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 Van de Redactie: 
  
Toch weer een geweldig feest afgelopen zon-
dag. Prachtig hoe er gesterden werd in de 
verschillende poules en geweldig hoe perfect 
de organisatie in elkaar steekt. Petje af! 
 
De Reiger, er staat nog niet al te veel in, 
maar na komend weekend zal dat zeker ver-
anderen.  
 

 Wat is er deze keer te melden? 

 De voorzitter aan het woord; 

 Contributie-inning; 

 Enkele wedstrijdverslagen; 

 Uiteraard weer de nodige foto’s; 

 Het rijke verleden... 
 
Hopelijk zend u komende week ook weer uw 
bijdrages in. Misschien ten overvloede, maar 
graag aanleveren in lettertype Arial, grootte 
10. 
Foto’s bij voorkeur in een apart bestand ver-
zenden, tenzij  het een foto-collage betreft. 

 
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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Van de Voorzitter......... 
 

De eerste officiële (beker)wedstrijden zijn 

alweer gespeeld, het seizoen 2009-2010 is 

begonnen. Een jaar waarin we gaan starten 

met het Vrijwilligersprotocol maar ook een 

jaar waarin we op kunstgras gaan voetbal-

len. Ik vind het persoonlijk nog steeds een 

goede keuze dat we voor het hoofdveld heb-

ben gekozen. Inmiddels veel positieve reac-

ties ontvangen hoewel het veld nog enige 

tijd ingespeeld moet worden om uiteindelijk 

het maximale eruit te halen. We zijn nog in 

afwachting van het ophangsysteem voor de 

reclameborden. Zodra dit geleverd wordt en 

de reclameborden geplaatst zijn zullen we 

het kunstgrasveld feestelijk openen. Ook als bestuur hebben we de eerste bestuursver-

gaderingen er al weer op zitten. Dit was ook noodzakelijk want er moesten alweer een 

aantal belangrijke beslissingen genomen worden, zoals: 

 

1. Reeds voor de vakantie zijn er gesprekken geweest met de directie van Villa Ka-

kelbont rond naschoolse opvang bij Reiger Boys. Afgelopen week is er een ver-

volggesprek geweest en ik kan melden dat wij een samenwerking aan gaan met 

Villa Kakelbont voor naschoolse opvang (met sport) voor kinderen tussen 4 en 

12 jaar. Villa Kakelbont zal gebruik gaan maken van de kantine op alle werkda-

gen van de week, inclusief de 13 vakantieweken per jaar. Reiger Boys ziet het 

belang van deze samenwerking vanuit Maatschappelijk oogpunt. Maar vanuit fi-

nancieel oogpunt gezien, zullen we Van Villa Kakelbont vergoeding ontvangen 

voor het gebruik van de kantine en een sportveld. De gemeente heeft hiervoor 

inmiddels akkoord gegeven. De komende weken zal het contract worden opge-

steld en de details verder uitgewerkt worden. We zullen intern met betrokkenen 

overleggen zoals de MOT en kantine commissie. 

 

2. In samenwerking met Dutch Soccer Clinics zullen we op 15 Mei 2010 (voorlopige 

datum) een Internationaal jeugdtoernooi organiseren voor de E-categorie. Naast 

18 top amateurteams zullen hier ook Nederlandse- en buitenlandse betaald voet-

bal organisaties (BVO) aan meedoen. Ik kan hier nog niet veel over schrijven 

omdat verdere details de komende weken verder worden uitgewerkt. Als Reiger 

Boys zijn we erg blij met de samenwerking met Dutch Soccer Clinics omdat zij de 

relaties hebben met Nederlandse en buitenlandse betaald voetbalverenigingen. 

Op 15 Mei 2010 zullen 12 BVO’s, aangevuld met 18 amateurclubs deelnemen 

aan dit 1 daags toernooi. 

