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Van de Redactie. 
  
Wederom magertjes, maar we overleven. 
Ook komend weekend zullen we wel weer 
redden. Geen twijfel over mogelijk. Reigers 
zijn nu eenmaal taaie vogels. 
 
Wat hebben we deze week: 

 Wedstrijdverslag Dames 1; 

 Verslagen E-selectie; 

 Verslag en foto’s medewerkeravond; 

 Activiteiten; 

 ICE-code! 

 Wedstrijden op groot scherm; 

 Het Royal Bakofeng Stadion; 
 
Niet een erg groot aanbod, maar denkt u 
maar aan de vogels die ook geen vetpot 
voorgeschoteld krijgen in deze periode.  
 
 

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               06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-12963520 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (vacant) (tijdelijk)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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Tilburg: SC ’t Zand – Reiger Boys  
 
Ruststand 3-0 , Gwen van Duuren,Marthe van Wouw, Tamara Valentijn 
Eindstand 3-1, Pauline Boon 
Kaarten Geel : SC ’t Zand : Judith van Berkel en Marleen Joore 
  Reiger Boys: Aaike Verschoor en Milenca van Ee 
Scheidsrechter: A.H.M. Celi 
Toeschouwers: 40 
Verslag: Simone Verschoor 
 
SC ’t ZAND: Sandra Swinkels (k), Roos Havermans, Marlou Jacobs, Marleen Joore ,Michele Hamers
(83

e
  Daniëlle van Hooy), Judith van Berkel, Tamara Valentijn,Maud Simons, Marte van de Wouw, 

Gwen van Duuren(75
e
 Daniëlle van der Gouw), Nikki van de Pas.  

 
REIGER BOYS: Eline Roet (k), Marit Balder, Aaike Verschoor, Marieke Plekker, Tanja Groenewoud, 
Marintha Louwe, Linda Bakker, Alina Uijl(83

e
 Jaimy Visser),Christa Schelvis (83

e
 Chantal Hendrik-

sen), Monique van de Rijst (46
e
 Pauline Boon), Milenca van Ee. 

 
Reiger Boys verliest de wedstrijd tegen SC ’t Zand in Tilburg binnen de eerste 10 minuten, waarna 
de dames van Reiger Boys proberen om weer overeind te komen en bij vlagen vochten voor wat ze 
waard waren maar het leed was reeds geschied.  
Al in de 2

e
 minuut weet Gwen van Duuren de 1-0 binnen te tikken als Tanja Groenewoud een foute 

keuze maakt waardoor van Duuren geheel vrij spel heeft. En nog geen 3 minuten later is het weer 
raak dit maal is Marthe van Wouw sneller dan Aaike Verschoor en ziet keepster Eline Roet de 2-0 in 
haar doel verdwijnen. Reiger Boys probeert iets terug te doen maar het schot van Alina Uijl in ene op 
doel van keepster Sandra Swinkels is net even te zacht en dus geen gevaar. 
Na 9 minuten spelen wordt bij ’t Zand een vrije trap zeer snel genomen en schiet Tamara Valentijn bij 
alle benen langs de 3-0 binnen. Dit is een behoorlijke tik die Reiger Boys moet zien te verwerken, het 
duurt even maar dan gaan alle koppen weer omhoog en wordt er flink gestreden. Over de rechter 
kant weet Linda Bakker zich prima vrij te werken en een pass te verzorgen voor de voeten van Chris-
ta Schelvis maar zij kan haar schoen niet lekker tegen de bal krijgen waardoor het schot te zacht is. 
Met nog 15 minuten te gaan in de eerste helft is het voor het doel van keepster Swinkels een drukte 
van belang maar de diverse speelsters van Reiger Boys lukt het niet om de bal in het doel te schie-
ten. De volgende aanval van RB is prima en als Schelvis dan goed door de verdediging van ’t Zand 
heen is wordt zij binnen de 16 even aangetikt door Marleen Joore,scheidsrechter Celi ziet hier echter 
geen overtreding in en laat doorspelen. 
Na de rust zien we een heel ander Reiger Boys staan er wordt flink gestreden voor elke bal en het 
spel wordt ook wat feller. Na hard werken van Linda Bakker is Schelvis goed op weg naar het doel 
van Swinkels, maar i.p.v. zelf te schieten geeft ze de bal strak af aan Milenca van Ee die de bal hoog 
over schiet daar waar ze met een simpele beweging de score had kunnen veranderen. Aan de ande-
re kant probeert ’t Zand er ook aan te werken om nog een goal te scoren, Marthe van Wouw is goed 
op dreef maar wordt door Reiger Boys laatste vrouw onderuit gehaald die dit met geel moet beko-
pen.Dan in de 70

e
 minuut maakt Bakker weer een mooie actie en voorziet ze Pauline Boon opmaat 

van de bal die de 3-1 binnen de palen tikt. RB zet nu veel druk en probeert er alles aan te doen om 
nog aansluiting te vinden maar het harde werken van de 2

e
 helft mag niet baten en ze moeten dus in 

een druilerig Tilburg toezien hoe de dames van ’t Zand met de winst van het veld gaan. 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Medewerkeravond zeer geslaagd. 
 
