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Van de Redactie. 
  
Wat een weekend was het en wat een voet-
balbeleving. Geweldig. Kijk snel in de Reiger 
en beleef het nog een keer mee: 
 

 Winst Heren 1; 

 Winst Dames 1; 

 Eigenlijk wint iedereen; 

 Het Digitaal Wedstrijd Formulier; 

 Voetbaltechnisch overleg; 

 Promotie Spelerspassen; 

 Frans Hoek Keeperpromotiedag; 

 Het Reigeren; 

 Dartstoernooi; 

 De voorzitter uit z‟n dak. 
 
 
Gewoon leuk dus weer. 
 

 
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 Senioren            Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren   Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

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 

Notulist    Irma Thijs  06-10417236 

Notulist    Ines Douwes 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Vacature 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

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 

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 

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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Invullen Digitaal Wedstrijd Formulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Spaander heeft er lol in. Gelukkig maar. 
 

Voetbaltechnisch overleg in bestuurskamer. 
 
Op donderdag 9 september 
2010 kwam  de voetbaltechni-
sche commissie bij elkaar . Alle 
(jeugd) hoofdtrainers waren 
daarvoor uitgenodigd. Dit keer 
even geen bestuursleden maar 
trainers in de bestuurskamer. 
Onder voorzitterschap van Ben 
Rietveld werden er vele punten 
doorgesproken. Op de voor-
avond van een nieuwe competi-
tie is het belangrijk een aantal 
zaken door te spreken. Is men 
tevreden over de materialen, hoe 
is de voorbereiding verlopen, wat 
zijn onze verwachtingen enz. Er 
was een lange agenda door te 
nemen. Een ding is zeker. We 
hebben er allemaal weer veel zin 
in. 
 

 Ben Rietveld 
Hoofdtrainers van de jeugd bij elkaar. Helaas pasten ze niet 
  allemaal tegelijk op de foto. 
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Reiger Boys – DZS 
 
De eerste punten voor Reiger Boys 
zijn binnen. 
Binnen het kwartier hadden de Rei-
gers de wedstrijd beslist. Ik zou zeg-
gen meteen onder de douche en 
gezellig napraten. Maar zo werkt het 
dus niet, er moet gewoon twee keer 
drie kwartier gespeeld worden. 
Dan toch maar even de wedstrijd 
een beetje beschrijven. 
Na van beide kanten de eerste minu-
ten wat aftasten was het Michael 
Cornelissen die de goede voorzet 
gaf van rechts. Mark van Duin had 
vervolgens geen enkele moeite om 
de bal bijna letterlijk het doel in te 
lopen, 1-0. 
Zes minuten later was het Paul Wright die de 2-0 inschoof. Het schot kwam in eerste instantie van Remco 
Rietveld en via een soort van biljartkluts (weer ‟n nieuw woord voor de dikke van Dale) was het de Engels-

man die de treffer op zijn naam mocht 
zetten. 
 
DZS kwam op dat moment in het hele 
stuk niet voor. Maar de Reigers vergaten 
door te drukken en werden slordig, waar-
door de bezoekers wat kansjes kregen. 
Het was aan keeper Yannick de Boer te 
danken dat de nul gehouden werd tot aan 
de rust. 
Na de rust begon DZS fel, terwijl de thuis-
club doorging waar het gebleven was.  
En dus waren de eerste kansen voor de 
bezoekers. De Reigers gaven op dat mo-
ment de wedstrijd uit handen. Maar soms 
zit het mee en valt het dubbeltje de goede 
kant op. 
Zoals op deze mooie zaterdagmiddag. 
In de 66

e
 minuut kreeg Reiger Boys een 

corner. Jan Pluister legde hem panklaar op het hoofd van Paul Wright. Die verloochende zijn afkomst niet 
en kopte de bal steenhard achter de keeper. De wedstrijd was nu helemaal gespeeld. 
DZS kwam in de 75

e
 minuut nog terug tot 3

-1 door een misverstand tussen verdedi-
ging en keeper, maar meer zat er niet in 
voor de bezoekers. 
Het was op het eerste kwartier na niet 
goed, maar de punten zijn toch wel erg 
belangrijk voor Reiger Boys. 
Ik kan nog wel een heel verhaal vertellen 
over de nodige gele kaarten en de body-
checks die niet misstaan hadden bij het 
ijshockey, maar ach, we hebben gewon-
nen, dus laat ik het hier graag bij. 
 

Tineke Leuven. 
 

(Foto’s: Maarten Post) 
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Dames Reiger Boys – ‟t Zand 2-1 (1-0) (Foto’s: Leo Soeters). 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys hebben hun tweede wedstrijd thuis tegen ‟t Zand 
uit Tilburg met 2-1 gewonnen. Twee prachtige doelpunten van Sharon Kok bepaalden uiteindelijk de 
eindstand in het voordeel van de thuisploeg. Uit een scrimmage voor het Reiger Boys-doel wist 
Marte van de Wouw tegen te scoren. De score van de thuisploeg had echter hoger kunnen zijn ge-
zien de diverse scoringskansen, waarbij een niet benutte penalty. 

