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Van de Redactie. 
   
He hè, het voetbal is gelukkig weer begon-
nen. Tenminste bij Reiger Boys, terwijl er 
overal in de omgeving wedstrijden waren af-
gelast. Wat een schitterende velden hebben 
we dan toch! 
 
Deze keer: 

 Wat “oud nieuws”; 

 Bart Blok Zaalvoetbal; 

 Enkele wedstrijdverslagen; 

 De stand; 

 Maandagavond: poetsavond; 

 Willem en Frans doen hun ding. 

 En er is een kampioen!!!. 
 
 
Daar moeten we het maar weer mee doen. 
 
 
 

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 

Vice voorzitter    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 Heren  Jack Koopmans  06-54341701 

Best. Lid Voetbalzaken Dames  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                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

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      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

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     Arjan de Back                06-53924984 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

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 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

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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De Vacatures. 
 

 Voor verdere 
omschrijving 
van de vacatu-
res, klik op de 
poster op de 
site. 

  

 Heb je zelf sug-
gesties om iets 
voor de vereni-
ging te doen in 
het kader van 
Maatschappelij-
ke Stages, laat 
het ons weten. 

 

 Heb je vragen, 
stel die ge-
woon. 

 

 Je kan ook een 
vacature vervul-
len  als vrijwilli-
ger. 

 

 Ouders kunnen 
zich dus ook 
aanmelden. 

 

 Aanmelden bij 
Jack Wezepoel, 

 tel.: 072–
 5743565 
 

HH 
 
 

 
Ook ―Vriend van Reiger Boys‖ worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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Reiger Boys-Alcmaria Victrix. 
 
Dit wordt een kort verslag, simpel omdat het van beide kanten een 
slechte wedstrijd was. 
Er zijn zegge en schrijven twee kansen geweest voor de thuisclub in 
de eerste helft. 
Een kopbal die op de lat kwam en een bal die door de wind net over 
en naast ging. 
De bezoekers deden het net iets beter, want zij kwamen in blessure-
tijd op 0-1. 
Een verdediger mocht zomaar het halve veld oversteken met de bal, 
vervolgens was het een paar keer overtikken en simpel inschieten. 
En voor de rest was het erg gezapig. 
De tweede helft werd door een geblesseerde speler van Reiger Boys omschreven als “zwermvoetbal”, of-
wel f-jes voetbal. Allemaal naar voren, allemaal naar achteren, u kent het wel. 
Er werd niet meer gescoord in deze wedstrijd, waarin de verzorgers het wel erg druk hadden. 
Reiger Boys heeft een team met jonge getalenteerde spelers, nu nog proberen dat tot een eenheid te laten 
worden. 
Ik heb goede hoop. 

 
Tineke Leuven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Stand: 
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Onze hoofdsponsors. 
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Heren 2—ZCFC 3 : 1 -3. 
 
Jammer, jammer, jammer! Maar niet getreurd.  
Ook deze mannen gaan een mooie toekomst tegemoet. 
Ik heb er alle vertrouwen in! 
 
        HH 
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Algemene Leden Vergadering. 
 
Toch wel weer teleurstellend. We hebben een hele grote vereniging, een van de grootste van het land en 
als je dan het aantal leden telt tijdens de ALV, dan is dat teleurstellend: ongeveer dertig. 
Aan de andere kant, misschien is dat ook wel een goed teken. Dat we het als vereniging gewoon goed 
doen. Dan is dat een fantastisch signaal! Hoe meer mensen er wegblijven, hoe beter het is? 
Het zou wel geweldig zijn, maar ik geloof daar niet zo in. 
Nou ja, laten we hopen dat er tijdens de volgende ALV meer leden aanwezig zijn. Want je kunt daar echt 
iets voor elkaar krijgen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiger Boys 6   -        Asonia   4           4  -  0 
  