 

3. Als grote vereniging kopen wij veel in. Of dit nu materialen zijn of frisdrank, pa-

tat of kroketten, het gaat om redelijk grote aantallen. Enige tijd terug heb ik Ka-

rel Visser gevraagd om de gehele inkoop onder de loep te nemen. Op dit mo-

ment is Karel met een offerte drive bezig om alle kantine inkopen bij 1 partij on-

der te brengen. Uitgangspunten zijn: kosten besparing en efficiënter. De defini-

tieve keuze voor een leverancier zal de komende week gemaakt worden. Wel is 

inmiddels duidelijk dat we een flinke kostenbesparing zullen realiseren, om de 

efficiëntie van levering te vergoten zullen we straks de bestellingen via het inter-

net gaan doen en alles wordt bij Reiger Boys afgeleverd. Aad Buur zal het voor-

raadbeheer en de bestellingen gaan doen. Karel Visser onderhoudt de contacten 

met de leverancier voor alle contractuele zaken.  
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Het seizoen is nog maar net begonnen en er is alweer een aantal belangrijke beslissin-

gen genomen en doorgevoerd. Ook is voorlopig besloten dat we met Koninginnedag 

weer een paardenspektakel gaan houden. Hiervoor zullen we echter wel toestemming 

moeten vragen van de gemeente en Oranjevereniging. De gesprekken met de manege 

zijn alweer voorzichtig begonnen. 

 

Jack Wezepoel en Wilko Bakker zijn de afgelopen paar weken drukdoende geweest met 

het plaatsen van een 7-tal LCD schermen. Drie beneden en vier boven. Op deze scher-

men zal wekelijks het programma staan en worden de uitslagen weergegeven. De aan-

schaf van deze schermen is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de 

Vrienden van Reiger Boys. Ook het biljart wat er inmiddels staat is mogelijk gemaakt 

door de Vrienden. Nogmaals een enorme dank hiervoor. 

 

Op het moment dat een seizoen weer begint, is het altijd een beetje chaotisch op en 

rond de velden. Organisatorisch is alles nog niet optimaal en toch willen alle elftallen 

weer volop trainen en oefenwedstrijden spelen. De velden worden dan optimaal ge-

bruikt hiervoor, dat kan nu ook nog omdat het nog wat langer licht is. Door deze drukte 

wordt er enige flexibiliteit gevraagd van trainers en spelers. Als dan ook de gemeente 

de slangen voor besproeiing laat liggen op het trainingsveld, dan moet er even gescha-

keld worden. Dit is namelijk j.l. woensdag gebeurd waardoor er wat geschoven moest 

worden v.w.b. veldindeling. Wat ik toen heb meegemaakt heb ik geen woorden voor, ik 

wil hier absoluut niet iedereen over één kam scheren maar er waren spelers die hun on-

genoegen hierover op een ondubbelzinnige manier uitte en wel een heeeeel kort lontje 

hadden. Dit geeft totaal geen pas en is ronduit schandalig. Uitvallen tegen mensen die 

werkelijk alles, maar dan ook alles doen voor de vereniging om het iedereen zoveel mo-

gelijk naar de zin te maken. Natuurlijk, we doen er alles aan om het zo goed mogelijk te 

laten verlopen binnen de club maar soms gaan dingen niet zoals we zouden willen. Maar 

als we geconfronteerd worden met een situatie welke veroorzaakt wordt door externe 

factoren dan verwachten we enig begrip. De reacties van een aantal senioren Heren was 

(ik herhaal) schandalig. Ik zal zelf binnenkort contact opnemen met een aantal van deze 

spelers want dit soort gedrag is voor mij onacceptabel. Als aanvulling hierop: We zijn 

nog steeds op zoek naar een Coördinator Senioren recreatief. We hebben een 9 tal re-

creatieve senioren teams, om jullie belangen goed te waarborgen binnen de vereniging 

is het absoluut noodzakelijk dat deze functie wordt ingevuld. Interesse, laat mij het 

even weten.  