 
In begin van de wedstrijd was Reiger Boys dui-
delijk sterker, dit resulteerde in 25

e
 minuut in 

een 1-0 voorsprong. Uit een breedtepass van 
Marintha Louwe belandde de bal bij de vrijstaan-
de Sharon Kok, die vervolgens met een boogbal 
vanaf 25 meter keepster Leyla Bagci verraste (1
-0). Niet lang daarna  liep Chantal Hendriksen 
attent door op een dieptepass en verscheen vrij 
voor keepster Bagci, maar durfde niet door te 
zetten. ‟t Zand kwam hierna beter in de wed-
strijd. Marte van de Wouw kwam vrij voor keep-
ster Eline Roet en schiet naast. Een hard schot 
van Mayke Bressers werd onschadelijk gemaakt 
door keepster Roet. 
 
Direct na rust werd de bal uit vrije trap door Ta-
mara Valentijn net buiten het strafschopgebied 
uit de bovenhoek getikt door keepster Roet. Een 
slimme pass van Sharon Kok bracht Marintha 
Louwe vrij voor het „t Zand-doel; haar inzet werd 

door Bagci tot corner verwerkt. In de 53
e
 minuut  werd een ziedend hard schot van Kok uit de bovenhoek 

gekopt door verdedigster Melissa Reuser, die vervolgens met een natte spons moest worden bijgebracht. 
Even later werd uit een vrije trap van Sharon Kok de bal vrij voor doel gemist door Marieke Plekker en ver-
volgens òòk door Alina Uijl. In de 64

e
 minuut werd uit een identieke situatie de bal gemist door Louwe. Een 

minuut later was het wel raak voor Reiger Boys. Uit een vrije trap krulde Sharon Kok de bal over de muur 
onhoudbaar voor Bagci in de bovenhoek. (2-0) 
In de 84

e
 minuut bracht Marte van de Wouw de spanning weer terug. Uit een scrimmage voor het RB-doel 

wist ze de 2-1 aan te tekenen. In de blessure tijd werd Sharon Kok door Kelly van Hassel neergelegd in het 
strafschop-gebied. De toegekende strafschop werd genomen door Aaike Verschoor. Keepster Bagci wist 
met een prima redding de 3-1 te voorkomen. 
 
Statistieken: 
 
Reiger Boys – ‟t Zand  2-1 (1-0) 25

e
 en 65

e
 Sharon 

Kok 1-0 en 2-0; 84
e
 Marte van de Wouw 2-1. 

Scheidsrechter: C.J. Marees 
Kaarten geel: 93

e
 Kelly van Hassel (’t Zand) 

 
Reiger Boys: Eline Roet, Marit Balder, Aaike Ver-
schoor, Marieke Plekker, Tanja Groenewoud, Alina 
Uijl (67

e
 Jaimy Visser), Chantal Hendriksen, Sharon 

Kok, Marintha Louwe, Jorinda Schuit, Shardy Patti-
nasarany (89

e
 Sue-Ranie Hok-A-Hin).  

 
„t Zand: Leyla Bagci (k), Melissa Reuser, Maud Si-
mons, Mandy Glaudemans (60

e
 Kelly van Hassel), 

Michèle Hamers (33
e
 Daniëlle van Hooy), Judith van 

Berkel, Nadia Cools, Tamara Valentijn, Marte van de 
Wouw, Mayke Bressers, Nikki van de Pas (75

e
 Roos 

Havermans). 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Volendam 9   -   Reiger Boys 4   ( 3- 0 )   3 - 4 
  
Na een ietwat rommelige en met weinig tot geen overwinningen afgesloten oefen/beker periode was het 
zaterdag meteen raak want Volendam uit is altijd lastig. Met slechts 12 man kon er worden afgereisd naar 
Palingcity want een deel van de Cockers ( 10 ) konden, om uiteraard goede redenen, geen acte de precen-
ce geven. Gelukkig 2 man kunnen lenen van collega teams en dat heeft gelukkig ook z'n voordeeltjes. Bij 
deze worden Guus en "Patrick" dan ook zeer bedankt. 
Ik zei het al bij Volendam weet je nooit, wat je tegenkomt. Een kijkje op het wedstrijdformulier geeft ook 
geen duidelijkheid want het barst van de Jonken en Tollen, de ( goede ) scheids was echter een wat minder 
voorkomende naam "Jonk".  
De wedstrijd dan. Over de eerste helft kan ik kort zijn, zij 4 kansen en 3 goals en wij 6 kansen en 0,0 goals 
dus ga je met een rot gevoel rusten. De opmerking in de rust, maakt niet uit van wie die was, van "als we 
snel een goal maken gaan we ze nog pakken ook" werd niet helemaal serieus genomen. Ed had, die mor-
gen, al wat ervaring hiermee opgedaan bij de E-tjes, kindlief stond met de rust met 4 - 0 voor en het werd 4 
- 4!!  Die snelle goal kwam door goed doorzetten van Pat, dat Johan er vrij snel daarna nog eentje bijprikte 
was gezien de opmerking in de rust helemaal volgens het boekje. De gelijkmaker van weer Pat, was daar-
na eigenlijk ook weer een logisch vervolg. Volendam werd helemaal zoek/stuk gespeeld. Ze hadden zelfs 
geen fut meer om de in het water liggende bal eruit te vissen hetgeen voor hun toch appeltje eitje 
zou moeten zijn. Na een vijftal minuten werd het spel hervat en scoorden de Cockers de winnende. Wie? 
Inderdaad hij was het weer!! Toen daarna de bal weer in het water belandde floot de scheids maar af, hij 
zag waarschijnlijk de bui al hangen, een minuutje of 6 te vroeg maar daar maakten wij geen probleem van. 
Volgende week naar Marken, is nog iets verder dan Volendam, dus gaan we iets eerder vertrekken nl. om 
13.15 uur, zodat de m.n. wat ouderen en de wat strammen en stijven personen ( iedereen dus ) hun war-
ming-up dit keer volledig kunnen uitvoeren. 

