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Van de Redactie. 
 
Nog een paar wedstrijden en het seizoen zit 
erop. Dat betekent uiteraard teleurstelling, als 
je degradeert, maar ook blijdschap als je wint. 
Lees daarover in deze Reiger. 
 

 Kampioenen dus; 

 Degradanten ook; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Manager gezocht; 

 Dames 1 bekert tegen FC Utrecht; 

 Reiger Boys genomineerd voor Rinus 
Michels Award; 

 Pupil van de week; 

 Dames 2 in beeld; 

 Rob Bakker wint dartstoernooi; 

 Inleveren pasfoto’s; 

 Diverse oproepen en aankondigingen. 
 
 

 
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


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

3 

Jaargang 45 - nummer 34 
25 april 2010 

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 TEAM MANAGER  
HEREN SELECTIE 

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een team manager voor de heren selectie. De team 
manager is verantwoordelijk voor de totale organisatie rond de heren selectie. Naast de technische 
staf opereert de team manager in nauwe samenwerking met de assistent scheidsrechter en de elftal-
begeleider. Het nieuwe seizoen zal Marc Pauli de selectie trainer zijn en zal er alles aan doen om 
weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de derde klasse. De teammanager zal elke zater-
dag aanwezig zijn bij de wedstrijden en mogelijk regelmatig één van de trainingsavonden (indien dit 
noodzakelijk is). Voor deze leuke en sportieve uitdagende functie kun je contact opnemen met Ro-
bert van Stigt Thans, telefoon: 06 14674709 of email: robertensuzanne@quicknet.nl  
 

Robert van Stigt Thans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren 
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Dames Reiger Boys  
voor de KNVB beker  

tegen FC Utrecht 
 

A.s Zaterdagmiddag, aanvang 14.00 uur, spelen de dames van v.v Reiger Boys, uitkomende in de landelij-
ke hoofdklasse, de kwartfinale knvb beker tegen de dames van FC Utrecht. Dat het een spannende middag 
zal worden op landgoed de Wending in Heerhugowaard is wel zeker. Trainer Arnold de Block geeft zich 
niet zomaar gewonnen ondanks dat er gespeeld wordt tegen een betaald voetbal organisatie (BVO). Op 
zich al een prima prestatie om de kwarfinale te spelen. Bij winst, en wie hoopt dat niet, zal Reiger Boys in 
de halve finale de strijd moeten aanbinden tegen Willem II uit Tilburg. Ook een betaald voetbalclub. Ieder-
een is van harte welkom bij v.v Reiger Boys, zaterdag 1 Mei. De toegang is zoals altijd gratis. 
 
 

Nominatie v.v. Reiger Boys voor de  
Rinus Michels Award 

 
De weg welke Reiger Boys een paar jaar geleden is ingeslagen mbt de jeugdopleiding wordt reeds nu al 
erkend als de juiste. Deze jeugdopleiding is genomineerd voor de Rinus Michels Award:  
 

“Stimuleringsprijs jeugdopleiding in het seizoen 2009-2010” 
 

De nominatie is gedaan door een vakjury van de KNVB. De prijs is ingesteld door de CBV (Coaches be-
taald voetbal) en wordt uitgereikt op Vrijdag 14 Mei in het Willem II stadion in Tilburg.  
 
Als vereniging zijn we hier enom trots op, het is het bewijs dat we op de goede weg zijn. Het is  een waar-
dering naar al die mensen die hier de afgelopen jaren keihard aangewerkt hebben. Enige jaren terug, met 
een bijna nieuw bestuur, zijn er keuzes gemaakt en is er een jeugdbeleidsplan gekomen. Dat pad hebben 
we niet meer losgelaten en bewijst nu dat we de juiste weg bewandelen. Op basis van “stap voor stap” ho-
pen we ons doel te bereiken. Wij zijn onderwerg maar nog niet aangekomen. Deze prijs is extra stimulans 
om verder te gaan. 
 
Overige genomineerden zijn HHC Hardenberg en Flevo Boys uit Emmeloord.  

Namens het bestuur, 
Koen van der Horn 

Voorzitter 

De Stand 
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Reiger Boys – Ter Leede 
 
