor zich. “Nee hoor pap 
en mam, ik kan het helemaal zelf wel 
aan”. 
 

  
En inderdaad, vol overtuiging passeert 
ze de keeper, die nog een uiterste po-
ging doet om de bal tegen te houden, 
maar vergeefs. 
 

 
 
De voorzitter van Reiger Boys en het bestuurslid Voetbalza-
ken weten niet wat ze zien: een talent? 

 
 
 
 
Meneer Verkooijen kijkt ook zo van, zo die 
kan er wat van! 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

11 

Jaargang 45 - nummer 5 
20 september 2009 

HEREN 5. 
 
Een leuk, ontspannen partijtje voetbal op de zaterdagmiddag. De tegenstander heet Hellas Sport 2, 
maar volgens mij waren het allemaal Hollandsche jongens van De Wit en geen Grieken. Een verwar-
rende naam dus. Aan de andere kant liepen er een groot aantal spelers bij Hellas die wel degelijk 
gezegend zijn met een Grieks temperament. Een treffend voorbeeld hiervan is de rechtshalf, die niet 
goed weet hoe groot een voetbalveld is en de bal achter de uitlijn aan nam.  Bijna iedereen noemt 
dat „uit‟. Maar bij Hellas hebben ze –of grotere velden, -of andere spelregels, want deze speler had 
een heel andere mening en liet die iets te duidelijk blijken, hetgeen in een afkoelperiode van vijf mi-
nuten resulteerde. Een mannetje meer dus voor de goeden. Een situatie die wij optimaal wisten te 
benutten en het werd meteen dan ook 1-0,  een prachtige, magnifieke voorzet van een zeer beschei-
den teamlid werd perfect afgemaakt door oproepkracht Johan. Hellas boos, zoals Hellas over alles 
boos werd over beslissingen die niet duidelijk in hun voordeel uitvielen: „het was buitenspel‟.  Niet 
dus. Johan was keurig achter de bal gebleven en overal, behalve in Zaandam, sta je dan GEEN bui-
tenspel. Enkele spelers van Hellas begonnen al vast een demonstratie van hun kunnen: hoeveel 
ziektes kan je opnoemen in één zin. Ik moet toegeven; dat kunnen ze. Een aantal minuten later sla-
lomde Ron als Alberto Tomba is z‟n beste tijd (dus ver voor de geboorte van Ron) door de verdedi-
ging van Hellas, omspeelde en passant ook nog even de keeper en schoot, traditiegetrouw als Ron 
is, keurig naast. Geen 2-0 voor de thee,  maar wel een voorsprong. In de rust kwamen we helaas 
niet aan rust toe, want, dankzij een legionella-probleem wat nu al maanden duurt, zaten wij met nog 
23 andere teams in de kleedkamer. Ik wil niet zeggen dat de kleedkamer vol was, want dat is politiek 
incorrect, maar de kleedkamer was wèl druk. Na rust, of wat daarvoor door moest gaan, begonnen 
we zoals we altijd beginnen: onoplettend, slap en ongeïnspireerd. Een beetje vergelijkbaar met hoe 
AZ tegenwoordig hele wedstrijd speelt, maar zo professioneel is het vijfde (nog) niet. Het werd dan 
ook al snel 1-1. Hellas rook weer kansen en raakte emotioneel behoorlijk van streek. Dit uitte zich in 
het doorhalen op de Geel/Zwarten, het geven van adviezen aan scheidsrechter Jack en het al eerder 
genoemde doornemen van het medisch handboek. Een verhitte tegenstander op een toch al zo‟n 
hete middag. En dan maken ze nog 1-2 ook! Een cadeautje van gelegenheidskeeper Mark, maar 
daar zal ik niet te veel over uitwijden.  Nou… vooruit dan: Mark maakte van een veredelde terug-
speelbal van Hellas een gevaarlijk doelkans door de bal onder z‟n lichaam door te laten stuiteren.  
Hellas reageerde erg begrijpend en sportief en liet dit merken door Mark af en toe nog wat toe te 
voegen. De sympathie voor deze ploeg van onze kant werd hier niet groter op. Gelukkig maakten we 
2-2. En door wie!? Door Ron NATUURLIJK! Een  vieze counter over de linkerflank via Jeroen (he!? 
Dat was toch de keeper? Inderdaad, maar dat komt straks) die de bal keurig voor gaf werd keurig 
binnengetikt door onze gevaarlijkste speler. Over Jeroen: Ja! Dat is inderdaad onze keeper, maar 
Jeroen heeft tijdens de zware oefencampagne, tot groot ongenoegen van het vrouwvolk, z‟n vinger 
uit de kom gekeept en moet voorlopig z‟n kwaliteiten als veldspeler laten zien. De 2-2 hielp niet en 
Hellas begon zich steeds meer met de arbitrage te bemoeien. Dit had een hoogtepunt toen Hellas 
het idee had dat ze de 2-3 hadden binnengetikt. Ze hadden niet gerekend op Peter met z‟n vlag. Pe-
ter vlagt net zoals zoon Tim; eerlijk. Wanneer de tegenstander NIET buitenspel staat dan blijft de 
vlag naar beneden en denkt één van de Coeseletjes: ze moeten maar opletten. Maar nu stond Peter 
met z‟n vlag omhoog en die vlag bleef ie ook consequent omhoog houden.  Volgens Hellas was bui-
tenspel volstrekt onmogelijk en lieten dit ook in de voor hun kenmerkende bewoordingen weten aan 
Peter. Niet bepaald een goed pleidooi voor hun zaak. Scheidsrechter Jack geloofde (terecht) in het 
waarnemingsvermogen van Peter en keurde de goal af. In de ogen van Hellas volstrekte blasfemie 
en onze vrienden grepen dit als excuus aan om nog vaker Reiger Boys om te schoffelen en elk fluit-
signaal toe te juichen met een kakofonie van Zaanse scheldwoorden. Eén voordeel: doordat ze zo 
geïrriteerd waren, liepen ze als pupillen te voetballen en gaven heel veel ruimte weg, wat zowaar nog 
een paar kansen voor ons opleverde. Jammer genoeg was er geen tijd en kracht meer, eindstand 2-
2. Oproepkrachten Johan en Aalt; bedankt voor jullie tomeloze inzet. 
 