Eindelijk kon de bal weer eens aan het rollen gebracht worden. Zo'n rust periode van een achttal weken is 
eigenlijk net even te lang maar sommige dingen heb je nu eenmaal niet in de hand. Dat de Cockers er zin 
in hadden bleek wel aan het geringe aantal afwezigen en de gretigheid om dat prachtihe tenue weer 
eens te mogen aantrekken. Eenmaal buiten, werd de animo wat minder, ik dacht toch echt dat na de winter 
de lente zou beginnen maar het was weer herfst geworden. 
Gelukkig weet een ieder dat bij windkracht 7 de bal laag moet worden gehouden en vooral geen lange bal-
len geven en dat gebeurde dan soms ook wel. Nadat al vroeg in de wedstrijd de kruising werd aangedaan 
scoorden de Cockers voor rust een drietal keer. Een mooie voorsprong dus, zeker eentje ook om verder uit 
te bouwen want Asonia was niet echt top. 
Helaas gebeurde dit niet, echter ook Asonia kon geen vuist maken, zelfs een geschonken strafschop werd 
niet benut omdat Wim geheel gestrekt de bal keurig tegen wist te houden. Het vierde doelpunt werd in 

de 84ste minuut gescoord en dat was ook het laatste wapenfeit van de wedstrijd want een drietal fluitsigna-
len kondigde het einde aan. De Cockers hadden m.i. wel meer moeten scoren, kansen genoeg en jammer 
dat de scheids ons een keer of  5 terug floot voor buitenspel terwijl er niet werd gevlagd!!  

  
J.v.d.B. 
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Het Zevende 
 
Uit tegen de Alkmaarse Boys.  Op woensdag hadden we theoretisch veertien man voor deze wedstrijd be-
schikbaar, maar de praktijk wees weer anders uit. Bij vertrek vanuit de kantine zouden we op precies elf 
man komen en dan dien ik er bij te zeggen dat ik dan trainer/coach/manager/hoofd scouting Peter er weer 
een functie bij heeft gekregen, namelijk die van speler. Tegenwoordig kunnen we dus in het geval van Pe-
ter spreken over trainer/coach/manager/hoofd scouting/speler. Maar goed dat ie altijd z‟n voetbalspullen 
(plus extra’s) bij zich heeft.  
Vorige keer eindigde deze wedstrijd in een simulatie van de strijd tussen de mannen van Robert The Bruce 
en koning Edward de tweede en deden we de slag bij Bannockburn  eventjes dunnetjes over. We kunnen 
dus spreken van een wedstrijd met een zekere lading. Vooral wanneer de Alkmaarse Boys dan ook nog 
Ajax liedjes beginnen te zingen. Dit alles valt onder het hoofdstuk: een beetje jammer.  
De Alkmaarse Boys hadden ook personele problemen en drie keer natellen leverde de wijsheid op dat zij 
niet beschikten over een elftal, maar een tiental. Een mannetje meer voor ons dus. Helaas pindakaas duur-
de dit numerieke overwicht maar heel kort; Mervin werd nogal hardhandig geblokt en strompelde het veld af 
met een enkelblessure. Iets wat normaal gesproken voornamelijk is voorbehouden aan de wat oudere spe-
lers, maar Mervin weet zich blijkbaar goed aan te passen. Tien tegen tien dus, vanaf dat moment.  Met tien 
tegen tien kan je allemaal rare opstellingen maken, die dan ook door niemand begrepen worden. Volgens 
mij speelden wij iets van 4-3-2, maar het kan ook prima 3-4-2 , 4-2-3 of 4-4-1 geweest zijn. Afhankelijk van 
de situatie, misschien. Het tactisch vermogen van de tegenstander was ongeveer even goed als die van 
ons en dat leverde nogal een vermakelijke, maar niet zo‟n heel goede wedstrijd op. Hoogtepunt was het 
doelpunt van Steve, die al eerder een loepzuivere schwalbe niet beloond zag worden, maar een tweede 
kans gewoon op het doel schoot, die er via de keeper in ging. 0-1 voor de goeden. Zo gingen we ook de 
thee in.  
In de rust viel weinig te wisselen. Met moeite konden we Ron weer wakker krijgen voor de tweede helft, 
drie uur slaap na een nacht werken schijnt volgens Ron “ruim voldoende” te zijn.  
De tweede helft drongen de Alkmaarse Boys erg aan. Zowel op ons doel als op de scheidsrechter, die ge-
lukkig wat slecht beïnvloedbaar was. Wel was het humor dat ie af en toe een vrije trap toekende aan “de 
Boys”, waarbij het iedere keer in het midden werd gelaten welke boys hij nu precies bedoelde: de wij of de 
zij. Beter werd het niet, maar het veld werd wel langer, wat een aantal kansjes voor beide partijen oplever-
de. Gelukkig stond Raymond weer op de doel en hadden we daar geen omkijken meer naar. Het leukste 
moment van de wedstrijd kwam in de laatste minuut. Een corner voor de Boys uit Alkmaar en de keeper 
van dezelfde ploeg dacht een Pieckenhagentje te kunnen maken. Mooi niet! De corner werd afgeslagen, de 
bal werd blind naar voren gepompt, Bart kon een tegenstander uitspelen en de bal keurig en tergend lang-
zaam in het vijandelijke doel werken: 0-2, onmiddellijk gevolgd door het eindsignaal. Reiger Boys 7: tot nu 
toe alles gewonnen in 2011. 
 