 

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 
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Positief is om weer te zien dat iedereen er weer zin in heeft. De elftallen zijn bekend en 

de meesten kunnen niet wachten tot de competitie weer kan beginnen. Een enorm com-

pliment aan de MOT. De vakantie periode is gebruikt om alles weer spik en span te ma-

ken. Een kleine verbouwing in de ontvangstkamer was netjes op tijd klaar. Mannen, 

weer namens de hele vereniging bedankt. De meeste functies zijn weer bezet en we zul-

len binnenkort ook contact opnemen met de aangemelde vrijwilligers (vrijwilligers-

protocol). We hopen dat we op deze manier het structurele vrijwilligerstekort kunnen 

oplossen.  

 

Nu het kunstgrasveld is opgeleverd, waarvoor we de gemeente natuurlijk bedanken, zal 

de discussie met de gemeente rond het eigendomsrecht van de kantine weer opgestart 

worden. Ik heb inmiddels contact hierover gehad met de gemeente en binnenkort zal er 

wederom een gesprek volgen. Als uit dit gesprek geen bevredigend resultaat komt, is 

dit voor mij het laatste gesprek en zullen we andere (juridische) wegen gaan bewande-

len. De hele discussie rond het eigendomsrecht speelt nu al ruim 8 jaar en we zijn nog 

geen stap verder. Reiger Boys is de eigenaar van de kantine, echter staat dit nog steeds 

niet op onze naam omdat de gemeente de overdrachtsbelasting (ruim 50.000 euro) niet 

wil betalen. Juridisch staan wij sterk omdat bij de overgang van het oude naar het nieu-

we complex is vastgelegd dat wij vrijgesteld worden van belastingen e.d. Ik heb de uit-

spraak gedaan dat dit probleem voor de Algemene Leden Vergadering dit jaar opgelost 

is. Daar ga ik nog steeds voor, hoewel de tijd dringt. De Algemene Leden Vergadering is 

voorlopig vastgesteld op dinsdag 3 november. 

 

Als laatste wil ik nog even stilstaan bij de contributie. Op dit moment is er een kleine 

70% ontvangen van het totale contributie bedrag. Dat is teleurstellend want uitgangs-

punt is dat betaald moet zijn voordat je weer met voetballen gaat beginnen. Ik wil dan 

ook diegenen die nog moeten betalen, oproepen om de contributie de komende dagen 

alsnog te voldoen.  

 

Ik wens iedereen een uitstekende start van de competitie toe en heel, heel veel plezier 

op en/of rond de velden. 

 

Koen van der Horn 

Voorzitter v.v Reiger Boys 

 

 

 

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans vander Veldt 
 

hansvdveldt@hotmail.com 

Speel mee 
en steun 

Reiger Boys 
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Attentie: “deadline” nadert voor contributie betaling 
 
Stand van zaken contributie seizoen 2009/2010 
 
De vakanties zitten er weer op. Een ieder staat weer te popelen om te gaan voetballen, of je nu seni-
or, junior, pupil of  kabouter bent. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn al weer enige 
weken aan de gang. De eerste twee van de drie jeugdtoernooien op de zondagen zitten er al weer 
op. Het was weer enorm druk en gezellig op ons schitterende complex. Het grootste toernooi op zon-
dag 6 september komt er aan, met alle E- en F pupillen ongeveer 1400 kinderen. Ook de kabouters 
starten dan weer. De competitie van de selectieteams begint a.s. zaterdag 5 september weer. De 
overige teams zullen nog een weekje moeten wachten, de start is op zaterdag 12 september.  
 
Wil je jezelf of als ouder je zoon of dochter weer lekker laten voetballen, dan moet natuurlijk wel de 
contributie zijn voldaan voordat er weer met voetballen kan worden begonnen. Op dit moment is de 
situatie zo, dat ruim 2/3 van de leden zijn contributie heeft voldaan (deze groep heeft er weer zin in). 
 