Na de wedstrijd was de strijd tussen Hellas en Jack nog niet afgelopen want één van deze helden 
had (na de wedstrijd) rood gekregen en waar hij wel stoer genoeg was om zijn mening over Jack te 
ventileren was hij niet stoer genoeg om zijn naam te geven. Bovendien hadden nog twee spelers van 
Hellas geel gehad, waarvan er van minstens eentje geen spelerspas aanwezig was. Dubieus. 
 
Waar is de mispeer? Zie volgende pagina. 
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Mispeer van de week. 
De mispeer kan alleen maar aan eigen 
teamleden (en aanhang) gegeven worden, 
want anders had er een envelopje richting 
Zaandam gegaan. Als er toch iemand is die 
het verdiend heeft…. elk willekeurig lid van 
Hellas. Maar dat zou dan aan de andere 
kant ook wel weer te veel eer zijn. Een veel 
betere kandidaat is Aalt die doodleuk tijdens 
de rust de waterzak omkegelt en daar een 
overstroming mee veroorzaakte waar de 
Maas nog een puntje aan kan zuigen.  En 
het droevige was: heel de kleedkamer 
maakte een stormvloed mee waarbij de kle-
ding en sporttassen niet werden gespaard, 
maar Aalt had helemaal niets in de gaten. 
Of deed alsof. Een andere tip moest me-
vrouw Bos aan mij geven namens Peter; er 
was een afspraak gemaakt over dat Tim de 
watertas zou regelen, zeg maar het enige 
wat Tim voor het team moest doen van-
daag. Buiten het geven van een constante 
stroom sarcasme van de zijkant om, natuur-
lijk. Dat had Tim blijkbaar niet gedaan en 
zowel Peter als mevrouw Bos vonden dit 
wel een nominatie waard. Dit kreeg ik uren 
en uren na een allang weer vergeten wed-
strijd te horen. Dit is een beetje sneaky ge-
drag, iemand de mispeer willen aansmeren 
wat ik meteen ga belonen door de desbe-
treffende personen dan zelf maar de mis-
peer te geven: Peter en mevrouw Bos: van 
harte! Ik stel voor dat de mispeer tot dins-
dag in huize Coesel blijft en vanaf woens-
dag naar huize Bos gaat. 

 
 
Mispeer van andere orde (ingezonden). 
 
Ik ben zondag j.l. even wezen kijken naar Dames 3, zij speelden op het KGV redelijk. 
  
Maar rondkijkend naar de andere speelvelden zie ik toch problemen komen. Op alle speelvelden 
staan de hoekvlaggen nog, de doelnetten staan nog naar beneden en op de velden 1 – 2 staan een 
legio aan jeugdgoals die zijn gebruikt voor de E selectie KNVB. 
  
Men krijgt problemen met het maaiprogramma van de gemeente HHWaard om de speelvelden ge-
reed te maken voor de zaterdagochtend. Dit kan echt niet alleen de ontvangstman doen. 
  
Gaarne een poging tot scherpte en verantwoording aan aanvoerders c.q. begeleiders voor de laatst 
gespeelde wedstrijden op de zaterdag , speelveld opruimen en op de zondag door de KNVB organi-
satie. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Wil Verkooijen. 
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Na een succesvol eerste seizoen start op 1 oktober de tweede Reiger Boys Dart League in succes-
sie.  Titelverdediger Ron van de Grijspaarde zal alles uit de kast moeten halen om zijn eerste plek te 
verdedigen, want uit betrouwbare bron is vernomen dat een aantal nieuwe kleppers aan de start ver-
schijnen, en dat de darters van vorig seizoen uit zijn op revanche. 
 

Mocht je  willen meedoen, er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
De RB Dart League wordt van 1 oktober tot begin mei op elke donderdagavond gespeeld in de kanti-
ne van Reiger Boys.  Naast de prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 wordt de eerste onehunderd-and-
eighty beloond met een pitcher, en elke 180 daarna met een halve liter bier. 
 

             =       
 
Inschrijven kan tot 29 september bij Rob Bakker per mail: bakker1945@quicknet.nl 
De inschrijfkosten bedragen slechts € 5,00 voor het hele dartseizoen. 
 

Dus, vanaf 1 oktober                                     Let’s Play Darts!! 

 

De Reiger Boys Dart League gaat weer van start 

Coordinator Senioren Recreatief: iets voor U? 
Bel Koen van der Horn! 

 

 

 
Wint u de gouden camera, de zilveren 

of de bronzen? 
 

Zend uw mooiste voetbalfoto‟s in naar  
webredactie@reigerboys.nl 

 

mailto:harrybakker1945@quicknet.nl
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Keeperstraining  recreatieve jeugd. 
 
 
Op woensdag 30 september 2009 gaat de keeperstraining voor de recreatieve teams van start. 
Keepers welke mee willen doen aan de training dienen zich van te voren op te geven.  
Opgave kan via: b.rietveld@reigerboys.nl  
 

 
 
Coordinator keeperstrainers is Ehrhard Douwes: e.w.douwes@quicknet.nl 
 

  

 
 
 

Dag Tijd Trainers Keepers 

Woensdag 17:30 – 18:30 uur Wim Visser, 
Jan Jansen. 
 

A1 
B3,  
C3,C4,C5 en C6. 
MB2, MC1. 

Vrijdag 17:30 – 18:30 uur Berry Hofmans, 
Michael Pieneman, 
Gerard Joon, 
Ehrhard Douwes, 
Bert Emmaneel, 
 
 

F4, F5, F6, F7, F8, F9, 
F10, F11, F12, F13, 
MF1 
MF1. 
E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E11, E12, 
E13, F14 . 
ME1. 
 

Vrijdag 18:30 – 19:30 uur Dylan Kokkelkoren, 
Miquel Meiboom, 
Ewald v.d. Eng, 
 

D3, D4, D5, D6, D7, 
D8 en D9. 
MD1 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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REIGER BOYS B1 WINT DERBY DER LAGE “HEERHUGOWAARDSE” LANDEN 
1-0 (0-0). 

