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Van de Redactie. 
   
Nog een paar weken en het seizoen is voor-
bij. Uiteraard is er nog een aantal toernooien, 
niet te vergeten het mix-toernooi en het Inter-
nationaal Jeugdtoernooi. En ook nog diverse  
spannende wedstrijden: erop of eronder? 
 
Deze keer: 

 Slechts 4 wedstrijdverslagen; 

 Diverse aankondigingen; 

 Dames 1 naar de Topklasse?; 

 Inschrijving 7 x 7 voetbal; 
 
  

De redactie 
 
 
P.s.: Blijft u wel uw bijdrage inzenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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      Vacant 

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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Oranje Nassau Dames 1 - Reiger Boys Dames 1: 1 - 1. 
 

De dames van Reiger Boys moesten zaterdag naar Groningen om tegen Oranje Nassau te spe-
len.  
ON is voor de wedstrijd al zeker van het spelen van nacompetitie en RB moest winnen om hier-
aan te ontkomen, maar ON gaf zich niet over aan een niet al te sterk spelend RB waardoor de 
dames uit Heerhugowaard nu nog een behoorlijke wedstrijd reeks tegemoet kunnen gaan zien. 
Het eerste schot op doel is van ON speelster Ingrid Schuiten maar zij schiet de bal hoog over. 
Reiger Boys is zoekende maar na 10 minuten is het Aaike Verschoor die de bal voor geeft op 
Jaimy Visser, zij geeft een prima pass af op Jorinda Schuit die kans heeft om de openingstreffer 
te maken maar de bal recht op keepster Lotte Wiekamp afschiet i.p.v. dat ze voor de lange hoek 
kiest waardoor de kans is verkeken. Niet veel later is er een vrije trap voor ON na een overtreding 
van Verschoor, Marian Meijer schiet direct richting het doel maar ziet de bal hoog over gaan. Het 
beste spel komt momenteel van ON maar RB probeert er wat aan te doen. Na een corner van 
Pauline Boon kopt Marintha Louwe de bal over en er wordt weer wat meer druk gezet. Toch is de 
eerste treffer voor ON, Marian Meijer schiet van af een meter of 25 de bal uit een vrije trap zo de 
kruising in en geeft keepster Jesca Willemsen het nakijken 1-0. 
Tot aan de rust zien we dat het bij RB niet echt wil lukken en loopt het niet zo als het zou moeten 
gaan. 
Nadat de teams uit de kleedkamers zijn gekomen en de scheidsrechter weer heeft gefloten voor 
het begin van de 2e helft ontpopt zich een flinke strijd op het veld. RB is fel op de bal en het eer-
ste schot van Sharon Kok op doel wordt door keepster Wiekamp goed gepakt. In de 55e minuut is 
het Kok die een voorzet geeft op Jorinda Schuit waarna deze de bal binnen glijd. 1-1 dat bied 
weer perspectief zou je zeggen. 
Maar het beeld op het veld liet iets anders zien want na zo‟n 20 minuten in de 2e helft zakt de fel-
heid weer weg bij een aantal en lukt het niet om nog een keer te scoren. ON komt nog een paar 
keer gevaarlijk voor het doel waardoor Willemsen nog flink aan de gang moet om de gelijke stand 
op het bord te houden. 
In de slotfase komt RB weer wat meer aan bod, een steekpass van Kok wordt door Pauline Boon 
door de benen van keepster Wiekamp geschoten waarna ze de bal naast het doel ziet gaan. Ook 
een schot van Kok uit een vrije trap komt niet verder dan de klemvaste handen van Wierda. 
Na het eindsignaal van de scheidsrechter zien we dan ook een zeer boos (op zich zelf) en vooral 
teleurgesteld Reiger Boys op het veld achter blijven want zij wisten inmiddels dat de concurrenten 
gewonnen hadden en nu staan ze dus met drie teams op een gelijk aantal punten waardoor er 
beslissingswedstrijden gespeeld moeten gaan worden. 
 
 

 
 

En nu? 
 

Ga snel naar de volgende pagina! 
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Op naar de top-(klasse)? 