Het betekent echter ook, dat 1/3 van de leden zijn betalingsverplichting nog niet is nagekomen.  
Omdat de acceptgiro’s voor dit seizoen wat later zijn verzonden dan in andere jaren en we rekening 
hebben gehouden met de vakanties in de maanden juli en half  augustus, hebben we de uiterste be-
taaltermijn voor de contributie verschoven naar rond 1 september 2009. 
 
Wij willen u erop attenderen, dat wij van u verwachten, dat de contributie voor u zelf of uw kind(eren) 
uiterlijk 5 september 2009 bij ons is. 
 
Na deze datum wordt er een lijst gemaakt met de namen van de nog openstaande bedragen. Dit zal 
betekenen, dat deze leden vanaf zaterdag 12 september 2009 niet meer kunnen voetballen, totdat 
de contributie is voldaan. Het gaat hier dan om de openstaande posten, waarvoor geen betalingsre-
geling is getroffen. 
 
Laat het nu niet zover komen, dat uzelf of uw zoon of dochter niet meer kan voetballen 
Ik reken op jullie. 
 
Namens het bestuur 
Andre Elsinga 
penningmeester.  
 
Indien er betalingsproblemen zijn omdat u krap bij kas zit, kunt u een beroep doen op de 
“Huygenpas”. Informatie hierover kunt u via de site van de gemeente verkrijgen. 
Ook bestaat er een mogelijkheid om een tegemoetkoming te krijgen via de provincie. 
 
Vindt u het ingewikkeld om de formulieren hiervoor in te vullen, neemt u dan contact op met de pen-
ningmeester of de  secretaris. Telefoonnummers staan in de colofon van de Reiger en op de websi-
te. 
 

 

  

  

 

 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt u ook mee  
en 

steunt u daardoor ook  
Reiger Boys? 

 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 

 
MOT zeer blij met organisatie 
Jeugdtoernooi. 
 
De MOT is erg ingenomen met de organi-
satie van het Jeugdtoernooi. “Het is gewel-
dig geregeld.”, zegt Jan Peekel, complex-
beheerder. “Men verlaat het terrein niet 
voordat alles weer opgeruimd is. Perfect. 
Mijn complimenten daarvoor, namens het 
gehele MOT-team”. 
 
Annamarie Kroeze, toernooicoördinator. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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VERSLAG E PUPILLEN SELECTIE REIGER BOYS dd 19082009 
 
Na weken in het ritme te hebben gezeten van trainingen en oefenwedstrijden stond vandaag voor de 
E pupillen Selectie de eerste serieuze wedstrijden op het programma. Dat het harde werken tijdens 
de oefencampagne zich uitbetaalde vandaag laten de resultaten zien. De E1 haalde een volwassen 
overwinning weg op Sportpark de Kabel bij onze  stadsgenoot SVW’27 E1. Uitslag 2-6. Ondanks dat 
er door de trainers vooraf  geen druk op de ze wedstrijd is gelegd,  is het achteraf toch altijd lekker 
om vast te stellen dat we een duidelijke overwinning daar hebben weg gehaald.   
 
Dat het nog duidelijker kan liet de E2 zien. In hun eerste bekerwedstrijd speelde men  thuis tegen 
SVW’27 E2. In de eerste helft werd  SVW’27 E2 kapot gespeeld door het fysieke  spel  gecombi-
neerd met techniek van Reiger Boys E2. De tweede helft werd ( mede ) daardoor een  walk over, 10-
3! 
 
De E3 had op papier de zwaarste tegenstander. In Oudorp moest men aantreden voor de beker te-
gen Kolping Boys E1. Na een goede eerste helft werd het onze youngsters de tweede helft te mach-
tig. Na te hebben gerust met 3-1 werd daar uiteindelijk een nederlaag geleden met 10-3. Geen scha-
de als men bedenkt dat onze jongens van E3 nageneoeg allemaal net uit de F Pupillen komen en de 
eerstkomende weken de tijd nodig hebben om te wennen aan het  snellere, meer fysieke  spel. 
Komende woensdag staat voor ieder  team de tweede bekerwedstrijd op het programma. 
 