Medewerkers van Reiger Boys kunnen terugkijken op een fantastische avond. Om zeven uur kwa-
men de eerste gasten binnen. Een groot deel op inderdaad Hollandse wijze verkleed, d.w.z. gewoon 
oranje. Er waren oranje badmutsen, brillen, jurken, broeken, overhemden, t-shirts te bewonderen. 
Was je niet verkleed, dan werd je hoofd bestempeld met de nationale driekleur. Top was het verkle-
de Volendammer echtpaar. Geweldig. Hollandser kon gewoon niet. Of toch wel, want er liep ook ie-
mand in een burka rond. Top gewoon. 
 
De gasten werden ontvangen met een enveloppe. Uiteraard, typisch Hollands, toch even kijken of er 
iets in zat. Leeg dus, maar men moest het ding niet weggooien, maar goed bewaren. Direct bij bin-
nenkomst was er ook de lotenverkoop die gretig aftrek vond. 
 
Toen iedereen binnen was kon het feest beginnen en werd men uitgenodigd om te genieten van het 
door een groot aantal medewerkers bereide buffet. Het zag er fantastisch uit, maar belangrijker nog, 
het smaakte geweldig. Er lopen culinaire wonders rond bij de voetbalclub. Helemaal goed. 
 
De muziek en de aankleding was verzorgd door SE, Entertainment, alsook de grap met de skippybal. 
Arnold de Block werd uitgenodigd om tegen Geert Spaan een wedstrijdje te skippyballen. Doordat 
Geert Arnold tackelde, van achteren, zeer gemeen dus, kon de hoofdtrainer van de dames niet an-
ders dan verliezen.  
Ook twee dames werden uitgenodigd om tegen elkaar te strijden. Het was een internationale ont-
moeting, waarin de Belgische dame het won van de Nederlandse. 
Maar, verliezen of winnen deed er vrijdagavond niet toe. We hebben allemaal gewonnen, om maar 
op z’n Cruijffiaans te zeggen: “Verliezen kan ook betekenen dat je gewonnen heb”. 
Er werd gedanst, er werd geswingd en Ab de Haas zong nog een duet met Henk, nee niet die van de 
activiteitencommissie. 
 
En dat bleek later tijdens de spontane Haïti-actie. De gasten werden gevraagd om een donatie in de 
envelop te stoppen die ze aan het begin van de avond ontvangen hadden. De penningmeester, 
Andre Elsinga, was bereid direct het bedrag te verhogen zodat dit uiteindelijk € 200,00 werd. Hele-
maal top! 
 
Er werd nog tot over twaalven doorgefeest. Het was kortom een zeer gezellige, geslaagde en door 
de medewerkers uiteraard zeer verdiende feestavond.  

 
HH 

 

Zondag 31 januari  
12.25 uur 

Feyenoord - Ajax 
op groot 

scherm in de 
kantine 

 
Kantine open 
om 12.00 uur 
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Foto’s medewerkeravond. 
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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

 
 
 

Alternatieve activiteiten in de kantine.  
 

Wat een sneeuw, nog steeds, hoewel vandaag het 
groen alweer vanonder het witte laken tevoorschijn gaat 
komen. Het betekende dat er afgelopen zaterdag niet 
gevoetbald kon worden. Als alternatief had de activitei-
tencommissie een spelletjesmiddag georganiseerd. 
Iedereen was welkom, van jong tot oud. 
Gedurende de middag liepen kinderen in en uit en ver-
maakten zich uitstekend met het aanbod aan activiteiten. 
Ook de volwassenen hebben een leuke, ontspannen en  
gezellige middag gehad. 
 
De opkomst was niet echt geweldig, maar dege-
nen die er waren, hebben zich vermaakt. Bij een 
eerste keer mag je ook niet heel veel belangstel-
ling verwachten, Het moet zich nog settelen.  