  
J.v.d.B. 

 
 
 

Reiger boys darts league gaat weer van start 
 
Na twee succesvolle seizoenen start op 23 sept de derde reiger boys dart league in successie. 
Titelverdediger Rob Bakker zal alles uit de kast moeten halen om zijn titel te verdedigen,de meeste zullen 
op revanche uit zijn.De reiger boys darts league begint van 23 sept tot begin mei .Het is elke donderdag-
avond om 20:00 uur begint het in de kantine van reiger boys.Naast de prijzen voor de nummers 1,2 en 3 
wordt de eerste onehunderd-and-eighty beloond met een pitcher, en elke 180 daarna met een halve liter 
bier. 
Inschrijven kan tot 21 sept bij Rob Bakker per mail:bakker1945@quicknet.nl .De inschrijf kosten zijn 5 
euro voor het hele seizoen. Daarnaast doen we ook 7,50 euro elke week in leggen voor een hapje en een 
drankje.Dus geef jullie snel op want vol =vol. 
 

Rob Bakker 
 

  

Frans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAGFrans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAG  

  

25 OKTOBER 201025 OKTOBER 2010  

  

VOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAARVOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAAR  

  
IJ.V.V STORMVOGELSIJ.V.V STORMVOGELS  

IN IJMUIDENIN IJMUIDEN  

  

OPGAVEFORMULIER VIAOPGAVEFORMULIER VIA  

  

WWW.STORMVOGELS.NLWWW.STORMVOGELS.NL  
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Het “Zevende”. 
 
Er kan weer een nieuw mapje op de externe harde schijf worden aangemaakt: seizoen 2010-2011. Wan-
neer Char of een andere toverkol met haar al dan niet ingebeelde overgevoeligheid voor de andere wereld 
zich zou concentreren op het mapje 2009-2010, zou ze waarschijnlijk linea recta naar een gesticht gebracht 
kunnen worden, gezien de hoeveelheid negatieve energie die dat mapje uitstraalt. Gelukkig maken we dat 
mapje van Pandora niet meer open en blijven de demonen die daar in zitten, gezellig klaverjassen op dat 
gedeelte van de harde schijf. Een heel verhaal om te vertellen dat er een nieuw seizoen begonnen is. RB7-
watchers zullen zich wel afvragen; “zijn er mutaties?” Die zijn er. Veul… eeh, veel.  Zo zijn we niet meer het 
kijfende vijfde. We spelen nu wat meer op ons niveau in plaats van nivo en het beestje heeft meteen een 
andere naam gekregen: het zevende. Verder heeft Bert zijn rol als Bam-bam Rubbles moeten opgeven we-
gens een slepende blessure, Ronald kegelt niet langer rechtsbuitens over de zijlijn, bij Jeroen waren we 
erachter gekomen dat ie voor Feyenoord is en zijn positie was daarom onhoudbaar, Sipke heeft er voor 
gekozen personal coach van z‟n oogappel te worden, het eerste kon niet zonder de Gamma en een goede 
vlagger en hebben met Dinand meteen maar de beste genomen en Peter van D. zoekt zijn heil een stapje 
lager.  
Wat hebben we daarvoor teruggekregen? De economische crisis heeft  toegeslagen bij alle grote voetbal-
clubs en er zijn wat minder transfers dan voorgaande jaren. Maar in tegenstelling tot clubs met een blind, 
opportunistisch  aankoopbeleid als Manchester City en Real Madrid heeft het zevende slim gescout. Zo 
hebben we een oud lid wat nu een nieuw lid is kunnen toevoegen aan de selecao: Patrick van Kemenade 
die deze keer wat langer heel hoopt te blijven dan bij de eerste poging tot voetbal. Ook Dylan Eppenga 
trekt voortaan het geel/zwarte tricot over z‟n schouders, samen met z‟n vriend Ramon Pittana, die vorig jaar 
nog hun niet geringe kwaliteiten lieten zien bij een modaal clubje in de hoofdstad. Als de onderhandelingen 
met z‟n zaakwaarnemer goed gaan, dan kunnen we mogelijk ook nog een klasse keeper toevoegen aan 
het sterrenensemble.  Raymond Nauta keepte tot voor kort bij – oh ironie-  bij het vijfde, maar dat team is 
helaas opgeheven, zodat wij weer twee rolletjes drop in onze zakken kunnen houden en hem mogelijk 
transfervrij kunnen overnemen.  
De voorbereiding in vorm van een toernooi was uitmuntend en het is dan ook heel lekkerrrr om te kunnen 
vertellen dat de eerste prijs van het seizoen al binnen is: extra consumpties vanwege de poulewinst na drie 
wedstrijden om je vingers bij af te likken. 
Laten we het keertje over de wedstrijd tegen de Kennemers gaan hebben. We zijn er toch. 
De eerste helft hadden we om allerlei uiteenlopende redenen slechts negen spelertjes. Gelukkig was ook 
trainer/coach/manager bereid om zijn er een functie bij te nemen en mogen we hem tegenwoordig aanspre-
ken als player-coach. Mochten er mensen zijn die niet weten wat dat inhoudt: dezelfde functie die Stijn Vre-
ven tegenwoordig vervult bij Esperanza Neerpelt.  
Het probleem was dus voor iets minder dan tien procent opgelost. We hadden nu tien man om de Kenne-
mers het leven zuur te maken. Dat ging prima tot het eerste fluitsignaal. Daarna bleken de vriendelijke 
kampbewoners te beschikken over een beter elftal wat prima de extra man kon vinden. Om een hele eerste 
helft kort samen te vatten: wij kregen een gratis conditietraining. Waar de Kennemers wat meer moeite mee 
hadden was het maken van doelpunten en mede dankzij Frank die –als spits(!)- een bal van de lijn haalde, 
een uitmuntende Raymond en een stug verdedigend Reiger Boys bleef de ruststand beperkt tot een scha-
mele 1-0 achterstand, wat een behoorlijk vertekend beeld van de werkelijkheid was. Na rust hadden we 
weer de volledige beschikking over twee jeugdleiders annex veldspelers die we ook een plaatsje in het 
strijdperk konden geven: Ron en Willem-Jan. Ook werd de opstelling aangepast, werd ongeveer elk poppe-
tje behalve de centrale verdediging en de keeper op een andere positie gezet wat resulteerde in veel meer 
tegenstand van onze kant. De verhoudingen lagen wat evenwichtiger en de Kennemers kregen van Ron 
een lesje in effectiviteit: 1-1 uit een behoorlijk blunder van de Wijkers. Daarna sloeg toch de vermoeidheid 
aardig toe aan beide kanten en werd het veld steeds groter, zodat beide partijen nog een heel aantal kan-
sen kregen. Helaas, helaas, helaas werd er maar eentje benut: door degenen in een rood shirt. Had ik al 
„helaas‟ gezegd? Vijf minuten voor tijd! Vrij onsportief dat soort gedrag! Daarna schoot Ron nog een keertje 
schitterend op hun lat en redde de keeper van de Kennemers de drie punten uit een andere kans van die-
zelfde persoon van wie we ons nooit hoeven af te vragen wie nu precies Mol is.  
 