  
Wederom werd een wedstrijd tegen buurt-
genoot KSV in winst omgezet, maar het 
gaat steeds moeilijker.  
Als je de statistieken neem dan zou je 
zeggen dat Reiger Boys veruit de beste is 
van de twee. Zie hier: 
 
Reiger Boys  5  4  1  0  13  8  2 
KSV              5  0  1  4    1  2  8 
 
Vanmiddag had het echter zomaar anders 
kunnen uitvallen. Het was KSV uit het 
Kruis die in de eerste veertig minuten de 
regie in handen had en bepaalde wat er in 
het veld gebeurde. Met twee snelle buiten-
spelers wist KSV steeds gevaar te stichten 
in de 16 van Reiger Boys. Het geluk was 
aan de kant van Reiger Boys, een rust-

stand van 0 – 3 had niet misstaan. 
  
KSV wist wel de 16 maar niet het doel te vinden en als Berry dan al gepasseerd werd dan bracht de 
paal redding. Positioneel stond het niet altijd goed bij de geel hemden en het steeds maar weer duel-
leren met de directe tegenstander leverde steeds weer balverlies op, waardoor de verdediging ook 
nu weer onder druk kwam te staan. De nul werd gehaald toen de goed leidende scheidsrechter na 
40 minuten de spelers naar de thee stuurde, al was het met kunst en vliegwerk. 
  
In de tweede helft zagen we plots een ander Reiger Boys. Adri had wat omzettingen gedaan, Mitchell 
kwam voor Gillean, de geblesseerde Rico werd vervangen door Roy. Hierdoor kwam Daan Koop-
mans op de linksback positie, Joeri ging naar het middenveld en Roy nam de rechtsbuiten positie in. 
Nu werd er gestreden om elke vierkante meter. In de 44

de
 minuut resulteerde dit in een onverwacht 

resultaat. Met een snelle uittrap bracht Berry 
Tyrell in stelling die dit buitenkansje bekroonde 
met een treffer. KSV bleef geloven in een 
overwinning of minstens een gelijkspel, de 
coach van de kruizenaren zweepte zijn elf op 
in de hoop dat die broodnodige treffer zou val-
len. Bijna lukte het, maar het was Berry die 
een sta in de weg bleek bij een perfect uitge-
voerde counter van de blauwhemden. Conditi-
oneel werd het daarna wat minder bij KSV en 
Reiger Boys vocht voor elke meter om de o zo 
belangrijke drie punten binnen te halen. 1-0 
winst waar eigenlijk een 1-3 of meer niet had 
misstaan, maar een gegeven bij het voetbal is 
toch steeds weer: als je als ploeg niet scoort, 
dan doet de tegenstander dat voor je!  Zo 
haalde Reiger Boys een belangrijke overwin-
ning. Volgende week gaat Reiger Boys naar 
het altijd lastige ZAP, maar met de strijdlust 
van de tweede helft kan de B1 die wedstrijd 
met vertrouwen tegemoet zien. 
  

Cor 
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Reiger Boys Meiden B1. (Fotoreportage van Maarten Post.) 
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Reiger Boys B2 -  KSV B2:  3 - 2. 
 
Stijlvolle redding van Dylan, althans een poging, want de bal ging er he-
laas in. Gelukkig won de B2 de wedstrijd tegen KSBV met 3 -  2. 
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Reigerboys C1 toont veerkracht 

Na 2 overwinningen in de competitie 
kwam DTS op bezoek. Voor de jongens 
onderling ook leuk omdat diverse jon-
gens elkaar kunnen van school. 

In de beker hadden we DTS uit verslagen 
met 1-3, maar dat zegt niets. Dus van-
daag gingen we er weer tegen aan. We 
begonnen met de aftrap en we kregen 
meteen al een mooie kans met Youri die 
de keeper voorbij speelde maar daar 
stond nog Freek die de bal van de lijn 
afhaalde. Maar we gingen gewoon weer 
verder maar we hadden het eerst wel 
lastig tegen ze we kregen niet veel kan-
sen en zij ook niet dus het ging gelijk op tot dat Rodney een uitgooi deed toen zette Youri zijn li-
chaam er in en liep de bal toen een stukje lopen en schoot hem in de korte hoek en ja hoor hij ging 
er zo in 1-0 voor reigerboys. 2

e
 helft Youri en Jari waren gewisseld voor Mitchell en Tugay. We gin-

gen door in de 2
e
 helft we kregen aardig wat kansen maar ging er niet in toen werd Tugay geschept 

door een speler maar kon hij eerst niet verder en toen werden wij wel een beetje boos en Youri wou 
toen invallen maar mocht niet meer want we hadden al gewisseld, werd de bal op Freek in gespeeld 
en ging langs Timo in een actie en Mo kwam er ook niet bij dus ging alleen op Ted af en speelde 
hem goed langs hem en ging er binnen kant paal in dus hun hadden weer hoop maar wij dachten 
toen oke nu wij weer en ja hoor een actie van Rodney en schoot op doel maar de keeper kreeg hem 
niet goed weg en ja hoor kleine Michell scoorde de 2-1. En zij zakten in en wij bleven door gaan met 
jagen. Riwan kreeg  goed de bal ingespeeld en ging door 2 man heen en schoot en ja hoor hij scoor-
de de 3-1.  Wij wisten van toen oke we winnen nu wel maar toen ging er iets goed fout in de verdedi-
ging Mo kreeg een blessure aan zijn heup en kon toen niet meer verder en toen tilde de scheids en 
Jordy hem het veld uit en voor hem in de plaats kwam Dave( die een goede invaller was). En ja hoor 

we kregen nog een kans Tugay 
speelde hem in op Rodney en die 
schoof hem goed langs de keeper. 

Maar dat was niet alles we stonden 
dan wel 4-1 voor dachten we ff Rod-
ney schiet en werd toen  via de kee-
per op de paal getikt. en dat was het 
stukje. 

 groetjes Jordy Wijdenes.      

  
 

 

Vrijwilliger worden? 
 

Bel Jack Wezepoel: 072-5743565 
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Regiona Voetbal Training. 
 