In de hoofdklasse vrouwen is een 3-tal teams geëindigd op 23 punten. Daar het in dit geval gaat om de 
plaatsen 8 en 9 (directe plaatsing voor topklasse) en 10 (indirecte plaatsing voor topklasse dient een beslis-
singsreeks te worden ingepland. Dit op basis van het reglement wedstrijden amateur veldvoetbal, artikel 
34. Hierin staat aangegeven dat indien in de A-categorie sprake is van een gelijke stand qua aantal behaal-
de punten een kampioenschap, rechtstreekse promotie dan wel degradatie bepaald dient te worden door 
het spelen van een beslissingswedstrijd (2 teams) dan wel –reeks (3 of meer teams). 
Daar er sprake is van een rechtstreekse plaatsing voor de topklasse en via de nacompetitie alsnog plaat-
sing voor de topklasse kan worden afgedwongen, wordt een wedstrijdenreeks ingepland. Via loting is het 
volgende wedstrijdschema tot stand gekomen: 
 

     Zaterdag 14 mei, 14.30 uur: 
o    RKTSV – Reiger Boys 

 
      Dinsdag 17 mei, 19.30 uur 

o    Reiger Boys - RVVH 
 

     Zaterdag 21 mei, 14.30 uur 
o    RVVH - RKTSV 

 
Voor de wedstrijden zal door de KNVB een arbitraal trio worden aangesteld. Er wordt niet gewerkt met het 
digitaal wedstrijd formulier. Na afloop van de wedstrijd dient het formulier aan de scheidsrechter te worden 
meegegeven welke zorg dient te dragen voor verzending naar de KNVB. 
De nrs. 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de topklasse, de nr. 3 dient via de nacompetitie een plaats 
in de topklasse af te dwingen. Wij wensen de verenigingen veel succes en indien er in de tussentijd vragen 
zijn, dan vernemen wij dat graag. 
  

De Stand: 
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Onze hoofdsponsors. 
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Reiger Boys start 7 x 7 Voetbal. 

Niet alleen voor (oud-)leden maar ook voor iedere voetballiefhebber vanaf de leeftijd van 
45 jaar gaat Reigerboys met ingang van het nieuwe seizoen een 7 tegen 7 competitie 
starten. Voor iedereen van deze leeftijdsgroep die onderling nog graag een wedstrijd wil 
spelen gaan we deze nieuwe uitdaging starten. Dus voor alle duidelijkheid het gaat niet 
alleen om Reigerboys leden, u hoeft geen lid van een vereniging te zijn. Sportiviteit en 
gezelligheid staan bovenaan. Het geheel heeft een recreatief karakter. 

 
Het spel. 
Er wordt gespeeld op een half veld met kleine (handbal-)doeltjes. 
De speeltijd zal ongeveer 2 maal 30 minuten bedragen, er wordt niet aan buitenspel ge-
daan en er kan doorlopend gewisseld worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers aan 
meedoen. 
Het is de bedoeling dat de voetballers zelf een (vrienden-)team samenstellen van maxi-
maal 15 man. 
Verder gaan we kijken of we een of meerdere teams kunnen samenstellen van mensen 
die geen eigen team kunnen regelen. Er wordt in principe alleen thuis gespeeld op zon-
dag en af en toe op een avond. 
Verder is er geen KNVB lidmaatschap nodig wat de kosten enorm drukt. 
 
Interesse? 
Lijkt het u ook wat om op deze manier nog lekker tegen een balletje te trappen en daarna 
onder het genot van een drankje en een hapje in de derde helft de gespeelde wedstrijd te 
analyseren? Laat het dan nu weten of dit uw interesse gewekt heeft. Bij voldoende be-
langstelling gaan we een informatieavond houden.   
 
Een interesseformulier is af te halen in de kantine of te downloaden vanaf de site: 
www.reigerboys.nl. U kunt ook pag. 6 printen en invullen. 
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7 x 7 voetbal 
voor 45+ 

 
Interesseformulier 

 

Ja, ik heb interesse voor het 7 x 7 voetbal. 
 
 

   Naam: ………………………………………………………………. 
 