De wedstrijden die deze twee teams in het verleden tegen elkaar speelden waren  nogal verschillend in 
uitslag. Ter Leede was  thuis op de Sassenheimse grond altijd de sterkste, maar als de ploeg naar Heer-
hugowaard kwam dan had het moeite met het spel van onze dames. 
Ook dinsdagavond  had Ter Leede  natuurlijk de volle winst willen behalen zodat ze  bovenaan de ranglijst 
zouden komen te staan met nog twee wedstrijden te gaan, maar de dames van Reiger Boys hebben er al-
les aan gedaan om een punt op de Wending te houden. 
Dat de straffe wind van invloed is op het spel van beidde teams is duidelijk te zien, Reiger Boys heeft de 
wind mee maar de bal komt daardoor vaak net iets verder dan gepland.  Ter Leede probeert direct druk te 
zetten en op te stomen richting het doel maar de verdediging van Reiger Boys staat sterk en laat zich niet 
wegzetten. Na 12 minuten spelen wordt Marit Balder op de rand van de 16 tegen de grond gewerkt door 
Daphne van Kruistum, de vrije trap wordt genomen door Alina Uijl maar haar schot mist het doel. Niet veel 
later gaat een schot van Pauline Boon net over het doel heen, voor de supporters wat lastig te zien en vele 
dachten dan ook dat het een goal was. Bij de gasten is het Yvonne v.d. Bosch die een schot op doel waagt 
maar keepster Jesca Willemsen pakt deze bal. De aanval wordt weer ingezet en als RB spits Milenca van 
Ee met bal en al in het strafschop gebied omver gehaald wordt is dit voor de scheidsrechter geen rede om 
de bal op de stip te leggen.  
Reiger Boys probeert met de lange bal opnieuw de voorhoedde te bereiken maar hieruit komt niet het be-
oogde rendement. Vervolgens heeft  van Ee alle ruimte om een schot te lossen maar ze wacht te lang 
waarna de kans verkeken is. Op slag van Rust is er nog een corner voor Ter Leede maar deze wordt ach-
ter het doel geschoten. 
In de 2

e
 helft is de eerste kans voor Reiger Boys maar Alina Uijl vind de scheidsrechter op haar weg en kan 

hierdoor de bal niet hard genoeg raken. We zien een mooie aanval maar het schot op doel van Marintha 
Louwe gaat hoog over. En als je ze dan zelf niet maakt is het de tegenstander die scoort, Jet Bavelaar weet 
het doel te vinden 0-1. 
Ter Leede wil nu doordrukken maar bij Reiger Boys houden ze het hoofd erbij en laten dat niet gebeuren. 
Na vele lange ballen is er dan eindelijk eentje met een goed gevolg. RB laatste vrouw Aaike Verschoor 
geeft de bal naar voren waar Marieke Plekker hem goed aanneemt en doortikt naar Monique v.d. Rijst, zij 
zet voor waarna de geheel vrij staande Milenca van Ee de bal binnen kopt 1-1 met nog 20 minuten op de 
klok. 
Het spel wordt harder en je ziet dat de meiden van Ter Leede de druk weer proberen op te voeren, maar de 
verdediging van RB houd het hoofd koel en zo moeten de gasten uit Sassenheim  toezien hoe de score op 
1-1 blijft staan en zij dus geen aanvoerder van de ranglijst zijn geworden. 
 
Scheidsrechter: A.Oughris 
Uitslag:  1 - 1 ( o - o)  
0-1 Jet Bavelaar  
1-1 Milenca van Ee 
Gele kaart: Ter Leede Monica Hoogendam 
Toeschouwers: 100 
Verslag: Simone Verschoor 
 
Reiger Boys 
Jesca Willemsen, Marit Balder,Aaike Verschoor,Marieke Plekker,Tanja Groenenwoud 
Marintha Louwe(74

 e
 Jelien Beute) Tessa Oud (63

e
 Monique van der Rijst) Christa Schelvis ( 89

e
 Marielle 

Post) Alina Uijl, Pauline Boon, Milenca van Ee. 
 
Ter Leede 
Laura du Ry, Monica Hoogendam, Priscilla Mesker, Babeth 
Schaart, Bente Boogaard(78

e
  Manon Micka) , Kimberley Ver-

mey , Yvonne v.d. Bosch, Arlette Almeida, Daphne v. 
Kruistum (57

e
 Kelly v.d. Berg), Mirjam van Roeden, Jet Bave-

laar. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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RVVH – Reiger Boys  2-3  (2-2) 
 
0-1 Aaike Verschoor, 1-1 Shirley Nederpel, 1-2 Alina Uijl, 2-2 en 2-3 Shirley Nederpel 
Scheidsrechter: M. Kabbedijk jr. 
Geen kaarten 
 
Reiger Boys 
Anita Blokker, Marit Balder(46

 e
 Jelien Beute),Aaike Verschoor,Marieke Plekker(60

e
Marintha Louwe),Tanja 

Groenenwoud, Tessa Oud, Monique van der Rijst, Christa Schelvis ( 46
e
 Linda Bakker) Alina Uijl, Pauline 

Boon, Milenca van Ee. 
 
RVVH 
Leyla Bagci, Dapne Verwater(58

e
 Manuela Grootenboer),Priscilla de Bil, Denise Coehoorn, Linda v.d. 