Nadat de velden uitgezet waren, werden alle ouders 
opgeroepen om naar de kantine te komen. De trai-
ners hadden een kleine mededeling. Na een ope-
ningswoordje van de KNVB-trainer was het de beurt 
aan een trainer van AZ. Hij hamerde er nog eens  

  Druk bezette kantine. 
 
dat de trainers van AZ alleen aanwezig waren 
in die functie. Niet meer, niet minder. Ze spelen 
uiteraard zelf bij een eigen vereniging, maar 
clubbelangen spelen in deze dagen niet mee. 
Dat moest men zich toch goed realiseren. Het 
gaat om de kinderen. Er volgde applaus en 
men vetrok naar de velden om de verrichtingen 
van zoon en of dochter te kunnen volgen. 

 Trainer KNVB, dhr Kurver, aan het woord 

 
Op het veld: 

 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

20 

Jaargang 45 - nummer 5 
20 september 2009 

E Pupillen Selectie 19092009 
 
Op deze prachtige zaterdag stond de tweederonde van de competitie op het programma. Voor de E1 
stond de uitwedstrijd tegen het onbekende VVW E1 op het programma. De uitslagen van de eerste 
ronde liet zien dat deze tegenstander te pakken moest zijn. Ondanks dat we zelf te weinig verzorgd 
spel lieten zien werd uiteindelijk een ruime overwinning behaald, 2-10! proficiat.  Helaas was de E2 
vrij en hebben deze mannen heerlijk getraind. Tegen ieder jaar weer verwonderlijk dat na een aantal 
bekerwedstrijden teams wel weer uit competitie worden gehaald en dus blijkbaar bij aanvang te en-
thousiast zijn ingedeeld door de desbetreffende vereniging. Jammer, het zorgt er namelijk voor dat 
zoals deze week spelertjes terwijl het perfect voetbalweer is langs de kant staan. De grote verrassing 
kwam dit weekend uit Alkmaar waar onze E3 een niet verwachte uitslag neerzette door Alkmaarse 
Boys met maar liefst 0-12 te verslaan. Geweldig gedaan mannen en dame! Op naar ronde 3! 
 

VVW-E1-Reiger Boys E1 2-10 
 
Na een (te) lange, vermoeiende reis door het Westfriese land kwamen we ruim op tijd uiteindelijk aan 
op het prachtige complex van VVW. Daar wachtte onze tegenstander voor vandaag, VVW E1. Uit de 
uitslagen van vorige week bleek dat deze tegenstander te pakken moest zijn. Zij hadden namelijk 
met 10-2 verloren van AFC‟34 E1. De start op het ( oude ) kunstgras veld was niet echt best van Rei-
ger Boys zijde. Het veld was van een vorige generatie kunstgras en dat maakte dat de bal enorm 
snel rolde. Als je dan de  bal niet precies bij elkaar in de voeten speelt wordt het moeilijk te combine-
ren. Ondanks dat we direct in de gaten hadden dat de tegenstander niet van kwaliteit over liep na-
men zij wel brutaal de leiding na pakweg 5 minuten. Op die momenten dat we de combinaties wel 
goed lieten lopen en elkaar goed inspeelde was het ook direct gevaarlijk. De gelijkmaker na 10 minu-
ten was nog het product van een het individu. Cem schoot de bal vanaf 20 meter achter de keeper 
van VVW. Nog voor de rust liepen we uit naar 4-1. Alle drie de doelpunten ontstonden door combina-
ties over meerdere schijven waar  bij uiteindelijk een speler op 10 meter afstand van het doel werd 
vrij gespeeld. Helaas gaven we nog voor rust volkomen onnodig de 4-2 weg door niet ingrijpen ach-
ter in. Rust 2-4. In de rust geprobeerd het accent op de aanpassing te vestigen. Direct na de aftrap 
lag de bal al in het netje voor de 2-5. Langzaam aan brak het verzet van VVW, men was kapot ge-
speeld. Via prima aanvallen over meerdere spelers  werden er nog 5 doelpunten gemaakt. Met iets 
meer overzicht en iets meer nauwkeurigheid had het aantal doelpunten hoger uit kunnen vallen. Aan 
de andere kant moest Ezra zich ook enkele keren strekken om doelpogingen van VVW onschadelijk 
maken. Al met al een goede uitslag. Positief daar bij is dat we verwachten nog meer progressie in 
het spel te kunnen halen. 

 
René Kauwen                      

 

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans vander Veldt 
 

hansvdveldt@hotmail.com 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Op 19-09-2009 de wedstrijd VVW E1 – Reiger Boys E1 ( eindstand 2-10 ) 
 
Vandaag de 2

e
 competitie wedstrijd in de hoofdklasse. 

 
Vaak is verwarring de weg naar een oplossing, maar 
vandaag was het onze tegenstander. 
Zowel de spelers als de beide begeleiders van VVW 
E1 kwamen behoorlijk verward over, iedereen leek 
wel een eigen mening te hebben. En dan onze 
jongens welke met een duidelijke boodschap het 
veld op kwamen. Onze jongens verwachtten een 
tegenstander waar veel strijd voor moest worden 
geleverd, dit was jammer genoeg niet het geval. 
Voordat de jongens dit beseften kwamen we al 
binnen 5 minuten op een achterstand van 0-1 te 
staan. Dus onze begeleiders spraken de jongens 
erop aan, en toen begonnen we met voetballen. We 
kregen meerdere schietkansen op het doel, zo ook 
Cem welke na 10 minuten ons op 1-1 bracht. Niet veel later kregen Tom – Dylan en Thimo ook nog 
meerdere kansen, Thimo wist 2 kansen te benutten. We kwamen op 1-2 en aansluitend door Thimo 
op een 1-3 voorsprong. Het was een tegenstander waar we niet zo goed mee om wisten te gaan. 
Maar we bleven de bal spelen en Tom schoot de 1-4 binnen met een fraai schot in de kruising. In de 
bijna enige tegenaanval schoten de jongens van VVW er nog 1 bij ons tussen de palen, dit was echt 
niet nodig 2-4. In de 1

e
 helft waren de doelpunten mooi, maar het spel was niet wat we ervan 

verwachtten. 