Mispeer van de week. 
Twee duidelijke kandidaten en laat ik maar eerst met degene beginnen die eigenlijk nooit de mispeer kan 
krijgen: me eigen zelfe. Wat was er gebeurd? Vlak voor het vertrek richting de schoorstenen haalde ik de  
 (Vervolg: pag. 9) 
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kledingtas uit m‟n auto (die overigens een identiteitscrisis heeft) en stapte vrolijk bij Peter in de auto. In Be-
verwijk aangekomen kon ik mijn autosleutels niet vinden en wat doe je in zo‟n geval? Bel de Vara of Di-
nand. Ik koos voor het laatste. Dinand vond mijn autosleutel…. aan de buitenkant van m‟n kofferbak. 
Dinand! Ik ben je zéér erkentelijk. 
De andere kandidaat zat in dezelfde auto en oproepkracht Sander van het tiende was het niet. Ondergete-
kende ook niet en daar we maar met z‟n drieën in de auto zaten, blijft er maar één kandidaat over: 
………… (vul het juiste antwoord in op de stippellijn). Sommige mensen vergeten hun sleutels, andere 
mensen vergeten spelers! Ramon stond waarschijnlijk verbaasd in de kantine om zich heen te kijken en dat 
is niet zo raar, want we hadden hem niet meegenomen! In geval van nood had ie eventueel bij Dinand mijn 
autosleutels kunnen halen en zo alsnog naar de Kennemers kunnen rijden, maar op één of andere manier 
was ie daar toch nog (redelijk op tijd) gearriveerd.  
Peter (dat had op de stippellijn moeten staan), van harte! 
 

Marcus 
 
Reiger Boys A 1 -  Berdos A 1 : 4 - 1 
 
Aardige wedstrijd wel gezien. Reiger Boys oogde 
sterker, maar had toch moeite om de eerste treffer 
te scoren. Had uiteraard ook te maken met de ge-
wenningsfase. Spelers moeten elkaar nog beter 
weten te vinden. En als dat lukt, komt het helemaal 
goed. Aan de inzet ligt het in ieder geval niet. 
Toen het tweede doelpunt gescoord werd, werd 
het allemaal wat gemakkelijker, maar Berdos wist  
ook het doel te vinden. 
Na de rust werd de voorsprong uiteindelijk uitge-
bouwd naar 4 - 1. Mooie uitslag! 
 