De mispeer van de week. 
Het leek er even op dat het wederom m‟n eigen zelve zou worden, omdat ik voor de zoveelste keer m‟n 
scheenbeschermers was vergeten mee te nemen. Ware het niet dat er mensen wel heel erg en opzichtig 
hun best hebben gedaan om de mispeer veel meer te verdienen. Laten we beginnen bij de tweede nomina-
tie: Edwin. Waarom Edwin? Edwin heeft ons toch prima vermaakt met z‟n voorzetten vanmiddag?  
Dat is niet goed genoeg om de kledingtas niet mee te nemen. Iedereen heeft minstens één keer per sei-
zoen de eer om andermans lichaamsgeuren naar huis mee te nemen en deze keer had Edwin z‟n wasma-
chine onaangenaam mogen verassen. Dat heeft ie niet gedaan; de kledingtas stond nog in het kleedlokaal. 
Hetzelfde geldt voor Mervin. Hoewel dit eigenlijk een stuk erger is, om niet te zeggen een halsmisdaad: de 
biertas vergeten! Iets wat natuurlijk véél belangrijker is dan een kledingtas. Het is ongeveer vergelijkbaar 
met vorig seizoen toen Tim de biertas liet vallen! Maar toen zat er tenminste nog bier in. Mervin, je hebt „m 
helemaal verdiend! Van harte, wees er zuinig op! 
Opstelling RB7: 
Raymond – Roeroe, Ron, Oelie, Edwin – Glenn, Steve, Marcus – Bart, Peter. Hoewel ik zwaar twijfel of de 
linies wel kloppen.  De teambegeleider was mevrouw Bos en fungeerde eveneens als sleutelbos. 

 
Marcus. 
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B1: 3 maten te groot! 
 
Wast een uitslag! 12 - 0! Gigantisch. Volgens mij wordt het een schitterend seizoen voor dit team. Mannen, 
ga zo door! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiger Boys MB1 najaarskampioen! 
 
Afgelopen zaterdag moest de MB1 de afgelaste wedstrijd van 4 december inhalen. Dit zou tevens de laat-
ste wedstrijd zijn in de najaarsreeks. Het kampioensschap was nog haalbaar, mits de meiden zouden wer-
ken aan het doelsaldo. Dit werd in de wedstrijdbespreking dan ook aangegeven, naast het feit dat we wat 
gingen oefenen met meiden in een andere positie.  
Die opdracht was niet tegen dovemansoren gericht, want de meiden wisten maar liefst elf doelpunten te 
maken tegen SVW. Dat zou wel eens voldoende kunnen zijn als de naaste concurrenten voor de koppositie 
nog wat sneeuw aan de schoenen hadden kleven… 
En dat hadden ze! Alleen Sporting 70 wist uit 9 wedstrijden evenveel punten te halen als Reiger Boys, 
maar door het doelpuntenfestijn tegen SVW én de 0-2 overwinning voor Reiger Boys in het onderlinge duel 
gaven de doorslag: de MB1 is najaarskampioen!  
Meiden, van harte gefeliciteerd! Ik ben hartstikke trots op jullie! Soms mopper ik wel op jullie als er even 
teveel lol wordt gemaakt tijdens een training of als er weer eens wat pionnen als sneeuw voor de zon zijn 
verdwenen, maar voor nu overheerst de trots!    
Ik zie dit resultaat echt als een teamprestatie van 17 meiden die plezier en voetbalprestatie weten te combi-
neren. Dit doen zij samen met enthousiaste fans van binnen en buiten de club, betrokken ouders en natuur-
lijk de bijdragen van Henk en Gino elke wedstrijd en trainingsavond en Petra als verzorgingsdame op de 
zaterdag.  
En ik moet  zeggen: het smaakt naar meer en ik hoop bij jullie ook? Volgende week is de eerste wedstrijd in 
de voorjaarsreeks in de sterkste meisjes competitie in de B leeftijd categorie. De sterkste teams spelen een 
dubbele competitie tegen elkaar en wij zijn er één van. In de najaarsreeks hebben we geleerd dat je elke 
wedstrijd geconcentreerd moet zijn om de winst binnen te halen. Als we dat besef met elkaar blijven hou-
den, dan kan het een hele mooie competitie worden. Je zal toch met twee titels uitgenodigd worden voor 
het kampioenenbal bij Reiger Boys… 