 
De reacties waren uitermate positief. De commissie gaat dus gewoon 
voort met haar activiteiten en biedt ook a.s. zaterdag, of er nu wel of niet 
gevoetbald wordt, wederom allerlei spelletjes aan.  
 

HH 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Royal Bafokeng Stadion (Bron: internet) 
 
Gelegen op slechts een 25 minuten rijden van Sun City en 30 minuten naar de Pilansberg ligt Rus-
tenburg.Het opzich rustig lijkende stadje heeft ook de zwaarste mijn projecten van het land. Hier is 
ook het Royal Bafokeng stadion gelegen. 
 
De Bafokeng 
Op zo'n 12 minuten rijden van het centrum van Rus-
tenburg bevind zich Het Koninklijk Bafokeng Sportpa-
leis. Het is een van de stadions voor de 2010 FIFA 
World Cup. 
Het stadion is vernoemd naar de Bafokeng mensen, 
de oorspronkelijke bevolking die in het gebied wonen. 
In 1999, de Bafokeng wonnen een juridische strijd, die 
hen recht op 20%gaf op de platina die wordt gedolven 
op hun historische land. 
Daarom hebben ze aandelen in de platina mijnbouw 
in het gebied. 
 
Het stadion. 
Tijdens de WK zal het stadion in Rustenburg de gastheer zijn van 5 groep wedstrijden en er zal een 
wedstrijd in de groep om de laatste 16 plaats vinden. 
Het stadion was voor het eerst gebouwd en gebruikt in 1999. 
Maar na de verkiezing van Zuid Afrika tot gastland van de FIFA 2010 Wereld Kampioenschappen 
werd besloten om het stadion weer te verbouwen. 
Na voltooiing heeft het stadion een capaciteit van  42.000 zitplaatsen gekregen, maar ondanks de 
verbouwing is het geen spectaculair stadion geworden zoals enkele andere steden wel hebben ge-
kregen. 
Het Zuid-Afrikaanse nationale team speelde een FIFA World Cup kwalificatie wedstrijd tegen Bakino 
Faso in 2001 in het stadion, en won 2-1. 
Het stadion  is gastheer van vele Premier Soccer League wedstrijden, maar een verwonderlijk feit is 
dat het lokale Rustenburg er niet zijn thuis wedstrijden speelt.  
 

ICE-code. 
 
Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patient wel een mobiel-
tje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon nr te vinden van ou-
der/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing geko-
men. De zgn ICE code. 
 
Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te con-
tacteren persoon.  
 
Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creëert onder de naam "ICE" (=In Case of Emer-
gency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd 
worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKOR-
TING.  
 
Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren.  
 
Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...  
 
't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.  
 
Creëer nu meteen een ICE-adres met telefoonnummer in je GSM; stuur deze mail door naar zoveel 
mogelijk personen, dan pas zal deze naam bekend en gebruikt worden. 

(aangeleverd) 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.exclusiveculitravel.nl/media/upload/inqu4oz4wbcow3xwptyktq/kaarten-wk-zuid-afrika-2010-rustenburg-stadium.jpg&imgrefurl=http://www.exclusiveculitravel.nl/nl/wk-voetbal-2010-arrangementen/stadions-zuid-afri
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Ajax - AZ op groot scherm gezien. 
 

Voor afgelopen zondag had de activiteitencommissie bedacht om maar eens een wedstrijd op groot 
scherm aan te bieden. Niet iedereen kan immers in een stadion terecht. Om 12 uur ging de kantine 
open en langzamerhand druppelden er belangstellenden binnen. Uiteindelijk was er een mannetje of 
vijfentwintig dat gespannen de wedstrijd volgde. 
Onderwijl serveerden Paula en Simone diverse bestellingen: broodjes en drankjes en stonden zij en 
Karin achter de bar. 
Ook Aad liet zich weer van zijn beste kant zien. 
Uiteraard zijn er altijd toeschouwers die wel even iets anders willen. Dat kon, want er was ook gele-
genheid om te darten, te biljarten en er stond een aantal andere spelletjes klaar. 
 
Vijfentwintig toeschouwers, is dat veel? Nee, niet echt, maar het is een start. Voor a.s. zondag reke-
nen we minstens op verdubbeling. Dit alles onder het motto: Bij Reiger Boys is altijd wat te doen. 
 

De Activiteitencommissie. 
   