Helm, Chavelli Stolk,Nancy Loth(58
e
 Cindy Smith), Ramona van der Harst, Shirley Nederpel, Pia Rijsdijk, 

Ideleine Mendez Fernandes. 
 
Vandaag een debuut bij het 1

e
 damesteam van Reiger Boys, de 16 jarige keepster Anita Blokker staat n.l. 

onder de lat. Al na enkele minuten wordt zij op de proef gesteld als RVVH speelster Ramona v.d. Harst de 
bal na een vrije trap strak richting doel schiet tikt Blokker deze net over de lat. 
Aan Reiger Boys zijde mist Pauline Boon net het doel en niet veel later moet Blokker weer aan het werk als 
RB laatste vrouw Aaike Verschoor de bal verkeerd wegschiet. In de 15

e
 minuut is het Verschoor die met 

een flinke pegel de 0-1 neerzet. 
 
Het veld is kei hard en daardoor hobbelt de bal soms iets te veel waardoor het  weleens moeilijk aannemen 
is,toch moet er volgens de coach resoluter gehandeld worden.  Vervolgens is het weer v.d. Harst die een 
vrije trap neemt maar nu weet Alina Uijl de bal goed weg te werken. Na ongeveer een half uurtje spelen 
weet Christa Schelvis de bal goed door te koppen maar Marieke kan er net niet goed bij. In de 33

e
 minuut 

maakt Shirley Nederpel de gelijkmaker als keepster Blokker twijfelt 1-1. 
 
Het spel gaat aardig gelijk op en dat blijkt wel als we eerst een mooie aanval zien bij Reiger Boys die afge-
maakt wordt door Alina Uijl 1-2 en twee minuten later de gelijkmaker moeten incasseren, wederom ge-
scoord door Nederpel 2-2. 
Na de rust is het rommelig op het veld, ballen komen wel op de juiste plek aan maar de duels worden ge-
meden en dus veel balverlies. En dan in de 48

e
 minuut ook nog een penalty als Plekker een opstuitende 

bal tegen haar hand krijgt legt scheidsrechter Kabbedijk de bal op de stip, Denise Coehoorn neemt hem 
maar schiet naast het doel. 
 
Niet veel later is het weer Coehoorn die op doel schiet maar deze bal wordt gepakt door Blokker. Reiger 
Boys laat RVVH het spel bepalen en daar maakt Nederpel gretig gebruik van in de 68

e
 minuut 3-2. 

 
Nog in de zelfde minuut schiet RB spits Milenca van Ee net naast en in de 70

e
 minuut schiet Linda Bakker 

op aangeven van Verschoor de bal recht in de handen van de keepster. 
Milenca van Ee heeft nog een keer kans op scoren maar zij wordt met bal en al omgeschoffeld al vindt de 
scheidsrechter echter dat er niets gebeurde. 
Reiger Boys weet ook in de slotfase van de wedstrijd geen vuist te maken of met z’n alle de schouders er 
onder te zetten, de spirit ontbreekt vandaag bij de dames. 
RVVH heeft met deze overwinning zich zelf veilig gesteld zodat de teams elkaar in een volgend seizoen 
weer tegenkomen. 
 
Volgende week zaterdag 1 mei mogen de dames om 
14.30 uur op eigen terrein de bekerwedstrijd tegen FC 
Utrecht spelen. Als coach Arnold de Block de pit waar-
mee de dames hun  vorige wedstrijd speelden weer 
terug kan krijgen in de groep dan kan het nog een 
mooie wedstrijd worden op sportpark de Wending. 
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Pupil van de week: Lasse Blom 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Lasse Blom  ,6 jaar en keeper van de F12. 
Zaterdag was ik pupil van de week. Ik was ‘s ochtends om 08.30 uur al bij 
Reiger Boys want ik speelde eerst zelf een wedstrijd, die gefloten werd 
door mijn broer Bjorn. 
Daarna werd mijn broer Olav kampioen met de C1 ,speelde Bjorn zijn 
wedstrijd met de B1 en werd ik opgehaald door Willem om samen met de 
spelers van heren 1 de voorbespreking mee te maken. Ik vond het erg leuk 
dat ik mee mocht doen met de warming up en samen met de 
scheidsrechter de teams uit de kleedkamer mocht halen. Ik nam de bal 
mee het veld op en mocht de aftrap nemen ,ik passeerde 6 spelers en de 
keeper en scoorde een doelpunt. Tijdens de wedstrijd hielp ik met het 
inspelen van de wissels en haalde ik de ballen uit de bosjes. Na de 
wedstrijd kreeg ik in de bestuurskamer drinken en patat en van de 

voorzitter een hele mooie Reiger Boys bal, waar ik 
erg blij mee ben. Iedereen bedankt voor de hele 
leuke middag en speciale dank aan de goede 
verzorging door de begeleiding en de spelers van 
de heren 1. 
 