De 2
e
 helft ging van start en na 1 minuut schoot Lars ons al naar 2-5, dit was een domper voor de 

jongens van VVW E1. Toch bleven ze aanvallen en Ezra moest nog meerdere malen in actie komen. 
Een paar op de grond, een paar uit de lucht en een paar kon hij overtikken, in deze helft kon hij de 

ballen uit het net houden. Soms kwam er even snelheid 
in het spel terug en kwam er mooi voetbal naar voren; 
Lars op Noah en doorgetikt op Tom welke de bal 
tussen de palen tikt 2-6. Even later Jeremy op Dylan en 
deze schiet in 2-7, Dylan op Lars en Tom schiet weer 
binnen 2-8. Nog een mooie actie van Lars welke ons 
op 2-9 brengt, en als laatste actie Dylan op Noah en 
Noah tikt binnen 2-10. In de laatste minuten kregen we 
nog een aantal ballen op ons doel, maar VVW E1 
kwam niet meer tot scoren.  
Het was een winstpartij, welke ons op de 1

e
 plaats 

brengt in de competitie na 2 wedstrijden. Maar het was 
wel een rare wedstrijd, waar we moeilijk mee om wisten 
te gaan. 
 

Wat ook nog even het vermelden waard is, is dat Dave herstellend van een keelontsteking toch 
aanwezig is om zijn team aan te moedigen. Top! 

 
Tot volgende week, 

Een supporter. 
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2
e
 Overwinning E7. 

 
Afgelopen zaterdag stond de derby tegen KSV E4 op het programma. 
Helaas was Dylan onze keeper wegens een blessure afwezig ( sterkte Dylan hopelijk ben je er vol-
gende week weer bij )dus moesten er 2 veldspelers op goal namelijk Marc en Maikel. 
In het heerlijke zonnetje begon de E7 met de aftrap en net als verleden week volop in de aanval.Na 6 
minuten een goed schot van Rinse net gered door de keeper die hem corner stompt.Goed genomen 
hoekschop van Rinse op Jermo die hem hard op de lat kopt. 
KSV was zelf ook gevaarlijk en een hard afstandschot werd goed gered door Marc. 
Het was echter de E7 die volop in de aanval bleef gaan,corner Rinse op Lewis die hard inschiet red-
ding door de keeper die de bal wegstompt ,Quentin die de bal veroverd en maar net naast 
schiet.Dan in de 9

e
 minuut scoort Jermo de 0 – 1 na een prima pass van Alex. 

KSV ging ook wel in de aanval maar werden telkens gestopt door onze verdediging: het  ijzersterke 
duo Colin en Alex.Na een goede corner van Lewis schiet Rinse met links snoeihard in maar helaas 
net voorlangs.Doelpunt van Reigerboys moest echt wel gaan vallen en het was Lewis die prachtig 
met links de 0 – 2 scoort.Na goed voorbereidend werk van Maikel is het Rinse die in de 15

e
 minuut  

prachtig in de rechter bovenhoek scoort 0 – 3. 
De 2

e
 helft ging Maikel keepen en begon de E7 met de aftrap.Prima steekpass van Quentin op Marc 

die weer een van zijn befaamde afstandsschoten afvuurde, bal werd echter goed gered door de kee-
per.Na een aanval van KSV prima onderschepping van Colin die hem goed in de breedte op Alex 
geeft die hem weer meteen op Jermo past die op snelheid zijn man omspeelt en hard de 0 – 4 in de 
touwen jaagt.KSV werd gevaarlijker maar het was Maikel die met enkele prachtige reddingen de 0 
hield.Na alweer een goede voorzet van Rinse heeft Jermo de 0 – 5 voor het intikken, en het is Jermo 
die ook de 0 – 6 scoort na een goede pass van Marc. 
Prachtige wedstrijd weer jongens jullie hebben de supporters weer vermaakt met voetbal zoals het 
gespeeld moet worden.Volgende week tegen Duinrand S E2 zet hem weer op want ik heb uit be-
trouwbare bron vernomen dat er scouts van AZ , Barcelona , Ajax en Chelsea jullie volgen. 
 

Groet PB 

Koedijk E 8 - Reiger Boys E 8 (Fotocollage pagina 22). 

Ik denk dat iedereen die vandaag een stukje gaat schrijven begint over het prachtige weer! Want 
vandaag was een dag om door een ringetje te halen. Net als de wedstrijd die de E8 tegen Koedijk E8 
speelde in Koedijk.Na hun eerste vrijdagmiddag training hadden de mannen en Maud er erg veel zin 
in! En Robin was heel blij om trainer Theo te zien… Wat ontzettend leuk dat hij ons vandaag bijstond 
in Koedijk. Toen de heerlijke taart van Barbara en Michiel op was gegeten en de koffie van Bianca 
was uitgeschonken (Het leek er bijna op of wij al iets te vieren hadden. Zou dat niet iets te voorbarig 
zijn…?) en er eindelijk een scheidsrechter was geregeld kon de tweede competitie wedstrijd van de 
E8 beginnen.Met twee wissels en Sander op doel begonnen we de strijd. Koedijk E8 en Reigerboys 
E8 leken erg aan elkaar gewaagd de eerste 10 minuten. Koedijk scoorde zelfs het eerste doelpunt in 
de wedstrijd. 1-0 achter! Aaijajaai! Dat was even slikken voor RB E8. Daryll scoorde het eerste doel-
punt voor ons. Van af toen kreeg RB E8 vleugels! Steije scoorde via het lijf van Hein 1-2. Daarna 
was het Amko die een mooie bal in het doel legde. Niet veel later schoot Robin een strakke diagona-
le bal vlak langs de keeper van Koedijk het doel in. 1-4 zo gingen we de rust in. Met de wedstrijd van 
vorige week in ons achterhoofd vonden de toeschouwers het spannend toen de tweede helft ging 
beginnen. Maar dat bleek onterecht. Rene die in ons doel stond had erg weinig te doen deze helft. 
Reigerboys beheerste deze helft totaal. De één na de ander vloog de keeper van Koedijk voorbij. 
Hein maakte de 1-5. Daryll schoot via een speler van Koedijk de 1-6 erin. Daarna volgde een hattrick 
van Robin 1-7, 1-8 en 1-9. En de laatste twee goals waren voor Amko, zo eindigde we de wedstrijd 
met 1-11. Wat een wedstrijd! Nu zijn alle mannen genoemd die een doelpunt maakte maar in goed 
samen spel met het middenveld en de verdediging Maud, Dennis, Sander, Rene is deze eindstand 
tot stand gekomen. Want deze kanjers blokte het achterveld en zorgde dat Koedijk geen bedreiging 
meer voor ons was. Een mooie wedstrijd op een even mooie dag. We hebben van jullie genoten.  