 

 
 

De W.K. staat voor de deur. Langzamerhand zullen gesprekken steeds meer gaan over dat kampi-
oenschap. Haalt Oranje de finale of niet. In ieder geval wilt u behoorlijk mee kunnen praten en ande-
ren verbluft doen staan van uw kennis. Maar hoe staat het daarmee? Weet u voldoende? Bent u 
enigszins op de hoogte van historische hoogtepunten, zowel op clubniveau als op wereldniveau? 
 
Op 12 februari kunt u uw kennis onder leiding van een zeer bekende quizmaster meten met andere 
kandidaten. U heeft dus ruim de tijd om zich voor te bereiden zodat u goed beslagen ten ijs kunt ko-
men. 

 

Kunt u zich straks met recht de voetbalkenner bij Reiger Boys noemen?  

 

Voor de drie beste finalisten staat er een beker klaar, plus geldprijs. 
 
Bent u 16 jaar of ouder, aarzelt u dan niet en schrijft u zich nu alvast in via redactie@reigerboys.nl.  
Ouders zijn ook van harte welkom. 
 
Kosten deelname € 3,00 p.p. te voldoen op de avond zelf. 
 
N.b.: Uit de eerste aanmeldingen blijkt zelfs dat er belangstelling is van over de grens! 
 
Uitleg spelregels: zie pag. 7. 

 
 
 

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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De Grote Reiger Boys Voetbalquiz, de spelregels. 
 
Op 12 februari wordt De Grote Reiger Boys Voetbalquiz gespeeld. Wat kunnen we verwach-
ten ? Hieronder volgt enige toelichting. 
 
Wie mogen er deelnemen? 

 Leden van Reiger Boys, mits 16 jaar of ouder, en ook ouders zijn welkom. 
 
Inschrijving: 
Men dient zich vooraf aan te melden via activiteitencommissie@reigerboys.nl of zich op te 
geven in de kantine. Uiterste inschrijfdatum is 1 februari. 
 
Kosten: Inschrijfgeld is € 3,00 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
Kantine: De kantine is open vanaf 19.00 uur en men wordt ontvangen met een gratis kop 
koffie/thee. 
 
Aanvangstijd quiz. De quiz begint om 20.00 uur. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent. 
 
Einde quizavond: Om 23.30 uur sluit de kantine. 
 
Spelregels: 
De quiz wordt gespeeld in 3 rondes: 

 Ronde 1 betreft “Hoe goed kent u uw voetbalclub”. Hier kan iedereen veel punten sco
 ren. 

 
Na de eerste ronde buigt de onafhankelijke jury zich over de ingeleverde formulieren en stelt 
een tussenstand vast. Er is dus een korte pauze. 

 Ronde 2 gaat wereldbreed. In deze ronde zien we de echte voetbalkenners opstaan. 
 
Uitslag van beide rondes is bepalend voor een finaleplaats. Er zijn 5 finaleplaatsen. 
 

 De finaleronde is een ja/nee ronde met een ludieke activiteit. Bijvoorbeeld wie het eerst 
 de  hoekvlag in een blok hout plaatst, mag het eerste antwoorden. Blok hout staat 
 natuurlijk aan de andere kant van de kantine. Ren je rot dus! 

  
Uitvoering: 
Elke deelnemer ontvangt voor de eerste en tweede ronde een quizformulier waarop de vraag 
en steeds 4 antwoordmogelijkheden staan vermeld. Multiple choise dus. 

 Afkijken is toegestaan; 

 Overleggen is toegestaan, maar je geeft uiteraard niet het juiste antwoord; 
 

De finaleronde: 

 Is het antwoord juist, verdient men 1 punt; 

 Is het antwoord fout, verdienen de andere finalisten elk een punt; 
 
Bij gelijk eindigen is er een shoot-out ronde. 
 
Quizmaster is: 

…dat houden we geheim! 
 
Prijzen voor de quiz. 
Een drietal bekers (goud, zilver, brons) met opschrift + geldprijzen: € 30,00, € 20,00 en € 
12,50. 
 

 

mailto:activiteitencommissie@reigerboys.nl


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

12 

Jaargang 45 - nummer 23  
25 januari 2010 

Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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    Let’s Play Darts!!  