HH 
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Vrone D4  -  Reiger Boys D6                 2 – 12 
 
Onze eerste competitiewedstrijd als nieuwe D-spelers gaf het gewenste en helaas ook verwachte resultaat. 
Helaas, omdat door een dwaling van de verantwoordelijken voor de inschrijving van de teams, de D6 en D7 
in de 4

de
 , een voor hun niveau te makkelijke, klasse zijn ingedeeld. Jullie zullen het ermee moeten doen. In 

ieder geval krijgen jullie nu de tijd om patronen te oefenen en de juiste posities in te nemen bij spelmomen-
ten. Probeer andere doelen te stellen dan alleen maar te winnen. Rene zal hier ongetwijfeld nog op terug-
komen. Over de wedstrijd kan ik kort zijn. De twee tegen doelpunten kwamen uit situaties waarbij door het 
midden een Vrone speler kon doorbreken .Rugdekking geven, ontbrak er hier aan. Wat dat is,zal jullie nog 
wel uitgelegd worden. Yasmin werd een paar keer verrast door terugspeelballen waarbij ze niet snel ge-
noeg handelde. Ook iets om op terug te komen. Voorin kregen we veel, heel veel kansen; sommige werden 
vakkundig afgewerkt, andere strandden recht in de handen van de keeper. Nu was ons team ook niet hele-
maal fit. Enkelen hadden een paar dagen met hun klas achter de rug (weinig slaap) en Kristian begon en 
eindigde ziek (onverantwoord van zijn vader om hem te laten spelen) aan de wedstrijd. Op rechts zag ik 
mooi samenspel. Inpassen van K. op Daan, teruggeven op Mauro, die weer in de diepte inspeelt op Daan. 
Goede interventies achterin van Bart en Brian. Bodhi die veel werk verzette op het middenveld en Numan 
die het Suikerfeest luister bijzette met een aantal doelpunten. Niels,nog wat onwennig in dit team maar seri-
eus bezig,moet zijn schroom nog van zich af schudden maar dit gebeurt ongetwijfeld nog wel dit seizoen. 
Kortom, ik heb goede dingen gezien en met de huidige trainersstaf (Rene,Rene en Kees) belooft dit sei-
zoen veel. 
 

Gerrit (Blokhuis) 

 
Knappe overwinning voor ongeslagen Reiger boys E3 
 
Koedijk E3 – Reiger boys E3  2 – 7 
 
De eerste competitiewedstrijd van de E3, de verwachtingen waren groot, zeker na de goede bekerwedstrij-
den en het gewonnen Reiger boys toernooi. 
De E3 moest duidelijk wennen aan het kunstgras van Koedijk, de stuiterende ballen etc. Toch  kwam er na 
een tijdje meer lijn in het spel en werd de eerste goede combinatie op de mat gelegd en wat tevens de eer-
ste kans opleverde. Maar zoals gebruikelijk als je denkt dat alles langzamerhand onder controle is valt het 
doelpunt aan de andere kant, de verdediging stond niet goed en  werd uitgespeeld, ja zelfs Sil kreeg een 
fantastische lob over hem heen  1 – 0. Er sluipt een beetje onzekerheid in de groep, gelukkig knokken onze 
voetballertjes zich terug in de wedstrijd. Na balverovering op het middenveld  mag Jarno vrij opstomen tot 
15 meter voor het doel, hij haalt uit en via de binnenkant van de paal verdwijnt de bal in het doel 1-1. Koe-
dijk countert af en toe, wat door de verdediging keurig wordt opgelost en er voor zorgt dat we in de wed-
strijd blijven. Eindelijk komt de E3 op voorsprong door Dylan die op rechts doorbreekt en van dichtbij cool in 
de korte hoek scoort 1-2. Even later is het rust. 
Na een hartig woordje van de beide coaches  staat er een solidere E3. Men durft te voetballen en controle-
ren daarna ook de wedstrijd. Craig krijgt de bal op links en speelt naar Jarno, hij speelt naar Kenzo die van-
af rechts keurig in de verre hoek scoort 1-3. Toch geeft Koedijk zich nog niet gewonnen en maakt een bijna 
identiek doelpunt als de eerste, weer wordt  Sil met een boogbal verschalkt 2-3. Dan maar een solo denkt  
Dylan, hij slalomt door de defensie van Koedijk en tekent de 2-4 aan. We gaan beter voetballen en door  
flink te jagen op de tegenstander mag Dylan zelfs de bal in een leeg doel schieten 2-5. We gaan steeds 
beter combineren Mike speelt op rechts Jarno aan die kapt zijn tegenstander uit speelt door naar Sam die 
op zijn beurt doorspeelt naar Craig die op zijn beurt de bal   keurig langs  de keeper speelt en de 2-6 aante-
kent. Jongens blijf ook bij een grote voorsprong voetballen vanuit je positie en laat de bal rondgaan. Tot slot 
maakt Dylan zijn 4

e
 doelpunt door op rechts zijn man uit te spelen en met links de keeper passeert.  

Mannen, al met al een mooi  resultaat, maar maak het volgende keer niet zo spannend en probeer sneller 
te combineren. 
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Reiger Boys E4 haalt flink uit tegen LSVV E3 
 
LSVV E3 – Reiger Boys E4 1 - 9 
We hebben eerst verzameld bij Reigerboys, toen gingen we naar LSVV. Daar kwamen we al snel in de 
kleedkamer en na het aankleden kregen we wat tips van de coach Patrick. Hij vertelde dat we ons groot 
moesten maken als we in balbezit zijn, en klein maken als de tegenstander de bal had.  
We speelden de eerste helft niet heel sterk. Als we terug moesten zakken bleven er 3 spitsen voorin. Dus 
de tegenstander kan zo alle ruimte krijgen om te scoren. Na onze 1-0 (door Dylan) gebeurde dit ook en 
maakte de tegenstanders er  1-1 van.  
In de rust werd gezegd dat de 3 spitsen 10 meter terug moesten zakken en dat we de tegenstanders zoek 
moeten tikken. Iedereen heeft toen heel goed geluisterd en we gingen er vol tegenaan in de tweede helft! 
Na de rust maakte Dylan nog 5 doelpunten! En Arusho die maakte ook 2 doelpunten! De laatste werd ge-
maakt door Jamy! 