 
Amanda   
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Wedstrijdverslag Kabouters; Bart Blok toernooi 27 december 2010 
 
Deze ochtend stonden de kabouters al vroeg te wachten voor de Waarder Golf; ze wilden gráág 
beginnen aan hun Bart Blok toernooi!! 
De kabouters wisten al snel in welk team ze moesten spelen. Net als vorig jaar, werden dat weer 
landenteams. Geen Nederland, maar wel Luxemburg, België, Zwitserland, Oostenrijk en Polen. 
Dat beloofde een spannend mini-EK te worden! 
Om 9:00 sharp waren bijna alle teams compleet, en kon er gestart worden. De derby tussen 
Luxemburg en België, was de openingswedstrijd. Deze was direct al erg spannend.  Uiteindelijk 
wist Luxemburg onder leiding van Mike, toch nipt te winnen met 1-0. De kop was eraf.  
De tweede wedstrijd was ook al een derby: Zwitserland tegen Oostenrijk. Oostenrijk had te kam-
pen met een sterk verdund team. Timo had gelukkig een dubbel paspoort en kon dus uitkomen 
voor zowel Oostenrijk als Zwitserland en werd zo heel sportief even uitgeleend aan Oostenrijk. 
Ryan was voor Zwitserland erg sterk op doel en hield bijna de nul vast. De tijdklok en de punten-
telling raakten aan het einde van de wedstrijd van slag, maar we hebben toch de uitslag van 3-1 
voor het team van Cemil (Zwitserland) kunnen noteren.   
Toen was het de beurt aan Polen om van start te gaan, onder leiding van Alex. Ze moesten tegen 
Luxemburg, dat natuurlijk al een beetje was ingespeeld, en al in de winning-mood zat. Toch ging 
het Polen goed af; Ze wisten nipt te winnen met 1-0.  
Raymond, de coach van België, wist zijn team na de eerdere nederlaag weer volledig op te pep-
pen, voor de wedstrijd tegen Zwitserland. Ze hielden tegen dit sterke team de 0 vast. Maar ook de 
knappe keeper Ryan wist de 0 vast te houden, en dus een gelijk spel.  
Toen was het tijd voor Jörgen om zijn Oostenrijk op te peppen voor de wedstrijd tegen Polen. Het 
was tijd voor een doelpuntenregen! En dat gebeurde. Oostenrijk won met de hulp van enkele in-
vallers (alweer met Timo), met maar liefst 4-0 van Polen! Timo had de smaak te pakken, en ging 
vervolgens voor zijn andere team Zwitserland weer aan de bak: HOP, 4-0 tegen Luxemburg!  
Oostenrijk maakte zich op voor de wedstrijd tegen België. Dit keer aangevuld met twee jongens 
van Luxemburg, die wel graag een extra wedstrijdje wilden trappen. Dit was een goede zet, want 
Oostenrijk wist dankzij twee razendsnelle doelpunten achter elkaar (bijna niemand had het gezien) 
gelijk te spelen tegen België. Het team van Raymond wist dus maar liefst drie keer te scoren tegen 
het elite-team van Jörgen! 
Polen was toch wel geschrokken van de flinke nederlaag tegen Oostenrijk en werd door een extra 
limonade-shot flink fanatiek. Dat resulteerde in een spannende wedstrijd tegen Zwitserland, waar-
bij de klasgenoten Max en Timo erg aan elkaar gewaagd waren. Uiteindelijk wist Polen toch te 
winnen met 2-1. Hiermee werd een stevige basis gelegd voor een mogelijke overwinning.  
Maar ook Oostenrijk proefde een mogelijke overwinning. Dat betekende, dat ze tegen Luxemburg 
moesten winnen. Dat deden ze met 2-1. Nu hadden ze evenveel punten als Zwitserland (7 pun-
ten). Oostenrijk had echter een beter doelsaldo (maar liefst 10 keer gescoord!!), maar nu was het 
slechts afwachten, wat Polen ervan zou maken. 
Polen wist wat ze te doen stond. Als ze de overwinning binnen wilden halen, moesten ze winnen. 
Een gelijkspel zou niet voldoende zijn, aangezien Oostenrijk dat hoge doelsaldo had. België was 
sterk, maar Polen wist ze toch te verslaan. Daarmee had Polen de overwinning binnen gehaald! 
Oostenrijk werd sterk tweede, op de voet gevolgd door Zwitserland. Luxemburg, dat helaas het 
sterke begin niet kon vasthouden, werd vierde en België werd vijfde. Alle kinderen kregen nog wat 
limonade en we moesten snel plaats maken voor de grote jongens en meiden van de E.  
Verliezen blijft lastig en winnen blijft mooi. Maar gelukkig heeft iedereen vreselijk goed zijn best 
gedaan. En mag iedereen trots zijn op zijn prestatie! 
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Bart Blok zaalvoetbaltoernooi. 
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Ik wil de organisatie bedanken en ook de coaches, die de teams goed begeleid hebben.  
En natuurlijk de kabouters: BEDANKT!!! Het was een geslaagd toernooi! 