 Groeten van Dennis zijn moeder 
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Hugo Boys E1 – Reigerboys E13 
 
Ja, je leest het goed, de E13 moest tegen de E1 van HB spelen, belachelijk natuurlijk, gaan we nooit 
redden ! Nee, dat was niet onze instelling, maar de gedachten van de trainer (die het stukje voor de 
website moest schrijven). Onze mannen lieten zich allerminst van de wijs brengen door de E1: Den-
nis en Nick dribbelden als echte rechts- en linksbuitens langs de zijlijn, Lidus en Remco (onze klein-
ste mannen) zetten een blok tegen jongens die zeker een kop groter waren, Patrick plukte een aantal 
ballen uit de kruising, Max en Sten speelden vanuit de achterste linie de ballen met veel power en 
precisie naar voren en schuwden ook de duels niet. Robbert, ach, die had niet misstaan bij de tegen-
stander: E1-waardig ! 
De wedstrijd: oké, in de eerste helft werden we regelmatig op de been gehouden door onze keep, 
maar ook door de kleinere doeltjes. Geweldig ! Een paar ballen tegen de lat en op de paal, we leef-
den nog ! Ook wij kwamen er met een mooie counter uit: Nick lange bal op Dennis die de bal van de 
zijkant erin slingerde op Robbert: net mis… 
HB in de aanval, Remco werpt zich met gevaar voor eigen leven in de baan van het schot, weer 
geen doelpunt voor HB. Helaas, er stond nog een 2

e
 speler klaar om te vuren: 1-0. 

Tsja, de ban leek gebroken, eerlijk is eerlijk: mooie solo door onze verdediging : 2-0. 
Dat kunnen wij ook: Robbert neemt de bal vanaf de aftrap mee, pingelt door de verdediging en 
scoort heel knap de 2-1. Daarna nog 2 schoten van Lidus, helaas … 
Hé flauw, net voor rust wordt het nog 3-1. 
De peptalk van de coaches was niet voor niets: we gingen vliegend uit de startblokken. Tim mocht 
zich revancheren voor een eerdere wedstrijd die morgen. Helaas ging zijn schot er niet in. En als wij 
niet scoren gaat die oude voetbalwet op: dan scoort de tegenpartij: 4-1. Alles kan nog, nog een 
schepje er bovenop: corner Nick, schot van Tim: op de lat, nu hebben wij pech ! Even later een ou-
derwetse inschwinger (dat is een corner die er bijna in 1 keer invliegt) van Lidus: erg mooi maar he-
laas op de lat. 
We hadden nog meer kansen, uiteindelijk wist Remco op eigen kracht na een prachtige solo de 2-4 
in het doel te werken. Nog 5 minuten, kom op mannen ! Het is gedaan: een pegel in de hoek van ons 
doel, verloren met 5-2. 
Ben ik teleurgesteld: nee, met opgeheven hoofd hebben we het veld verlaten. Jongens, dit was wel 
even de E1 ! Vorige week hadden ze met 17-1 gewonnen. Ik sprak nog een trouwe supporter van 
hun, het waren allemaal 2

e
 jaars, een enkeling speelde zelfs al voor het 3

e
 jaar in de E-tjes. 

Kortom: ik heb pech, ik moest een stukje schrijven voor de enige wedstrijd die we deze seizoenshelft 
verliezen, maar ik zag een heleboel dingen die erg goed gingen en die ons helpen naar onze volgen-
de overwinning ! 

 
Guido, trainer 

 

 
Reiger Boys F2 laat zien wat voetballen is 

  
Vandaag stond de wedstrijd op het programma tegen DTS F1. Dit zou vooraf 1 van de sterkste te-
genstanders zijn in onze competitie maar niets bleek minder waar. 
RB F2 begon goed uit de start blokken, acties over links en rechts waar DTS geen antwoord op had. 
Het moest even duren maar gelukkig kwamen wij op een 1-0 voorsprong door een goal van Dylan. 
Nu bleven we drukken op de verdediging van DTS en hun maakten dan ook veelvuldig fouten. Voor 
rust hadden we de score uitgebreid tot 4-1. Helaas kwam deze tegengoal ook nog door een fout van 
ons in de verdediging. Verder hebben de jongens werkelijk niets weggegeven. In de rust hadden we 
afgesproken om te blijven aanvallen. Dit omdat de score natuurlijk dan nog hoger uit zou kunnen 
vallen. In de 2de helft werden 1 - 2 tjes gemaakt, goed samengespeeld en totaal niets weggegeven. 
De score liep uit tot een 7-1 overwinning op onze ''concurrent''.  
Ik wil de jongens van de F2 een groot compliment geven over de manier waarop er gevoetbald 
wordt. Ga vooral zo door met z'n allen. 
  