   Adres: ……………………………………………………………….  
 
   Postcode: …………………………………………………………… 
 
   Woonplaats: ………………………………………………………...  
 
   Geboortedatum: …………………………………………………… 
 
   E-mailadres: ……………………………………………………….. 
 
   Telefoonnummer: ………………………………………………….. 

 
 
 

Dit formulier gaarne ingevuld afgeven in de kantine van 
v.v. Reiger Boys 

Lotte Beesedijk 1 
Heerhugowaard 
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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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CSW MB1 - Reiger Boys MB1  
Meisjes B Junioren Hoofdklasse A 
Zaterdag 7 mei 2011; 12:45 uur. 
 
Afgelopen zaterdag op bezoek bij CSW in Wilnis. CSW staat op de één na onderste plaats, dus op 
papier dus een makkelijke wedstrijd. Maar ik zeg zaterdag 12 maart 2011. Weet u het nog? De 
dag dat Reiger Boys volledig onnodig onderuit ging met 1-4 tegen CSW. Het was de beroemde 
“day after”, “bad voetbalday”, “de dag waarop niets maar dan ook niet klopte en lukte”………….. 
Kortom de schande van het verlies moest worden uitgewist. Winst op CSW is niet alleen goed 
voor de moraal, maar ook goed voor de competitiestand. En lekker voor de positieve “flow” in aan-
loop naar de bekerfinale op 14 mei a.s. 
Als we uiteindelijk in Wilnis aankomen (sommigen via een toeristische route), dan is het al lekker 
warm, bijna heet met 26 graden. Mag je op een redelijk veld spelen, maar dan wel weer met een 
goedbedoelde supporter als clubscheidsrechter. In alle opzichten is CSW voor Reiger Boys een 
“Angstgegner”, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. 
De eerste deel van de eerst helft doet CSW haar naam als “Angstgegner” eer aan. De organisatie 
van Reiger Boys staat niet helemaal optimaal als een klutsbal achter de verdediging van Reiger 
Boys valt en de spits van CSW daar handig van profiteert: Zij scoort beheerst en Reiger Boys 
staat met 1-0 achter. “Het zal toch niet”, hoorde je de 6 (!) meegereisde supporters denken. Van-
wege de temperatuur wordt er halverwege de 1

e
 en 2

e
 helft een drinkpauze ingelast. Na de eerste 

drinkpauze, krijgt Reiger Boys meer grip op de wedstrijd. Gaby, Roos en Kelly komen 3 keer al-
leen voor de keeper. De bal wil er maar niet in. Ook door het fantastische werk van de keepster 
van CSW. Reiger Boys gaat de rust in met een 1-0 achterstand en daar zou je zou bij zo‟n 
“Angstgegner” zo maar onrustig van kunnen worden. 
Vanaf het begin van de 2

e
 helft komt Reiger Boys meer en meer in haar eigen vertrouwde spel. 

CSW komt niet meer over de middenlijn. De wedstrijd speelt zich bijna volledig af op de helft van 
CSW. Als de scheidsrechter halverwege de 2

e
 helft voor een drinkpauze fluit, heeft Reiger Boys 

de score al omgebogen in een 1-2 voorsprong met doepunten met Gaby en Roos.  
Het is 10 minuten voor tijd als Kelly doorbreekt aan de rechterkant. Inmiddels is de stand door 
Roos op 1-3 gebracht. Weet u het nog? De finale van het Europees Kampioenschap in 1988. De 
onwaarschijnlijke goal van Marco van Basten, waarvan iedereen zei dat het mooiste doelpunt ooit 
was? Nou het kan mooier……Kelly is op volle snelheid aan de rechterkant, kapt haar tegenstand-
ster uit en staat bij de zijlijn vlak bij de cornervlag. Met rechts haalt zij vernietigend uit, waarna de 
bal met een prachtige curve in het doel belandt van CSW, Een wereldgoal, of toch een voorzet 
met effect? Hoe dan ook: een prachtig doelpunt dat definitief de schande uitwist van 12 maart en 
als mooiste doelpunt ooit de geschiedenis van Reiger Boys MB 1 in gaat.  
Het is uiteindelijk Gaby die een prachtige solo op links afmaakt en 1-5 scoort. Gerechtigheid en 
geheel verdient. Deze overwinning geeft voorlopig recht op de 2

e
 plaats in de competitie.  