 
Groetjes Dion 
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Hier het verslag van Berdos E3 tegen Reiger Boys E5 2- 4 
11 september 2010 
  
Vandaag ging de reis naar Bergen. Berdos E3 was de tegenstander. 09.00 uur was de planning dus 
nog even lekker koffie drinken in de kantine met de ouders. Vijf voor negen toch maar richting voet-
balveld en wat bleek de wedstrijd was al begonnen! We misten net het eerste doelpunt gemaakt door 
Mick. Jammer maar we hadden nog heel wat in het vooruitzicht! Het spel ging redelijk samen op Ber-
dos en Reigerboys waren aan elkaar gewaagd. Resultaat was dan ook dat het 1-1 werd. 
De rust werd in gegaan met deze stand. Na de rust werd het spel voortgezet zoals ze begonnen wa-
ren. Goed samenspel en veel kansen om te scoren. Robbert de invaller van Maarten maakte met 
een mooie goal 1-2. Echter de voorsprong was niet voor lang. Berdos kreeg een vrije trap in het 
strafschop gebied en zeilde er mooi in 2-2! 
Door goed naar elkaar te kijken en de koppies erbij te houden werd het een spannende wedstrijd.  
Luka maakte de 2-3 toen was het hek van de dam! Reigerboys kreeg de bekende vleugels en Mandy 
scoorde de 2-4 niet snel daarna. 
Sten ook al de invaller voor Dennis deed er nog een schepje bovenop 2-5 was de eindstand! 
Jongens en meiden jullie hebben een geweldige wedstrijd gespeeld goed verdedigd geweldige goals 
ik heb genoten!!!! 
Robbert en Sten bedankt dat jullie mee wilden doen jullie hebben geweldig gevoetbald 
  
                Yvonne (moeder van Mick) 

 
 
 
Reiger Boys E6 – LSVV E4    8–0 (!) 
 
Zaterdag moesten we spelen tegen de oude club van trainer Guido. Hij probeerde ons al bang te 
maken met verhalen hoe goed LSVV was toen hij daar speelde. We waren compleet dus echt indruk 
maakte dat niet. Het Reiger Boys – tournooi hadden we redelijk gespeeld (1 gelijk, 1 verloren en 1 
gewonnen). We waren al uit de beker door 2 verlies- en 1 winstpartij, dus de competitie kon begin-
nen. 
Het was mooi weer, met wel een stevige wind. 
Al snel werd duidelijk dat wij de betere partij waren: we speelden keurig geconcentreerd, Sten op 
goal met daarvoor een wisselende samenstelling. Hoe we ook speelden, alles ging gewoon super: 
verdedigen, scoren, maar het allerbest ging nog wel het samenspelen. Mooie passes langs de lijn, 
keurige tackels, prima voorzetten en altijd oog voor een medespeler. Echt super om naar te kijken 
mannen ! 
Met de rust stonden we met 3-0 voor. Youssef scoorde 2 keer, Robbert prikte er ook nog eentje keu-
rig in en dat allemaal tegen de wind in. Na de rust ging het allemaal nog veel sneller. Youssef maak-
te zijn hatrick compleet. Ook Remco was er met een afstandschot dicht bij. Lidus en Joep (oftewel 
Max2) staken regelmatig het veld over naar voren of speelden lekker over naar de spitsen. Ook Den-
nis was weer belangrijk achterin en kwam goed mee naar voren.  
Zoals gezegd waaide het best hard. Sten, de keeper, had dat ook gezien. Hij probeerde het eens 
met een lange uittrap, en jawel ! Vanuit zijn eigen doelgebied scoorde hij fraai over de uitgelopen 
keeper: 5-0! Coach Marius vond het wel genoeg en wilde de tegenpartij verder sparen. Nick dacht 
daar anders over en schoot de 6-0 en 7-0 (fraai afstandschot) erin. We waren daarna nog dicht bij 
een tegengoal in de vorm van een penalty. LSVV had het verdiend doordat wij een speler vasthiel-
den. Sten en Dennis hielden hem van scoren af. 
Nog 1 minuut te gaan en … Max besloot dat het tijd werd dat ook hij een doelpunt ging maken. Net 
op tijd, want de speeltijd zat er bijna op. Lekker gedaan ! Zijn moeder zette achter de lijn de polonai-
se in. De eerste wedstrijd super gespeeld en grandioos gewonnen. Het kan niet anders of we staan 
bovenaan ! Volgende week spelen we een stukje vroeger, allemaal op tijd naar bed deze week, want 
dit smaakt naar meer. 
Woensdag trainen en op de foto mannen. Tot dan ! 
 

Een trotse trainer. 
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Reiger Boys E7 start seizoen met een verdiende overwinning! 
  