Lasse Blom  

 
Lasse geniet en zijn vader vindt het ook wel vermake-
lijk. 
 

 

 

Bij elke thuiswedstrijd van Heren 1 en Dames 
1 is er een pupil van de week. Om de tegen-
standers van de wijs te brengen, dribbelt de 
pupil van de week vanaf de middenstip naar 
het doel van de tegenstander en scoort, on-
gelooflijk, altijd! 
Na de wedstrijd krijgt de pupil van de week 
een versnapering en een prachtige door de 
spelers gesigneerde bal. 
 
De bal wordt gesponsord door “De Vrienden 
van Reiger Boys”. 
 
Vrienden, bedankt! 
 

HH 
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Dames 2 bedankt Jaap en neemt afscheid van 
Tim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan het eind van het seizoen worden altijd diverse mensen 
bedankt voor hun inzet  als in dit geval begeleider en trainer.  

 
In een ontspannen sfeertje bouwden de da-
mes  en gezellig feestje en werden Jaap en 
Tim in het zonnetje gezet. 
 
Ze ontvingen enkele attenties en Tim ging 
met een grote bos bloemen naar huis. Hij zal 
met ingang van het komend seizoen bij een 
andere vereniging aan het werk gaan. 
 
Succes! 
 

HH 

Ook Heren 1 bouwde een feestje. Tafels en 
stoelen waren buiten op het terras geplaatst, de 
gitaar werd ter hand genomen en in een gemoe-
delijk sfeertje werd de middag naar het einde 
geschopt. 
 
Verrassend was dat Kelvin, links op de foto, met 
pet, gewoon even langs kwam. “Ik heb bij beide 
verenigingen gespeeld, dus ik denk, mooi weer-
tje, ik ga kijken”. 
 
 

HH 
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Reiger Boys  4    -    Zeemacht   2           0  -  4 
  
Helaas weer geen punten voor de Cockers. Tegen een soort van A-junioren team waren we echt 
niet opgewassen.  Broekies met een wat ( veel ) groter loopvermogen dan wij. Je kunt dat compenseren 
door de bal het werk te laten doen maar de bal!!?? wilde niet echt meewerken. Toch, als we de bij de voor 
de rust opgelopen achterstand van 0 - 2 wat beter met de kansen waren omgegaan had ik het nog niet ge-
weten. Twee keer alleen voor de keeper en dan toch weer net niet. Na de 0 - 3 wordt de Panenka penalty 
niet juist uitgevoerd en weer een keer alleen voor de keeper en weer geen resultaat. Niet scoren is gewoon 
niet winnen dat is duidelijk. 
 
Een plus punt was weer de aanwezigheid van Nico, wat die man met zo'n vlag kan is niet te beschrijven, 
die gratie, die zelfbewuste houding. Bijna had ik 'm zelfs moeten vragen om tussen de palen te gaan staan 
maar gelukkig wilde Jeffrey ons de helpende hand reiken, dank daarvoor. Patrick moet morgen nog maar ff 
naar z'n contactlens gaan zoeken want ik heb gehoord dat maandag of dinsdag de maaimachines hun werk 
gaan doen.  Volgende week pakken we op zeker de punten. 
 
Het 2-jaarlijkse Mr. Cocker weekend komt nader en nader. Listig probeert men te achterhalen waar de reis 
heen gaat. Tot mijn verbazing was er iemand die wel heel erg veel wist, hoe die er achter is gekomen wordt 
uitgezocht, veel aanknopingspunten hebben we niet, het schijnt dat iemand zijn snor!! voorbij heeft gepraat. 
Jullie gaan binnenkort horen van de organisatie, in principe is alles rond. Er moet nog wel even met ie-
mand gepraat worden want als zij toch nog mee zouden kunnen gaan dan zou dat prachtig zijn en als je 
hulp nodig hebt om naar je lens te zoeken ik ben je man. 
  

J.v.d.B. 
  
 

 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

11 

Jaargang 45 - nummer 34 
25 april 2010 

Reiger Boys B 1 -  Zwaluwen „96: 2 - 2 
 
Wat konden we verwachten? De uitwedstrijd was in een niet geheel vriendelijke sfeer geëindigd. Er gingen 
de nodige geruchten dat ook de thuispot wel eens niet zo gezellig zou kunnen verlopen. Zwaluwen was op 
een en ander voorbereid en had de nodige maatregelen getroffen: extra begeleiding. Ook Reiger Boys had 
enkele mensen rond het veld verzameld. Je weet maar nooit. 
 
Wat we zagen was echter een heel sportieve wedstrijd, zonder allerlei gehannes erom heen. Beide teams 
lieten de benen spreken. Zo kan het dus ook. Grote klasse! 
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JSV MB 1 - RB MB 1: 2 -  1 
(Foto’s: Maarten Post). 
 