Volgende week geen competitie, maar een bekerfinale in Uithoorn. De meiden van Reiger Boys 
rekenen op bussen vol met supporters. Laten we proberen minimaal 100 supporters mee te ne-
men naar Uithoorn. En natuurlijk spandoeken, vlaggen, toeters, bellen……………………..en nog 
veel meer dat lawaai maakt. Tot volgende week! 
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Reiger Boys MB1 – Sporting ’70 MB1 
Heerhugowaard, 9 mei 2011, 19.00 uur  
Competitie – Hoofdklasse 
Deze avond stond er weer een “kraker” op het programma. Vorige week woensdag werd er na zwaar 
bevochten wedstrijd gewonnen van de nummer 2 (Maarssen). Vandaag stond de wedstrijd tegen de num-
mer 1 op het programma (Sporting ‟70).De eerste wedstrijd tegen Sporting ‟70 werd in het begin van de 
competitie nipt verloren met 2-1.  
Op zich lijkt de strijd om het kampioenschap in de Hoofdklasse gestreden. Bij aanvang van de wedstrijd 
staat Sporting ‟70 maar liefst 7 punten voor op Reiger Boys. Bij winst van Reiger Boys zou de spanning 
toch nog wel eens terug kunnen komen in de Hoofdklasse. Hoe? Dat lezen jullie verder in dit verslag. In 
ieder geval is deze wedstrijd een goede “trainingsstage” in aanloop naar de KNVB-bekerfinale op 14 mei 
a.s. tegen Zuidvogels.  
Sporting ‟70 staat bekend om haar goede middenveld met daarvoor snelle spitsen. Voor deze wedstrijd 
werd de opstelling en tactiek daarop afgestemd. Het middenveld van Reiger Boys kreeg de opdracht 1 op 1 
te spelen met Melissa daarachter als extra slot op de deur. Het was duidelijk even wennen en zoeken voor 
de meiden. Toch kreeg Sporting ‟70 geen enkele uitgespeelde kans in de eerst helft. Ook Reiger Boys had 
moeite om de gecreëerde kansen te benutten. Het ontbrak aan concentratie tijdens de afronding en als we 
dan wel in een goede scoringspositie kwamen, was er altijd weer de goede keepster van Sporting „70, die 
haar doel schoon hield. Een mooie individuele actie van Gaby was nodig om op voorsprong te komen. 
Nadat zij de bal op links had opgepikt, slalomt zij door de verdediging en rond fraai af: 1-0. Niet veel later is 
het een “toverbal” van Dominique die voor de 2-0 zorgt. Een voorzet van rechts verdwijnt met behulp van 
de wind en veel effect in het doel van Sporting ‟70. 
Sporting ‟70 heeft zich aan het begin van de 2

e
 helft voorgenomen om alles op alles te spelen. Veel speel-

ster voor de bal en heel veel druk op de opbouw van Reiger Boys. Dat levert Sporting ‟70 de nodige kansen 
op, maar gelukkig hebben wij Bo op de doel. Tot tweemaal aan toe staat zij oog in oog met een aanvaller-
ster van Sporting „70. In beide gevallen haalt Bo de ballen uit het doel. Zelfs een keiharde vrije trap (met 
wind mee) op minder dan 20 meter van het doel was voor Bo geen enkel probleem. Reiger Boys blijft verd-
edigend overeind. Niet met het mooiste voetbal en soms ook met wat geluk, maar wat geeft het. Het resul-
taat telt. Rond kwart voor acht fluit de scheidsrechter voor het einde en stapt Reiger Boys met een 2-0 
overwinning van het veld.  
De spanning is terug in de hoofdklasse. Kijk maar eens naar de stand. 

 
Als iedere ploeg zijn wedstrijden wint, dan wordt Sporting „70 met 30 punten kampioen, VVIJ met 28 punten 
2

e
 en Reiger Boys met 26 punten 3

e
 , MAAR………………………………??????? 