 
 

Mariska Breuker, 
Coördinator Kabouters 

 

 
REIGER BOYS E5 - KSV E4   9-0 
 
Vandaag gelukkig weer een wedstrijd. Na de winterstop mochten de boys en girl (onze Maud kon er helaas 
niet bij zijn) nog een inhaalwedstrijd spelen.Deze keer stond KSV E4 op het menu. De wedstrijd was op het 
kunstgrasveld dus de ouders zaten lekker hoog en droog op de tribune.Kwart voor negen blies de scheids-
rechter Damjan (broer van onze Luka) op zijn fluitje en de wedstrijd was begonnen. 
 
We gingen meteen de aanval in en dat was meteen al raak. Binnen 5 minuten trof Maarten het doel na een 
goeie combinatie met Luka. En ja hoor de jongens en meisje gingen gewoon weer door waar ze voor de 
winterstop waren gebleven. Een mooie voorzet van Mandy zorgde ervoor dat uiteindelijk Luka kon scoren 
nadat Maarten en Sven de bal goed doorschoven 2-0! De doelpunten regen was begonnen! De 3-0 kwam 
uit een hoekschop die Dennis schitterend in kopte. De 4-0 kwam snel daarna door een goede combinatie 
van Mick en Mandy. Mandy scoorde deze heel mooi. De 5-0 was een mooi doelpunt van Dennis na een 
gigantisch goed samenspel van het hele team. 
Met 5-0 de rust in dat geeft toch weer een goed gevoel! 
 
De tweede helft was eigenlijk hetzelfde beeld als voor de rust. Reiger Boys speelde weer als vanouds en 
Dennis scoorde alweer snel de 6-0. Onze topkeeper Daan had niets anders te doen dan een paar terug 
speelballen aan te nemen dus die had een zeer rustige ochtend. Maar als ie in actie moest komen was ie 
meteen paraat!De 7-0 staat op naam van Luka. Niet lang daarna was het Mick zijn beurt om een doelpunt 
te scoren. Maar toen kwam Daryll nog even met een heel mooi doelpunt op de valreep 9-0 was de eind-
stand. Sander kwam helaas niet aan scoren toe maar hij was overal te vinden op het veld.Doordat hij zo 
hard werkte konden de doelpunten gemaakt worden.  
 
Jongens en meisje jullie hebben weer eens laten zien wat het woord TEAM betekend. Want dat zijn jullie 
een echt TEAM!!!! 
 