Op sportpark de Wending werd Kolping Boys E5 met gemengde gevoelens ontvangen. Enerzijds waren de 
magere resultaten in de beker de oorzaak van deze gevoelens en anderzijds hadden we een mooie tweede 
plaats veroverd op het Reigr Boys Jeugdtoernooi. Er stond een flinke wind en we kozen ervoor om de eer-
ste helft tegen de wind in te spelen. Door de voorgaande wedstrijden heeft het team al min of meer zijn 
vaste opstelling te pakken, met super keeper Raoul op het doel en het sterke verdedigingsblok met Tico en 
Arvin gesteund door Reza en Brian, op het middenveld spelen we met onze beide Nielsen en Zinedine, en 
voorin onze superspitsen Lino en Joel. We begonnen meer dan voortvarend aan de wedstrijd. Al na 2 mi-
nuten passt Zinedine op Lino en die heeft niet veel tijd nodig om de 1-0 op het scorebord te brengen. Een 
goed begin! Maar Kolping Boys vecht terug en komt in scoringspositie voor onze goal, waar altijd de altijd 
betrouwbare Raoul redding brengt. In de 5e minuut begint Joel aan een solo na een pass van Niels Seine 
en hij weet voor het eerst in deze competitie het net te vinden, 2-0! Nog geen minuut later, is er een scrim-
mage voor het doel van Kolping Boys, helaas levert het geen doelpunt op. In de tegenstoot moet wederom 
Raoul redding brengen ten koste van een corner voor Kolping Boys. Deze corner wordt slecht genomen en 
in de counter zijn het Lino en Joel die zich door de verdediging van Kolping Boys manouvreren en Lino 
geeft de beslissende pass op Joel die de 3-0 scoort! Een pracht van een aanval! In de 10e minuut gaat Bri-
an zich wat meer bemoeien op het middenveld en hij geeft een keurige pass op Niels Seine die vervolgens 
Joel in stelling brengt, 4-0! Een zuivere hattrick in zijn eerste competitiewedstrijd! Geweldig hoe het loopt in 
de eerste 10 minuten en we beginnen al naar de dubbele cijfers te verlangen, wie had dat gedacht? Reiger 
Boys neemt wat gas terug en Kolping Boys komt wat beter in de wedstrijd, met name door goed samenspel 
van de tegenstander en wat onzekerheid achterin bij Reiger Boys. In de 15e minuut brengt Raoul een aan-
tal keren nog redding, maar dan is het dan toch raak door een half lobje van de spis van Kolping Boys, 4-1. 
Nog niets aan de hand zou je zeggen, maar Kolping Boys ruikt bloed en ze blijven in de aanval. Dat resul-
teerde in de 20e minuut in een enorme poeier die onhoudbaar bleek voor Raoul, 4-2! Op slag van rust 
brengt Raoul nog redding en kunnen we de balans opmaken onder het genot van een glaasje limonade en 
een opbeurend gesprek met de coaches. De tweede helft met de wind mee, zou een stuk makkelijker moe-
ten gaan, maar niets is minder waar. In de wteede minuut na rust krijgen we een unieke mogelijkheid via 
een vrije trap, maar helaas ging deze er niet in, Kolping Boys breekt uit en met een droog hard schot weten 
ze de achterstand te verkleinen tot 4-3! Nu wordt het toch wel spannend en wordt het tijd dat we alle zeilen 
bij gaan zetten. Joel heeft dit goed in de gaten en maakt in de 5e minuut van de tweede helft zijn 4e doel-
punt van de dag, 5-3! Een minuut later is het Lino met zijn tweede van de wedstrijd, die de 6-3 scoort en 
lijkt de wedstrijd gespeeld. De 7-3 is een aanval uit het boekje met een prima steekballetje bereikt Brian 
Lino die op zijn beurt Joel in stelling brengt. Even brengt de keeper nog redding, maar dan kan Lino alsnog 
intikken, 7-3!  Kolping Boys geeft nog niet op, maar Reiger Boys heeft al gezien dat het de punten op zak 
heeft en scoort zelfs nog de 8-3 tien minuten voor tijd. Het was Joel die over de keeper passte op Niels 
Vreeker en hij heeft niet veel kansen nodig om ook zijn eerste goal van het seizoen te scoren. Een prima 
prestatie mannen, een verdiende overwinning!  
  
Tot volgende week!                Erik, jullie begeleider en coach! 
 

Reiger Boys E9 - Bergen E1 
 
Na een goede voorbereiding in de vorm van 3 bekerwedstrijden en het eigen toernooi vandaag de eerste 
competitie wedstrijd. En meteen tegen een E1 team. 
Met Daan op doel begonnen we aan de wedstrijd. En goed ook. Bergen kwam er niet aan te pas. Dat lag 
misschien ook wat aan de wind die we mee hadden, maar er werd ook goed gespeeld. Het was Hassan die 
de score opende met een prachtig schot. Niet lang daarna wist Joël de 2 - 0 te scoren. Jammer voor ons 
stond er bij Bergen een hele goede keeper op doel. Die heeft er heel wat uit gehouden. Zodoende bleef het 
bij 2 - 0 tot de rust. 
In de rust alles rustig door genomen en  vol goede moed begonnen we aan de tweede helft. 
Het duurde niet lang eer er weer gescoord werd. Wesley maakte een mooie aanval keurig af. 3 - 0. 
Vanaf dat moment werd het van onze kant wat slapjes en zo kwam Bergen toch nog terug tot 3 - 2 en wa-
ren de laatste minuten toch wel heel erg spannend, maar Daan stond zéér goed te keepen en zo bleef het 
3 - 2. Goed gespeeld jongens. Een verdiende overwinning.  
 