Maarssen en VVIJ spelen nog een keer tegen elkaar. Sporting ‟70 speelt nog tegen Spakenburg, Maarssen 
en VVIJ. Reiger Boys speelt thuis nog tegen VVIJ en Spakenburg én aankomende zaterdag uit tegen 
CSW. Reiger Boys lijkt een makkelijker programma te hebben. Als Reiger Boys alles wint en Sporting ‟70 
verspeelt minimaal 4 punten in de komende 3 wedstrijden, dan zou Reiger Boys zomaar nog eens kampi-
oen kunnen worden met 26 punten en een beter doelsaldo. Leuk toch?  
Pakt Reiger Boys14 mei a.s. ook de beker, dan is er zelfs sprake van “de dubbel”. Dat is niet alleen een 
heel mooi resultaat, dat bespaart de meiden ook eens een extra wedstrijd in juni om de Super Cup. Aange-
zien de bekerwinnaar tegen de kampioen van de hoofdklasse speelt. Dat wordt wat lastig als je beide prij-
zen pakt. 
Dus meiden; vanaf nu elke wedstrijd superstrak gemotiveerd, geconcentreerd en volle bak er tegenaan. 
Elke avond voor de wedstrijd vroeg naar bed, alle telefoons uit, alle vriendjes de deur uit en nog alleen 
maar slapen in jullie Reiger Boys-pyjama. 
 

  G W GL V PNT DPTV DPTT SALDO 
Max pun-

ten 

1 Sporting „70 9 7 0 2 21 20 8 12 30 

2 Maarssen 10 6 1 3 19 35 26 9 25 

3 Reiger Boys 9 5 2 2 17 28 17 11 26 

4 VVIJ 8 5 1 2 16 24 21 3 28 

5 Spakenburg 9 4 1 4 13 21 25 -4 22 

6 CSW 9 2 0 7 6 17 27 -10 15 

7 Overbos 10 0 1 9 1 7 28 -21 

7 
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Meervogels E5 - Reiger Boys E9 
 
Vandaag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen. Er stond eigenlijk niets meer op het spel. Kolping 
Boys was al kampioen en wij stonden vast op de tweede plek en waren niet meer in te halen, ook al zou-
den we vandaag verliezen. Maar, dat waren we natuurlijk niet van plan.  
Vandaag waren Wouter, Joël en Justin afwezig. Het team had ik weten aan te vullen met jongens uit de 
E11, te weten: Rick Sweep en Jordi de Jong. Dus met twee wissels begonnen aan deze klus. 
De eerste vijf minuten was het even zoeken voor de jongens, maar daarna kwamen ze op gang. Wesley 
brak de score open. Niet veel later maakte Hassan 0 - 2. Gastspeler Rick maakte de 0 - 3 met een mooie 
actie en Hassan scoorde de 0 - 4 na een geweldige solo. 
Op het middenveld stonden Gijs, Jordi E11, Daan en Rick goed te spelen, zodat Meervogels niet gevaarlijk 
werd. Werd het dan toch gevaarlijk, dan waren daar Hassan, Jordi en Jordi en Daan nog en als laatste na-
tuurlijk Dave. Kortom, het stond als een huis en Meervogels had niet veel in te brengen. Toch had de coach 
wat negatieve dingen te zeggen in de rust. En de jongens pikten dat goed op na de rust. 
Via doelpunten van Wes, 2 eigen doelpunten van Meervogels, na acties van Dave, een kopbal van Hassan 
uit een cornrer, nog een doelpunt van Hassan en uiteindelijk bepaalde Nils de eindstand op 0 - 10. Daan 
moest toch nog een paar keer goed zijn best doen om de nul te houden en dat lukte hem uitstekend.  
Jongens wat een mooie afsluiter van de competitie. Terecht tweede geworden!!!! Klasse!! 
Jordi en Rick bedankt voor het meespelen. 
Nou, nog 1 toernooi en dan zit het erop. Voorlopig blijven we nog trainen, maar ik weet nog niet tot wan-
neer, dus in ieder geval tot woensdag. 
 

Dinand 
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