SVW’27 E1-Reiger Boys E1 2-6. 
 
Na het bekend worden van de definitieve teamindelingen op vrijdag maakte de nieuwe E1 van Rei-
ger Boys op deze laatste  zaterdag van de maand augustus zich op voor de eerste bekerwedstrijd 
van dit seizoen. En direct een pikante tegenstander, SVW’27 E1. Altijd lastig,en een wedstrijd omge-
ven  met de nodige rivaliteit, spelers die bij elkaar op school/in de klas zitten en ouders/trainers die 
elkaar kennen etc. 
Na een goede warming up en een nieuwe yell voorafgaand aan de wedstrijd konden we dan eindelijk 
starten. De eerste 10 minuten probeerde SVW’27 snel hun 2 aanvallers te bereiken. Onze verdedi-
ging had moeite met het vinden van het ritme. Het resulteerde in enkele  mogelijkheden voor SVW’2-
7. Daar stelde Reiger Boys met name een enkele spaarzame counter tegenover die evenzoveel 
doelgevaar opleverde. Uiteindelijk was het  SVW’27 dat de score openden. 1-0. Het sierde Reiger 
Boys dat men vanaf dat moment ging voetballen van uit de afgesproken veldbezetting en taken. Dat 
daar bij ook lustig gecombineerd werd was een verdienste van het  team zelf. Voor rust werd de ach-
terstand nog omgebogen naar een voorsprong. 1-3. De tweede helft hadden we de wedstrijd volledig 
onder controle. Door  voorin goed te staan kon SVW’27 de bal alleen maar diep spelen waar onze 
verdedigers door scherp te dekken iedere aanval in de kiem  smoorde. Na 1-4 werd het nog 2-4 en 
het slotakkoord was tweemaal voor Reiger Boys, 2-6. Proficiat jongens. En vanaf nu gaan we verder 
bouwen! 
 

Rene Kauwen 
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Zaterdag  29 augustus. 
 
Bij tijd en wijle kwam het water bij bakken naar beneden. Wedstrijden werden zelfs voor een moment 
stilgelegd. 

Dan voel je je als keeper wel verloren. 
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Oefenwedstrijd E13-E14 

Onder een bewolkte hemel met hier en daar zon, mochten onze jongens aantreden tegen het op pa-
pier sterker geachte E13. Bijna allemaal zijn ze langer dan onze jongens, maar vanaf de eerste mi-
nuut hadden we ze onder druk gezet. Dat resulteerde al snel in een doelpunt gescoord door Govanni 
op een prima pass van Dion, precies wat we op de training hadden geleerd. Dat dit geen toevalstref-
fer bleek, zagen we even later toen Dion opnieuw een pass gaf op Govanni en wederom wist hij het 
net te vinden 2-0. De wolken werden inmiddels talrijker en dreigender maar vooralsnog had niemand 
van de spelers daar erg in. De verdediging had tot nu toen nog weinig te doen gehad en dus kon 
Nitesh ook mee naar voren. 5 minuten voor het einde van de eerste helft wist Dion Govanni nog-
maals te vinden en een loepzuivere hattrick was het gevolg, 3-0. Eindelijk kreeg de E13 door dat ze 
op het veld stonden dat als ze er een wedstrijd van wilden maken, dat ze dan naar voren moesten 
spelen. Het talent is aanwezig met lange passen zijn de grote jongens zo aan de andere kant van het 
veld. De verdediging onder aanvoering van Rik hield lang stand. Toch konden ze niet voorkomen dat 
het voor rust 1-3 werd. In de rust bleek al dat 7 spelers zo vroeg in het seizoen echt te weinig is. De 
energie was bij een aantal al aardig doorheen en toen moest er nog een tweede helft van 25 minuten 
gespeeld worden. We begonnen goed aan de 2e helft, maar de E13 had via een prima aanval al snel 
de 2-3 op de borden staan. 
Ondanks enkele goede kansen, lukte het niet om nog een 4e treffer de maken, en zoals zo vaak als 
jij zelf niet scoort, dan krijg je hem vroeg of laat tegen. 5 minuten voor het einde werd het inderdaad 
3-3. Nog even volhouden, immers 3-3 konden we op basis van de tweede helft mee leven. Het was 
de E13 die in de laatste minuut een kans kreeg om te schieten in de verre hoek onhoudbaar voor 
Niels Seine. 4-3 voor E13 was het eindresultaat, inmiddels kwamen de druppels uit de lucht vallen. 
Maar niet getreurd, volgende week staat het toernooi bij Reigerboys op het programma. Misscchien 
dat we er tegen die tijd nog een speler bij hebben. 
 