De wedstrijdfoto's van JSV MB1 - RB MB1  2 - 1 . Het was geen beste wedstrijd van de Reigergirls maar 
als ze vlak voor tijd op gelijke hoogte komen en de goal eerst goed gekeurd wordt door de scheidsrechter 
en vervolgens na heftige protesten van de coach van JSV over vermeend buitenspel, vervolgens de terech-
te goal daarna afkeurt zonder iemand te raadplegen,dan lopen de frustraties hoog op want het kampioen-
schap wordt hierdoor onbereikbaar. Ik verbaas mij er iedere keer weer over de scheids als "thuisfluiter" De-
ze man spande de kroon en als je zo op deze manier kampioen moet worden in de Hoofdklasse KNVB, 
dan zou ik mij kapot schamen.Uit bij Alcmaria Victrix verloren ze ook al door een onterecht gegeven penalty 
in de laatste minuten van de wedstrijd. Ik vraag mij af waarom er geen objectieve scheidsrechters aange-
steld kunnen worden voor een zo eerlijk mogelijk verloop van deze competitie. 
  

groet 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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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 hopen dat ook de aller-
jongsten 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 verbonden. 
 
 

Namens de Jeugd  
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Mooiste scheidsrechters-
snor van het seizoen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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Reiger Boys C 1: Kampioen! 
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Reiger Boys D2 voorjaarskampioen na een 4-3 overwinning op Koedijk D2 
 
Wat maakt zo’n aanstaande titel toch veel los bij veel mensen. Iedereen had het na de overwin-
ning van vorige week tegen KSV D1 over niets anders. Er stond zaterdag een thuiswedstrijd op 
het programma tegen Koedijk D2, de nummer 2. Nota bene de ploeg waarvan we het enige 
puntverlies tegen hebben geleden. Één punt was genoeg om het af te maken. Een mooi affiche 
dus voor een kampioenswedstrijd. 
We hadden een goede trainingsweek achter de rug en iedereen was klaar om het karwei af te 
maken. Om 8.45 uur trapten we af en om 8.46 uur lag de bal erin! We kwamen op een 1-0 voor-
sprong door een doelpunt van Jelle die uit een rebound van Zamity wist te scoren! Wat een be-
gin van de wedstrijd, de jongens vlogen elkaar al direct om de nek. Maar dit was pas het begin. 
Een aantal minuten was het Damon die de vanaf de linkerkant kreeg aangespeeld. Met de bui-
tenkant van zijn rechtervoet scoorde hij fraai 2-0.  
Damon maakte daarna op nog mooiere wijze de 3-0. Vanaf de punt van het strafschopgebied 
schoot hij de bal onhoudbaar in de winkelhaak. Wat een goal! Daarna was het Jelle die na een 
mooie actie op de keeper afkwam en niet faalde, 4-0! We waren pas een kwartier onderweg en 
er stond al zo’n ruime voorsprong op de borden. Dit kon niet meer fout gaan. 
 
De rust werd bereikt met een 4-1 tussenstand omdat Koedijk vlak voor rust nog iets had terug-
gedaan. 
Het was zaak om de tweede helft net zo scherp te startten als de eerste helft. Dit had Koedijk 
zich echter ook voorgenomen want na twee minuten in de tweede helft was het 4-2. De zenu-
wen slopen er bij de jongens in, logisch ook natuurlijk. Ze struikelden soms over eigen benen 
maar hielden Koedijk gelukkig nog aardig van de goal af. Koedijk was desondanks in de tweede 
helft wel de betere ploeg. Jesse moest een aantal keer ingrijpen en de paal hielp ons gelukkig 
ook nog. Met nog 10 minuten te spelen werd het nog 4-3 ook. Er moest dus even een schepje 
bovenop. 
 
Ondanks dat we gelijk mochten spelen is winnen in je kampioenswedstrijd toch altijd leuker. 
Gelukkig hielden we het na de 4-3 achterin goed dicht en de scheidsrechter floot af.  
Wat een opluchting en wat een prestatie. 24 punten uit 9 wedstrijden, we zijn de meer dan te-
rechte kampioen in deze 2

e
 klasse. De jongens doken op elkaar en bouwden alvast een feestje, 

wat een fantastisch gezicht was dat! Wat een team hebben we er toch met zijn allen van ge-
maakt het afgelopen seizoen! 
Na een aantal foto’s voor de sponsor werd ik nog getrakteerd op een koude douche waarna het 
feest in de kleedkamer helemaal los barstte!  
 
We verplaatste het feest naar boven in de kantine waar Enrico de beker aan Amon uitreikte en 
we getrakteerd werden op een AA-tje en patat. Arjan, bedankt hiervoor. 
Kolping Boys D2 won ook en eindigt de competitie als 2

e
. We kunnen het kampioenschap nog 

wat glans bijgeven door ook de laatste wedstrijd, zaterdag uit bij De Rijp D2 te winnen. 
KAMPIOENEN!  
 