Een trotse F2 trainer/coach, 
  
                  Ron  Mol 
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Reiger Boys F4 - De Flamingo's F1   7 - 1 
  
Op voorhand was ik een beetje poeperig voor deze wedstrijd. De Flamingo's F1 leek mij een hele 
sterke tegenstander. Helemaal gezien het feit dat Flamingo's de satelietclub van AZ is. Maar het viel 
allemaal heel erg mee. Deze week was er geen jeugdspeler die onze wedstrijd ging fluiten. Gelukkig 
was de vader van Dave een hele goede vervanger!! 
De F4 begon goed aan de wedstrijd. Er werd goed samengespeeld en de jongens hielden redelijk 
hun positie en we kwamen dan ook terecht op voorsprong door een doelpunt van Wesley, na een 
goede pass van Nils. Niet veel later een goede pass van Sem op Joël en Joël scoorde 2 - 0. Dit was 
ook de ruststand.  
Na de limonade gingen de mannen van de F4 er eens goed tegenaan en na doelpunten van Wouter, 
een mooi afstandsschot, Joël na een mooie solo en nog 1 van Hassan, een verkeerd geraakte bal, 
zoals hij zelf zei, maar die tellen ook! stond het zomaar 5 - 0. 
Even een slippertje achterin en Flamingo's scoorde 5 - 1. Terence en Nils maakten ook nog hun 
doelpuntje en zo werd het 7 - 1. 
En toen de penalty's. Vorige week allemaal mis. Vandaag, bijna allemaal raak!!!! Goed gedaan jon-
gens. 
Nou, woensdag weer lekker trainen. Frank, de vader van Dylan, neemt het deze keer van mij over. 
Veel plezier en ik zie jullie zaterdag weer. 
  

Een tevreden coach Dinand  
 

12-09-2009  1
ste

 Competitiewedstrijd  
 

Reigerboys F6 – Koedijk F5 
 
We begonnen goed en speelden bijna de hele tijd op hun helft en het was een kwestie van afwach-
ten wanneer de 1-0 zou vallen. Mitchel gaf een prima voorzet waaruit Justin kon scoren. Niet veel 
later kreeg Mitchel een goede pass van Guido en scoorde 2-0. Een prachtige combinatie van Tho-
mas, Kay naar Rick van W. die een prachtig doelpunt scoorde 3-0. Koedijk kwam nog terug naar een 
kleine vergissing in onze verdediging, want Thomas en Jordy knalden tegen elkaar op en hun spits 
had vrije doorgang 3-1 
Ze mochten toen eventjes op adem komen en gingen de 2

de
 helft verder waar ze gebleven waren, 

want het werd ook snel 4-1 door een goede verdedigende actie van Jordy die Rik S. vrij zag staan 
die op zijn beurt een schitterende strakke voorzet gaf op Justin. Vlak voor tijd scoorde Mitchel nog de 
5-1 na een mooie passeerbeweging en een harde knal in de hoek. We hebben een aantal keer de 
paal en lat getroffen anders hadden we zeker met dubbele cijfers kunnen winnen. Een mooi begin 
van het seizoen en rest mij nog te vermelden dat Rick van W. 3 van de 7 penalties heeft gestopt wat 
ook een knappe prestatie is. Wat een enorme opkomst van familieleden en enthousiaste fans, want 
we kunnen bijna een kleine tribune vullen ! 
 
19-09-2009 
 

Berdos F2 – Reigerboys F6 
 
Een heel sterk spelend Berdos en een helaas zwak fluitende scheidsrechter zorgden voor een rom-
melige wedstrijd met een aantal kansen voor ons, maar we konden helaas niet scoren en verloren 
met 5-0. Zeker 2 doelpunten kwamen doordat wij overtuigd waren van een vrije trap in ons voordeel, 
terwijl de scheids toch maar niet floot en wij toekeken en hun konden scoren, omdat wij ons meer 
zorgen maakten over onze medespeler die onderuit was gehaald. Dit getuigd van een goede onder-
linge sfeer en ook een nog een bal in kluts vlak voor ons doel, kortom wel terecht verloren, maar 2-0 
was een terechte stand geweest. De penalties eindigden in 4-4, want Kay, Jordy, Mitchel en Rik 
scoorden en Guido heeft er 4 tegengehouden, waarvan een hele knappe redding met een hand. 
Volgende week tegen Duinrand F1 gaan we er weer voor de volle 100% tegenaan, want dit zal weer 
een zware pot worden. 
 

Gerard Joon F6 
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WEER 3 PUNTEN BINNEN VOOR DE F7. 
  
Zaterdag 19 september stond de tweede wedstrijd van de competitie op het programma. 

  
Dit keer moesten we thuis tegen HSV F4 en met negen man, het hele team dus compleet 
begonnen we na een fanatieke warming-up aan de wedstrijd. 

  
Deze keer had Thijs zin om op doel te staan en koos het trainersduo voor Cees en Wester in 
de verdediging. Jarno, Remco, Ryan, Zidane en Alen op het middenveld,  Calvin in de spits 
en een wissel. 

  
De wedstrijd ging gelijk op, maar op een gegeven moment kreeg Alen de bal voor zijn voe-
ten en maakte een mooi doelpunt. 1-0. 

  
Na eens strakke actie van Calvin die net naast ging kreeg HSV steeds meer de wedstrijd in 
handen en moesten de mannen een tegendoelpunt incasseren. Al snel volgde de tweede en 
dat net voor rust. Alen maakte net voor rust 2-2 en HSV was kennelijk in gedachten al aan 
het limonade drinken toen Calvin een minuut later er 3-2 van maakte. 

  
De tweede helft bleef Thijs op doel staan en hoe. Die heeft echt heel goed staan keepen., 
oke we hadden ook een beetje mazzel dat de bal van HSV de lat raakte.  
Op een gegeven moment kreeg HSV voor het doel een vrije trap na een handsbal van ons. 
Wat een knappe redding weer van Thijs. HSV voerde druk steeds meer op, maar de Reiger-
boys verdedigers Wester en Cees hebben het de aanvallers van HSV knap lastig gemaakt 
en weinig kansen weggegeven. Na nog paar mooie acties van Ryan, Alen en Calvin die vrij 
voor doel stond en helaas miste floot de scheids de wedstrijd af. De ruststand was dus te-
vens de eindstand. 3-2. 
 
Helaas ging het met de penalty's wat minder goed, althans voor de schutters. Niet één pe-
nalty gescoord en Thijs hield er drie tegen. 
   
Jongens jullie hebben erg goed jullie best gedaan en tot woensdag. 
 
 
 
 

Reigerboys F8 haalt uit!! 

 
Vandaag traden we aan zonder onze keeper Dylan. 
Hicham en Beau zouden allebei een helft keepen en ze deden het hartstikke goed. 
Na het fluitsignaal gingen we direct in de aanval 
En dat deden we het grootste deel van de 1

e
 helft. 

De score liep de 1
e
 helft al naar 7-1 mede door doelpunten van Daan, Burak en Eldin. 