Yvonne (moeder van Mick 

Uitslag Stand Saldo (gescoord-tegen)          

  1 2 3 4 Totaal 1 2 3 4 Totaal 

4
e 

Luxemburg 3 0 0 0 3 1-0 0-1 0-4 1-2 2-7 

5
e 

België 0 1 1 0 2 0-1 0-0 3-3 0-2 3-6 

3
e 

Zwitserland 3 1 3 0 7 3-1 0-0 4-0 1-2 8-2 

2
e 

Oostenrijk 0 3 1 3 7 1-3 4-0 3-3 2-1 10-7 

1
e 

Polen 3 0 3 3 9 1-0 0-4 2-1 2-0 5-5 
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Zaterdag 15 januari. 
 
Vertrek vanaf de sportlagune richting GSV in Grootschermer. 
Daar aangekomen was er iemand driftig bezig de lijnen te trekken. 
Maar voor de rest zag het er erg verdacht stil uit. 
De kleedkamers waren niet open en ook de kantine niet. 
De lijnentrekker wist te vertellen ,dat de D1 in de zaal aan het voetballen waren. 
  
Toen kwam er nog een meisjeselftal van HSV ,die ook om 10.30 moesten spelen. 
Heel vreemd want er is maar eén veld. 
och nog maar even blijven wachten in de volle wind. 
Het meidenelftal zocht telefonisch contact met het thuisfront,die wisten te melden dat het allemaal niet 
doorging. 
Dat was dus een ritje voor niets,jammer de mannen hadden allemaal wel zin in weer een potje voetbal. 
Dan maar de blik op de 22e tegen AFC. 
Fijn weekend verder, 
  

de verslaggever van de D7 

  

 
 

 

 

 
  



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

14 

Jaargang 46 - nummer  16 
16 januari 2011 

Aan alle oud deelnemers van Frans Hoek keeperdag by Succes en west friezen: 
  

Frans Hoek Keeper promotie dag. 
  
In 2009 hebben we bij V.V.Succes bewezen dat ook op ons sport park een dergelijk eve-
nement prima kan worden gehouden. 
In 2011 04 Mei (Mei vakantie) wordt dit herhaald, natuurlijk hopen we op een dag die op 
zijn minst het voorgaande doet vergeten. 
  
Hoe ziet een keeper dag er uit: 
  
s‟ Ochtends word er begonnen met de indeling van de leeftijden en groepen, hierna volgt 
de warming up onder begeleiding van een top coach. Er wordt op 3 velden tegelijkertijd 
getraind.  
Na de warming up worden oefen vormen voor gedaan waarna de groepen op basis van de 
leeftijden de verschillende oefen vormen gaan trainen met hun ( dag begeleider). 
  
De lunch wordt genuttigd met de begeleider samen en duurt tot ongeveer 1300 het lunch 
pakket word verzorgd. 
  
s‟ Middags is er een vervolg van de ochtend sessie en een competitie waarin de aangebo-
den stof van de ochtend word neergezet in 1-1 situaties, dit kan d.m.v shoot out maar ook 
in de finale door bijvoorbeeld shoot en save. 
  
Nadat de finalisten bekend zijn gemaakt (nummers 1 en 2 ontvangen een uitnodiging voor 
de landelijke finale ), is er een demo op het A veld met een senioren selectie al dan niet 
aangevuld met goede A spelers op diverse keepers. 
Ook zal er een keeper worden uitgenodigd die op top niveau speelt om eventueel vragen 
te beantwoorden en wellicht het een en ander te kunnen voordoen. 
  
Het mag natuurlijk duidelijk zijn dat een en ander niet te organiseren is zonder toe doen en 
medewerking van vrijwilligers. 
Mocht je je geroepen voelen om mee te helpen, hetzij als begeleider op het veld  
  
Het totale deelnemersveld word geschat op ongeveer 200 keepers (2007 205 keepers), 
daarvoor heb ik ongeveer 40 vrijwilligers nodig. Dit houdt tevens in dat vol vol is als het 
begeleiders veld daartoe noodzaakt. 
  
De formulieren voor aanmelding kunnen onder downloads (www.vvsucces.com)  worden 
opgevraagd en naar mij worden gestuurd of eventueel via de keeper trainer. 
  