MAN OF THE MATCH 
Het is altijd mooi om Man of the Match te worden natuurlijk. Maar hoe mooi is dat om het in de 
kampioenswedstrijd te worden? Stel die vraag maar aan Timo! Timo speelde een fantastische 
eerste helft en was bij alle doelpunten betrokken. In de tweede helft vloog hij het hele veld over 
om Koedijk van scoren af te houden en met succes. Timo, er was maar één speler die de me-
daille zaterdag verdiende en dat was jij. Gefeliciteerd! 
 

Groeten,  
Jeroen 
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Rob Bakker wint dartstoernooi. 
 
Donderdagavond was de spannende ontknoping van het dartstoernooi. Rob Bakker die dit evenement or-
ganiseerde, compliment daarvoor,  kwam als eerste de kantine binnen. Beetje zenuwachtig. Natuurlijk, 
want hij kon kampioen worden. De tegenstanders probeerden dat uiteraard te verhinderen. Nikola zette 
alles op alles om een “onehundredandeighty” te realiseren, maar helaas. Ook Ron van de Grijspaarde 
slaagde er niet in om Rob van de overwinning af te houden, ondanks assistentie van vrouw en krukken. 
Volgens mij was het een geslaagd toernooi. 
Rob, proficiat met je succes. En we hopen dat je ook komend seizoen een dergelijk toernooi weer wilt orga-
niseren. 

HH 

 
Andre  Elsinga overhandigt de prijzen   

 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Nikola ontvangt de prijs voor de 3e plaats.    De finalisten: Rob Bakker en Ron van de 
        Grijspaarde. 
 
 
 
 
 
Ron ontvangt de 
“zilveren plak”. 
   
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rob, de winnaar, 
heeft handen tekort. 
 
 
 
(Uitslag en eind-
stand: zie pagina 
19). 
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    Let’s Play Darts!!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

De uitslag van de dart finale. 
Ron - Rob b 6-9 

  

De eindstand reiger boys  
darts league. 

 
9e plaats Dennis 
8e plaats Bowie 
7e plaats Harry 
6e plaats Rob S 
5e plaats Erik 

4e plaats Mitchell 
3e plaats Nikola 
2e plaats Ron 

1e plaats Rob B 
  

Meeste 180 Ron 
Meeste 100+ Rob B 
Hoogste finish Rob B 

  
Rob bakker  

 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 6   

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_ 25 80_76 70 5 1 

bowie 70 3_18_3 9 56_109 53 8   

ron 101 20_2_2 41 113_42 148 2 3 

                

harry 116 7_12_5 19 77_92 72 7   

                

nikola 104 16_4_4 36 102_61 77 3   

rob b 122 18_3_3 39 110_59 165 1   
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Verslag van de voetbalwedstrijd Reiger - Boys E 6 en Kolping -Boys 
Uitslag 2 - 4 
 
Het was de eerste avondwedstrijd voor de jongens en Maud. Ze vonden het best spannend. Het weer zat 
op zich wel mee alleen stond er een vervelende wind.  
Omdat de kinderen een avondwedstrijd mochten spelen stonden er ook veel mensen langs de lijn. Deze 
waren zeer enthousiast en moedigde  beide partijen goed aan. 
 
Met de wind dwars over het veld zorgde Reiger - Boys in de eerste 10 minuten voor spannende momenten 
voor het doel van de tegenpartij. De ene aanval volgende de andere op. De jongens en Maud lieten zien 
dat zij toch veel mogelijkheden kunnen creëren wanneer zij veel met elkaar spelen. Door het vele samen-
spel, wat zij lieten zien, werd in de 3 minuten Robin de mogelijkheid gegeven om op het doel te schieten. 
De bal ging helaas net naast. Maar goed ze hadden de smaak goed te pakken. In de 4

e
 minuut, door goed 

doorzetten van Daryll  rechter kant, werd Robin in stelling gezet . Helaas werd deze inzet gestopt door de 
keeper. 
In de 7

e
 werd er vanuit de achterhoede een goede aanval opgezet. Robin werd aan de linkerkant in stelling 

gezet door Steien. Hij nam, net buiten het strafschopgebied, de bal aan en schoot hem buitenkant  recht 
langs de keeper. Het was dan eindelijk de beloning van het goede samenspel wat het team het publiek 
voorschotelde. 
In de 10

e
 minuut volg de volgende aanval. Darryll nam de bal op het middenveld mee en brak goed door 

aan de rechterkant. Hij gaf een voorzet en Robin wilde het mooi afmaken met een hakje. De bal ging weer 
net naast. 
De tegenpartij bleef het doel van Sander ook bestormd. Maar door het goed verdedigen en het attent rea-
geren van keeper Sander lukt het hen niet om te scoren 
In de 25

e
 minuut probeerde Steien de keeper te verschalken met een afstandschot. Door een zweefduik 

van de keeper kon hij net voorkomen dat Steien de tweede goal voor ReigerBoys kon scoren. 
De rust was dus 1-0 
 