De tweede helft liepen we uit naar 13-1. 
Het ene doelpunt nog mooier dan de andere. 
Prima gespeeld jongens. 
Het penalty nemen ging iets minder, alleen onze 
2 reservekeeperswisten te scoren.  
Op naar de volgende wedstrijd. 
 

Martin 
Begeleider F 

Foto’s: zie volgende pagina. 
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Foto’s: F8 in actie. 
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SSV Stompetoren F1 – Reiger Boys F10 
 
Stompetoren: 19 september 2009 
 
Met „knikkende‟ knietjes staat menig ouder langs de welbekende lijn wanneer de aftrap plaats-
vindt. Na het horen van het fluitsignaal, begint de „sidderende‟ strijd tussen SVV Stompetoren F1 
tegen de F10 pupillen van Reiger Boys. In de eerste minuten van de wedstrijd lijken de „mannen‟ 
van Reiger Boys het spoor bijster te zijn, lijkt de opstelling aan alle kanten te wankelen én krijgen 
de „meegereide‟ ouders een déjà vu naar het WK ‟98, waar met name Jaap Stam de eigen verde-
diging eigenhandig onderuit haalt door Ronaldo te laten passeren én uit te halen richting het doel. 
 
Oók vandaag laten de pupillen van de F10 zien dat verdedigen een échte „kunst‟ is. Als gevolg 
van desoriëntatie enerzijds én miscommunicatie anderzijds vallen er heuse „gaten‟ in de verdedi-
ging, met als gevolg dat er binnen tien minuten tegen een 2-0 achterstand wordt aangekeken. 
Echter, door correct anticiperen vanuit de begeleiding laten de pupillen van Reiger Boys zien dat 
zij „weerkrachtig‟ én „moedig‟ zijn. Met „opgeheven‟ hoofden zien zij de „resterende‟ dertig minuten 
tegemoet. Zowel in de verdediging als op het middenveld wordt direct „strijd‟ geleverd, worden 
ballen snel én behendig van de tegenstander „ontfutseld‟ én worden er „kleine‟ kansen gecreëerd. 
 
Wanneer de „reuzen‟ van Stompetoren de kans zien om over het middenveld heen te denderen, 
staan met name Alex én Onur in „slagorde‟ klaar om een goed blok te zetten. Helaas, niet iedere 
keer hebben de „mannen‟ het geluk aan hun zijde, waardoor het geregeld voorkomt dat een F1 
pupil oog in oog komt te staan met de keeper van Reiger Boys. Op de momenten dat Marco een 
„prachtige‟ redding heeft verricht, tracht hij de bal over het middenveld heen te „wippen‟ met als 
gevolg dat Loek óf Tim de bal aan de voet neemt én een „prachtige‟ aanval probeert in te zetten. 
Jammer genoeg komen beide „mannen‟ net wat kracht tekort, waardoor de doelpunten voor Rei-
ger Boys in de eerste helft uitblijven. Echter, de pupillen van Reiger Boys weten dat zich in de 
tweede helft nog „genoeg‟ kansen zullen voordoen om iets te doen aan de 3-0 achterstand. 
 
Tijdens de rust wordt er achter „gesloten‟ deuren nogmaals gesproken over het te volgen 
„strijdplan‟ van de F10 van Reiger Boys De middenvelders krijgen de „opdracht‟ dichter op de man 
te zitten én de aanvallers krijgen te horen dat zij elkaar beter zullen moeten „bedienen‟ om tot po-
sitieve resultaten te komen. En geloof het of niet: er lijkt een geheel ander team uit de kleedka-
mers te komen wanneer de tweede helft van start gaat. Natuurlijk blijft de F1 letterlijk én figuurlijk 
met kop é schouder boven de „mannen‟ van Reiger Boys uitkomen. Echter, de zogenaamde 
„underdog‟ laat weldegelijk van zich spreken. Middels tal van goede „reddingen‟ van Marco, diver-
se „veroveringen‟ op het middenveld én ene goed „communicerend‟ tweetal voorin, weet de F10 
toch nog het „verlossende‟ doelpunt te scoren. Het is Sven die op „miraculeuze‟ de uittrap van 
Marco opvangt, deze vervolgens heerlijk doorspeelt naar Tim om hem vervolgens „schitterend‟ af 
te ronden: stand 3-1.  
 
Toch zullen de „mannen‟ nog één tegendoelpunt moeten incasseren. Daar waar Marco vele 
„schoten‟ op doel op „fabuleuze‟ wijze weet te weren, zorgt een „kleine‟ verdedigingsfout er voor 
dat dé „beer‟ van Reiger Boys een „onmogelijke‟ klus moet klaren. Met twee tegenstanders voor 
ogen, kiest Marco voor een „mega‟ blok bij één der aanvallers. Helaas, een „onhoudbare‟ pass 
naar zijn medespeler zorgt ervoor dat de pupillen van Stompetoren uiteindelijk met een 5-1 zege 
naar huis gaan. Wanneer het eindsignaal klinkt blijken de „mannen‟ van Reiger Boys échte „heren‟ 
te zijn, worden de uiteindelijke winnaars gefeliciteerd én complimenteren ze elkaar onderling met 
de getoonde inzet én durf. 
 
Tot slot moeten de „mannen‟ nog penalty‟s schieten, maar daarna kunnen ze met opgeheven 
hoofd „terugreizen‟ naar de velden van Reiger Boys. Het mag dan wellicht een „monsterzege‟ zijn 
voor de F1 van Stompetoren, de „mannen‟ van de F10 van Reiger Boys hebben veerkracht, inzet 
én moed getoond. Door goed spel én samenwerking hebben de „mannen‟ laten zien dat ze dit 
seizoen nog véél van zich zullen laten horen op de diverse velden in én rondom Noord-Holland!!   
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De opening ging gepaard met spectaculai-
re sprongen. 

Bestuur Reiger Boys 3e bij  verkiezing tot sportbe-
stuur van het jaar. 
Staatssecretaris Vliegenthart overhandigt de oorkon-
de. 

De voorzitter aan het woord. 

Gerard Timmers nieuwe trainer (2001) 