Namens V.V. Succes 
Reinier Dick 
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Jong Holland E6 - Reigerboys E11  0-10 
  
Het was al weer een tijd geleden dat E11 moest aantreden voor de competitie. Het strenge winter weer en 
de kerst vakantie waren daar natuurlijk verantwoordelijk voor. 
Gelukkig kon er weer afgelopen woensdag getraind worden en dan blijkt dat een rust pauze helemaal niet 
zo slecht is geweest. Fris en uitgerust werd er heel scherp getraind en dat bood perspectief voor zaterdag.  
Vroeg uit de veren verplaatste E11 en aanhang zich  naar Alkmaar om nog een competitie wedstrijd af te 
werken uit de najaar competitie. Vreemd want de indeling van de voorjaar competities zijn al bekend. 
Vervelend was dat onze tegenstander bij aanvang slecht over 5 man beschikte. Gelukkig kwam daar nog 1 
bij maar dat neemt niet weg dat wij daardoor toch 2 man aan de kant moesten houden.  De uitslag doet 
natuurlijk vermoeden dat het een eitje was er waren echter  toch heel veel positieve dingen te constateren 
door de begeleiding. 
Rick was behoorlijk fanatiek want die had er al 2 inleggen voor we het wisten. De bal werd heel snel rond 
gespeeld en daardoor werd de verdediging aan flarden gespeeld en dit lukt alleen als iedereen daar aan 
mee doet. Justin tekende nog voor de 0-3 wat gelijk  de ruststand betekende. 
Na rust ging het zo snel met de goals dat het moeilijk voor mij was om het nog bij te houden. Door de snelle 
wissels (omdat het koud en behoorlijk winderig was) liep het spel wat rommeliger dan voor rust. De wind 
was duidelijk een storende factor, desalniettemin was het niveau behoorlijk hoog ondanks de geringe te-
genstand. Er vielen nog 7 goals, gescoord door Mitchell, Jarno ,Thomas, Kay en een eigen inzet. De score 
had nog hoger uit kunnen vallen als onze aanvoerder Jordy de, na een fikse charge op Kay, terecht toege-
wezen strafschop had benut. Zijn poeier verdween echter aan de verkeerde kant van de paal (aardje naar 
zijn vaartje zullen we maar zeggen) ! 
Wat vooral opviel is dat er met power geschoten werd en dat niemand ging liggen op de grond om zich dan 
te gaan aanstellen. Goed gedrag in het veld is ook een onderdeel waar vooruitgang in geboekt kan worden. 
Hoe het niet moet bewees ons vlaggenschip, het eerste elftal. Toevallig stond ik heel even te kijken  omdat 
het rust was bij  het cocker team waar coach Ed in speelt. Je zou maar pupil van de week zijn geweest en 
dit hebben moeten aanschouwen. Eén van de Reiger Boys spelers werd voor rust gewisseld,  ik zag gelijk 
al dat hij „ not amused‟ was. De speler in kwestie liep de dug out voorbij en smeet zijn shirt de dug out in 
om vervolgens de prullenbak stuk te schoppen en daarna nog eens een plastic stoeltje omver te trappen. 
Hij was niet voor rede vat baar want hij was niet te kalmeren. Vervolgens loopt hij om het veld al strompe-
lend naar de kleedkamer, blijkbaar blesseerde hij zich zelf tijdens zijn razernij. Ik vroeg nog aan hem of hij 
geblesseerd was. 
Dit is geen reclame voor de vereniging en zeker niet een voorbeeldfunctie naar de jeugd toe, jammer!  
  

Tot volgende week  
Gr  Eli 

 

Frans en Willem doen 
ook hun ―dingetje‖. 
 
Twee gezellige 
“koekenbakkers” in de keuken 
aan het werk. Geweldig! 
 
Ook zin om eens een patatje 
te bakken, een frikadel of kro-
ket? 
 
Meld u zich gewoon aan! 
 

HH 
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Maandagavond: poetsavond. 

Hoe komt het toch dat de kantine van Reiger 
Boys er altijd zo geweldig netjes bij ligt?  
                              
Niet zo moeilijk: er staat wekelijks een ploeg 
vrijwilligers klaar die  de hele boel weer aan 
kant maken,. 
 
Behalve dat het harde werkers zijn, zijn ze nog 
gezellig ook nog! 
 
Iets van die sfeer proeven?  Kom gerust langs, 
pak een bezem, een dweil, bedien de poetsma-
chine en geniet ook nog eens van een lekkere 
kop koffie! 
 

HH 