   

 
Uitslagen van donderdag  

21 januari 
  

Bowie - Mitchell 0-5 
Rob S - Ron 0-5 

Harry - Nikola 3-5 
Erik - Rob B 1-5 

Dennis - Mitchell 1-5 
Rob s - Nikola 1-5 

  
Programma voor donderdag  

28 januari 
  

Mitchell - Rob B 
Nikola - Bowie 
Rob S - Dennis 

Erik - Harry 
Ron - Mitchell 

  
Stand zie hiernaast:   

Rob Bakker  

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   5 _ 8 3 _ 5 1 _ 5 4 _ 4 1 _ 10   5 _ 1   2 _ 10 4 _ 4 

mitchell 8 _ 5   10 _ 2 1 _ 5 10 _ 3 2 _ 5   8 _ 8   5 _ 3 0 _ 5 

dennis 5 _ 3 2 _ 10   4 _ 10 6 _9 2 _ 10   1 _ 5   1 _ 5 0 _ 5 

erik 5 _ 1 5 _ 1 10 _ 4   6 _ 9 0 _ 5   5 _ 2   5 _ 1 4 _ 10 

bowie 4 _ 4 3 _ 10 9 _ 6 9 _ 6   0 _ 5   5 _ 10   1 _ 5 1 _ 5 

ron 10 _ 1 5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 0     10 _ 2   5 _ 2 8 _ 8 

                        

harry 1 _ 5 8 _ 8 5 _ 1 2 _ 5 10 _ 5 2 _ 10       8 _ 5 1 _ 5 

                        

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

rob b 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 0 10 _ 4 5 _ 1 8 _ 8   5 _ 1   6 _ 9   

                        

  
ho 

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

rob s 76_ 2_7_2 6 25_47 14 8   

mit-

chell 
99 6_4_2 14 44_36 44 3   

dennis 56 1_10_1 3 21_57 15 9   

erik 111 6_4_1 13 40_33 37 4   

bowie 68 2_8_3 7 32_51 28 7   

ron 101 11_1_0 20 58_17 73 1 3 

                

harry 69 4_6_2 10 37_44 39 6   

                

nikola 104 6_4_1 13 40_33 26 5   

rob b 122 7_2_2 16 48_27 70 2   
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E pupillen Selectie dd 23012010 
 
De kop is er af in 2010! Na weken van alternatief programma met ook vandaag weer een algehele 
afgelasting bracht deze dag ons dankzij het fantastische kunstgras van Reiger Boys een tweetal oe-
fenwedstrijden voor de E1 en E2 thuis en een oefenwedstrijd voor E3 uit bij Duinrand S. De E1 ging 
door waar het in 2009 mee geëindigd was; met bij vlagen uitstekend combinatievoetbal en veel doel-
punten winnen. De E2 had een interne wedstrijd tegen de mannen van E5. Ook daar uiteindelijk een 
6-1 overwinning. Helaas begon het jaar voor E3 een stuk minder. Tegen 2

de
 klasser Duinrand S. E4 

werd een nederlaag geleden, 6-2. 

 
Reiger Boys E1- de Foresters E1 6-1 
 
Zoals al gememoreerd, een bij vlagen zeer goed spelend Reiger Boys. De gehele eerste helft was 
Reiger Boys dominant, blijkend uit het feit dat keeper Ezra slechts een paar terugspeelballen te ver-
werken kreeg. Niet echt fijn in deze winterse omstandigheden. De ballen werden goed strak inge-
speeld, telkens de vrije man gezocht. Kon het niet voor uit dan achter uit. De wedstrijd werd geopend 
door Reiger Boys uit een corner.  De standaard procedure werd prima uitgevoerd en met een mooie 
kopbal legde Dave de bal in de lange hoek. De Foresters kwam er niet uit en aan te pas, middels de 
2,3 en 4-0 in de eerste helft middels Thimo ( 2x ) en Dylan werd de rust bereikt. In de tweede helft 
wilde De Foresters toch wel wat laten zien. Ze bleven ook iets langer achter in de kleedkamer om 
goed op temperatuur te komen. De passing bij Reiger Boys werd iets onzorgvuldiger en er werd een 
enkele maal een verkeerde keus gemaakt. Een diepe bal bracht de verdediging van Reiger Boys in 
twijfel en stelde de spits van De Foresters in staat om de uit zijn doel komende Ezra middels een 
boog te passeren, 4-1. Langzamerhand nam Reiger Boys het heft weer in handen wat uiteindelijk in 
de 5-1 en 6-1 van de voet van Thimo resulteerde. Aan beide kanten werden paal en lat nog geteis-
terd, maar verder kwam het niet in de stand.     
De penalties werden volgens het advies van de trainers allemaal in de hoek naast de boomlange 
keeper van De Foresters gelegd, op één na….. Deze speler werd dan ook getrakteerd op een potje 
torentje bouwen met zichzelf als onderste steen. Tot dinsdag en op naar de wedstrijd tegen IVV! 

 
René Kauwen 

 