De jongens en Maud kwamen weer met goede zin uit de kleedkamer. Zij had van onze fantastische trainer 
weer een goede talkshow gekregen. Ze hadden de boodschap meegekregen goed te blijven samenspelen 
en ook rekening te houden met de invloed van de wind. 
Steien kreeg,in de 27

e
 minuut, de kans om het tweede doelpunt te scoren. Helaas ging de bal net over. 

In de 30
e
 minuut kreeg Amco de mogelijkheid om te scoren. Door een aanval van achter stapte Robin over 

de bal. Hierdoor kwam Amco alleen voor de doelman te staan. Helaas kreeg hij ook de bal niet in het doel. 
Doordat de doelman,de bal niet onder controle kreeg,wist Heijn de afvallende bal toch in het doel te krijgen.  
2-0 
Doordat alle spelers nu de houding kregen van we zijn er wel werd het spel rommelig. Er werd op sommige 
momenten slecht verdedigd waardoor de tegenpartij meer grip kreeg op de wedstrijd. In korte tijd scoorde 
zij tweemaal. Doordat de tegenpartij over Reiger - Boys heenliepenwas de wedstrijd tot aan het eind toch 
heel spannend. Door de goede reddingen die onze keeper Sander voor zijn rekening nam was het tot de 35 
minuten nog mogelijk om de wedstrijd te winnen. Maar in de laatste minuten deed de tegenpartij er een 

tandje bij en scoorde zij nog twee keer. De 
uitslag was 2-4 
Het publiek van beide partijen hebben een 
prachtige wedstrijd gezien. Aan beide kanten 
werd er veel lof uitgesproken naar de kinde-
ren. Het was een hele faire wedstrijd. 
 
Jongens ook ik wil jullie bedanken voor de 
plezierige avond die jullie ons ( het publiek) 
hebben voorgeschoteld. Ga zo door. 

 
Reporter Dineke 
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BOL E1 – Reiger Boys E7. 
 
Helaas geen verslag vd wedstrijd van verleden week tegen HSV uit , 1 -10 overwinning,wegens problemen 
met onze vrienden van Ziggo.Nog wel een postduif gestuurd maar die zal nog wel ergens fladderen en 
rooksignalen de lucht in verstuurd maar door de aswolk uit Ysland ook niet goed doorgekomen. 
 
Goed dan de orde vd dag afgelopen zaterdag tegen het altijd lastige BOL. 
Colin helaas nog afwezig vanwege zijn blessure maar wonderarts uit Italie is ingevlogen en hij is met suc-
ces behandeld en mag dus de volgende wedstrijd weer mee doen,en ook Leis afwezig die mee moest doen 
met damkampioenschappen en daar de landelijke finale heeft gehaald , klasse kerel!!! 
Zo zie je maar de E7 heeft vele kampioenen in het team.Marc staat heel hoog in het strafschoppen klasse-
ment en onze keeper Dylan heel hoog in het keepersklassement. 
Het team is ook goed op dreef want er is nog geen wedstrijd verloren en ze kunnen ongeslagen kampioen 
worden, een prestatie van formaat maar dan moest nog wel van BOL worden gewonnen. 
Ingmar deelde de nieuwe shirtjes uit voor volgend jaar en ook de technische staf werd in het nieuw gesto-
ken met dank aan onze sponsor : SEVENSTAR YACHT TRANSPORT. 
Denk dat het door de nieuwe kleding kwam want de jongens hadden vleugels. 
BOL werd de 1

e
 helft compleet weggespeeld, 100% inzet , prima passes , alle duels  werden gewonnen , 

KLASSE JONGENS. 
Quinten op rechts had het weer op z’n heupen met snelheid voorbij z’n man , prima strakke voorzet op Rin-
se die de 0 -1 knap intikt.Jermo scoort de 0 - 2 , kopie vd 1

e
 weer strakke voorzet van Quinten en Jermo tikt 

in.Rinse scoort de 0 -3 na een knappe dieptepass van Jermo. 
Marc met een prachtig afstandschot , zijn inmiddels bekende handelsmerk , de 0 – 4. 
0 – 5 Rinse, na knap samenspel van Jermo en Quinten die weer een prachtige pass op Rinse geeft en dus 
de 5

e
 scoort.Nog is de honger naar doelpunten niet gestild en Jermo speelt knap zijn man uit en scoort 0 – 