Tot woensdag op trainen 

Dinand 
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Prolongatie spelerspassen 
 
Het is alweer 5 jaar geleden, dat de eerste spelerspassen zijn ingevoerd en afgegeven. 
Momenteel heb ik de eerste fotoformulieren binnen voor nieuwe spelerspassen. 
Hier heb ik weer nieuwe pasfoto‟s voor nodig.  
Wil iedereen kijken of zijn naam erbij staat en dan zo spoedig mogelijk een recente pasfoto  bij mij inleve-
ren. 
Dit kan op mijn huisadres, Poldermolen 2, 1703 PZ Heerhugowaard of je kunt de pasfoto ook in de kantine 
in de rode brievenbus deponeren. (naast de vitrinekast van de Vrienden) 
Graag pasfoto in envelop en naam en geboortedatum op de pasfoto. 
 
Alvast bedankt. 
Els Wezepoel 
 

 
(Vervolg: pagina 15) 

1 Berg, van den S. Sven M 23-8-1985 

2 Bloem,  S. Sven M 13-9-1994 

3 Bloemendaal,  T. Tim M 31-1-1982 

4 Bonapart, J Jurgen M 15-7-1995 

5 Bonapart, K Kevin M 15-7-1995 

6 Dekken, van D. Dave M 8-7-1993 

7 Ee, van M. Milenca V 8-10-1990 

8 Eekelen, van J Jordy M 14-11-1983 

9 Ende, van den T.J. Tim M 2-11-1990 

10 Eng v.d. Rob M 3-10-1986 

11 Eppenga, D Dylan M 13-2-1985 

12 Etedali,  A. Arian M 13-6-1995 

13 Ganzevoort,  D. Dennis M 28-2-1987 

14 Graaf, de A. Arthur M 20-6-1976 

15 Hendriksen,  C. Chantal V 7-7-1992 

16 Janssen,  J. Jan M 16-3-1991 

17 Jong, de P Peter M 30-11-1957 

18 Jongenelen, I Ian M 17-2-1994 

19 Klaassen,  A. Aalt M 14-3-1950 

20 Kocken, S. Stephan M 10-12-1991 

21 Korten, B Brendan M 6-8-1978 

22 Kossen, J Jeroen M 2-2-1986 

23 Kuilen, vander M.R. Mitchell M 10-1-1993 

24 Langedijk, M.J. Manon V 2-6-1991 

25 Louwe, M Marintha V 27-5-1992 

26 Luit, van J. Jeffrey M 26-3-1984 

27 Matahelumual, J. Joey M 9-9-1993 

28 Mol,  R. Ron M 10-8-1985 
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29 Oud,  M. Mandy V 7-9-1995 

30 Overpelt  S Sander M 28-7-1978 

31 Pichotte,  J.P.T Jacinto M 26-3-1969 

32 Ravensteijn, van Melvin M 9-12-1971 

33 Reeuwijk, van H Hilda V 16-6-1983 

34 Rietveld, R Remco M 5-8-1984 

35 Rijst, van der M. Monique V 9-3-1990 

36 Ritskes,  R. Ron M 19-7-1978 

37 Roet, E Eline V 1-4-1990 

38 Rozenbeek, P Peter M 23-jun-79 

39 
Santibanez Vargas, 
N.R Nathalia V 19-4-1991 

40 Schaasberg,  V. Vincent M 3-7-1995 

41 Schuit, J Jorinde V 18-10-1983 

42 Schuttenhelm,  M. Mark M 1-11-1974 

43 Schuurmans, M Mandy V 23-6-1987 

44 Terweij,  M.M. Marcel M 29-12-1970 

45 Terweij,  R.F. René M 22-1-1974 

46 Ton, B Bianca V 24-11-1986 

47 Turpcu, G Guney M 8-2-1993 

48 Uijl,  A. Alina V 1-3-1990 

49 Verhoeven,  D.L. Dave M 11-7-1995 

50 Verkijk,  R. Ronald M 16-10-1974 

51 Verweij, D Dominique V 16-8-1995 

52 Waij, NJM Melvin M 15-10-1992 

53 Wanrooij, van R Remco M 6-7-1992 

54 Wit, de M. Marcel M 26-11-1969 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Het Reigeren. 
 

Niet alleen scheidsrechters doen het, maar spelers zie je ook vaak op een been staan. Dan lijkt voetbal wel 
ballet. Mooi. Helaas werd later een van de meiden afgevoerd wegens een verdraaide knie. Beterschap! 
 

 
 
Het Juichen. 
 
De voorzitter, Koen van der 
Horn, laat zien hoe je kan jui-
chen bij winst van Heren 1. 
Als we dat vaker mogen zien, 
en zelf doen, dan wordt het 
een geweldig seizoen. 
 
Ik vermoed dat‟ie net zelf ge-
scoord heeft. 
 

HH 