We hebben een prima wedstrijd gezien van jullie met nu al veel vorderingen ten opzichte van een 
week eerder, dus ga zo door! Vooral het samenspel ging al veel beter! 
 
Tot volgende week! 
            Groeten, Patrick en Erik  

 
Reigerboys F9 – LSVV F6  
 
Onze eerste oefenwedstrijd op het nieuwe kunstgras is zeer voorspoedig verlopen, want dit is waar-
schijnlijk de highscore van dit seizoen. Vanaf het begin werd er goed overgespeeld en scoorde we 
een mooi doelpunt na een goede pass van Guido naar Mitchel (die een paar man passeerde en het 
overzicht hield en Rik perfect bediende 1-0. Jordy stond zijn mannetje in de verdediging en zag dat 
Kay helemaal vrij stond en vervolgens de bal aan Justin en die bedacht zich niet en roste de bal in 
de hoek 2-0. Thomas pakte de bal af en paste naar Mitchel de snoeihard de bal in het doel ramde 3-
0. 
De keeper van LSVV stond echt heel goed zijn doel te verdedigen, want anders hadden een veel 
grotere voorsprong gehad, maar ook hij kon niet verhinderen dat we voor de rust via Kay, Roy en 
nogmaals Justin met 6-0 gingen rusten. De 2

de
 helft hadden we een wat doping genomen en LSVV 

had geen wissels en wij gelukkig 2, waardoor hun toch vermoeid werden. Het werd toen een doel-
puntenfestijn, want na een aantal mooie acties en prachtige doelpunten (Justin 4, Mitchel 3, Kay 3, 
Rik 2, Jordy 2, Thomas 1 en Roy 1) 
Een pluim voor onze keepers Rik & Guido, de verdediging Jordy & Thomas, want jullie bleven wel 
heel goed je taak vervullen. Roy, Mitchel, Kay, Justin en Rik zorgden voor goed combinatiespel op 
het middenveld en prachtige doelpunten. 
De penalty’s wonnen we met 7-2 waarvan Guido er 5 heeft gestopt! 
 
De opkomst van enthousiaste ouders was groot en dit zal zeker een leuk en sportief seizoen worden. 
De F6 is regelmatig te bewonderen en duidelijk herkenbaar aan de gesponsorde outfits van gratisaf-
tehalen.nl en zeker een bezoekje waard. 
 

Gerard Joon F6 
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 Mega Jeugd toernooi: impressie. 
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Wim Moors, wethouder Wim Boekel en Peter 
Kuiken assisteren bij het slaan van de eerste 
paal voor het nieuwe complex. 

Dames-selectie sportploeg van het jaar (1999). 

Noorlander en van Gils nieuwe 
trainers Dames-selectie. 

En terug in de hoofdklasse. 

Langzamerhand krijgen gebouw en 
tribune vorm. 

Peter Kuiken is regelmatig 
op de bouwplaats te vin-
den.  

Hjalmar Duijf penalty
-specialist 1999 -
2000 ontvangt trofee 
uit handen van Leen 
Blind. 