6 wat ook de ruststand is.Dylan onze keeper heeft niks te doen gehad mede dankzij onze bikkels achterin 
Maikel,Alex en invaller Pim. Geen duel werd achterin verloren en er werd goed onderling tussen de jongens 
gecoached. 
Na 5 minuten in de 2

e
 helft bal Rinse op de lat , Marc met links op de lat maar uiteidelijk scoort Jermo de 0 

– 7 met links. 
Na een prima steekpass van Pim scoort Jermo ook de 0 – 8 .BOL zet alles op alles om de eer te redden en 
ook 1 x te scoren wat ook lukt door een snelle uitval 1 – 8. 
Rinse maakt de 1 – 9 na weer een prima pass van Pim en het is Pim die zelf de einduitslag op 1 – 10 op 
het scorebord zet met een mooie goal. 
Pim nog bedankt voor het meespelen!!! 
De aanvallers worden geroemd om de doelpunten maar zonder de altijd bikkelende Maikel die ver op de 
helft van de tegenstander is en het dan toch nog presteerd om de bal af te pakken van een BOL aanvaller 
( GEWELDIGE ACTIE ) of de onverzettelijke Alex ,altijd een voetballende oplossing zoekend en Colin ver-
dediger pur sang  en man van staal niet te passeren  samen met onze wereldkeeper Dylan zouden we niet 
zo hoog staan jongens , blijkt ook wel uit het feit dat we maar 6 goals tegen hebben (  8 gespeeld 24 pun-
ten :   53 voor en 6 tegen !! )  
De jongens zijn hard op weg om ongeslagen 
kampioen te worden , wat zo maar zou kun-
nen gebeuren tijdens de inhaalwedstrijd te-
gen HSV vd week. 
 
 

Groet PB 
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Makkelijk zege voor Reiger Boys F3 tegen st. Adelbert F1 
  
Om de tweede plaats te behouden moest er vandaag wel "gewoon" gewonnen worden. Ondanks dat Adel-
bert voor de winter en ongeveer een maand geleden werd verslagen, ging dit niet heel gemakkelijk. Zonder 
wissels stond er ogenschijnlijk een pittige klus te wachten. Het tegendeel was waar, want na een aantal 
minuten werd de score al geopend door Jaimy P. Er werd goed overgespeeld en de score werd vrij gemak-
kelijk uitgebreid naar 6 - 0 door afwisselend Luuk en Jaimy P., die voor rust beide 3 maal scoorden. Adel-
bert wist nog 1 maal tegen te scoren, waardoor er met 6 - 1 werd gerust. Na rust hetzelfde spelbeeld en 
werd de score binnen 10 minuten uitgebreid naar 11 - 1. Een eigen doelpunt, Jaimy V, Jermaine, Arusho 
en nogmaals Jaimy P. zorgde voor deze monsterscore. Daarna wilde iedereen scoren en verslapte de con-
centratie, waardoor Adelbert nog 2 maal wist te scoren, 11 - 3. Wederom een goeie wedstrijd en volgende 
week tegen de koploper Jong Holland F1. Succes jongens!! 

 
 

Marco Zijp. 
 

 
 

Reigerboys F5  
kampioen  
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Reigerboys F5 kampioen na een fantastisch seizoen! 
  
Reigerboys F5 is zaterdag kampioen geworden na de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen LSVV F2. 
De F5 begon in de najaarscompetitie in een geheel nieuwe samenstelling en met nieuwe coaches. Dan 
moet iedereen zijn draai even vinden. 
Al snel bleek dat het team leuk kan voetballen met niet alleen goede spitsen maar ook stofzuigers op het 
middenveld, bikkelharde verdedigers en een top keeper. 
In de najaarscompetitie werd slechts 1 wedstrijd verloren, de rest werd gewonnen met 61 doelpunten voor 
en 9 tegen. Deze cijfers zeggen voldoende. 
  
Na de lange winterstop zonder trainingen en wedstrijden moesten de mannen weer even inkomen. Maar 
het goede ritme was snel weer gevonden. 
Vandaag 24 april, na 9 wedstrijden waarvan wederom slechts 1 verloren en 8 gewonnen is de F5 voor de 
concurrentie niet meer in te halen. 
Het doelsaldo bedraagt nu 40 voor en slechts 8 tegen. Opnieuw een prachtig resultaat. 
  
Als coaches willen wij de ouders bedanken voor dit leuke seizoen en natuurlijk de kampioenen: 
Sam Hes, Ekin Isik, Dave Walter, Hichem El Gharbouni, Jeroen Koning, Daan de Waal, Mitchell Zijp, Wou-
ter Swart en Luc Arxhoek. 
Lekker gevoetbald jongens. 
  
VAN HARTE GEFELICITEERD. 
  
Hans Walter en  
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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 25)  
 

  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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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   

            


