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Van de Redactie. 
 
Daar zijn we dan weer, met een redelijk goed 
gevulde maag. De laatste maanden viel er 
weinig te eten, maar deze keer begon het er 
een beetje op te lijken. 
 
Deze week: 

 Wedstrijdverslagen van allerlei teams; 

 Pasfoto’s; 

 De stand; 

 Pupillen van de week, heel bijzonder; 

 Diverse oproepen; 

 Uitje jeugdscheidsrechters; 

 Heropening Sport 2000 (zie adverten-
tie; 

 Zondagsdrukte. 
 
Wel, veel te lezen dus! 
 
 

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      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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Reiger Boys-WMC. 
 
Onder leiding van assistent-trainer Ben Visser beleefde Reiger Boys een prima middag. 
De thuisploeg ging van meet af aan in de aanval, wat al binnen vijf minuten resulteerde in een 1-0 voor-
sprong. Dennis Ton was de doelpuntenmaker. 
Hoewel WMC niets had in te brengen kwamen ze in de 12

e
 minuut toch op 1-1 door een te zachte terug-

speelbal op de keeper van de verdediging van de thuisclub. Jammer dat de aanvaller niet even dank je wel 
zei, was wel zo beleefd geweest. 
Maar binnen dertig seconden lag de bal alweer in het net bij WMC. Een afstandsschot van Sven v.d. Berg 
werd door de keeper nog verwerkt, maar precies voor de voeten van Rafael Silva Cabelo. Hij aarzelde 
geen moment en schoot (ook al zonder een bedankje) de 2-1 binnen.  
De daarop volgende tien minuten waren goed voor een slapstick. De meest geweldige kansen voor open 
doel werden gemist, overigens van beide kanten. 
De coach van WMC had er een duim voor over naar zijn aanvallers. Ja, zo kun je een wedstrijd ook bele-
ven. 
Ondertussen bleef Reiger Boys lekker aanvallen. In de 38

e
 minuut kreeg de thuisploeg een vrije trap op de 

rand van de zestien. Waar iedereen een bal richting rechterkruising verwachtte schoof Sven v.d. Berg hem 
in de linker benedenhoek en dus 3-1. 
Op slag van rust werd het ook nog 4-1 door een wel zeer vrijstaande Dave van Dekken. 
De eerste tien minuten na rust een ander spelbeeld. Reiger Boys vergat te voetballen en WMC had voor 
even de wedstrijd in handen. Maar niet voor lang, want in de 58

e
 minuut kopte Remco Rietveld de bal 

steenhard binnen na een perfect genomen corner van Guney Turpcu. 
In de 71

e
 minuut kreeg een speler van WMC ook nog de rode kaart na een heuse ippon. 

Het maakte niet uit, want de wedstrijd was allang gespeeld. 
Maar speciaal voor het vele publiek hadden de Reigers nog een uitsmijter in petto. 
Guney Turpcu veroverde net voor de middenlijn de bal en zette met een pass Rafael Silva Cabelo vrij voor 
de keeper. Deze had geen enkele moeite om de doelman te passeren en zo werd in de 79

e
 minuut de eind-

stand van 6-1 bereikt. 
Reiger Boys deed echt aan klantenbinding deze middag. Niet alles mocht dan goed gaan bij deze jonge 
ploeg, maar het publiek heeft genoten en de belangrijke drie punten zijn binnengehaald. 
 

Tineke Leuven 
 

De Stand. 
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Pupil van de week bij heren 1: Marco Caminada. 
 
Afgelopen zaterdag droeg ik de titel “Pupil van de 
Week”, tijdens de wedstrijd Reigers Boys 1 tegen WMC 
1: “Wat was die dag gaaf, zeg!!”. Na een goede voorbe-
spreking, volgde een goede warming-up, waarbij ik met 
doelman Berry mocht trainen. Even de armen én benen 
strekken om daarna het veld op te gaan. Direct nam 
Reiger Boys het spel in handen én dirigeerde ze WMC 
terug naar de eigen spelhelft. Binnen een mum van tijd 
scoorde de in geel gehulde spelers én in mijn hoofd 
galmde het meteen: “Tien, tien, tien!!”. 
Even kwam WMC terug in de wedstrijd, maar na de ge-
lijkmaker kwam Reiger Boys direct met een heerlijke 
tegenaanval. Met opnieuw dé voorsprong op zak te hebben, is het team niet meer in gevaar 
gekomen. Trouwens, met doelman Berry in de kooi hoeft niemand zich zorgen te maken: “Wat 
een schitterende balaanname op de borst, zeg!!”. Eindstand: 6 – 1. 
Na 90 minuten spelen én drie punten op zak, maakte Reiger Boys zich op voor een feestje. Ik 
mocht met mijn vader, moeder én zusje naar de bestuurskamer om lekkere patatjes te eten. 
Veel tijd had ik hier uiteraard niet voor, want ik wilde snel wéér op het voetbalveld staan. 
“Reiger Boys, bedankt voor deze fantastische middag. PS: dé bal hangt al in mijn doel!!”. 

 
Marco Caminada, 

Reiger Boys F1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste spelers/speelsters, 
 
Ik heb weer fotoformulieren ontvangen voor het vernieuwen van de spelerspassen. 
Hiervoor heb ik recente pasfoto’s nodig. Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto, liefst in 
envelop met naam en geboortedatum achterop, 
Inleveren bij mij. 
Je kunt dit opsturen naar mijn huisadres, Poldermolen 2, 1703 PZ Heerhugowaard, of in de 
brievenbus in de kantine deponeren. 
Alvast bedankt, 
 

Els Wezepoel 
 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Marco Caminada 1.JPG
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Dames Reiger Boys – RKTSV  1-2 
Foto’s: Leo Soeters. 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys hebben in de wed-
strijd tegen RKTSV uit Kerkrade met 1-2 het onderspit moeten delven. 
De wedstrijd werd gekenmerkt door twee teams die zo-wie-zo niet wil-
den verliezen, hetgeen resulteerde in weinig uitgespeelde kansen. 
Schoten van afstand werden voornamelijk gehanteerd. 
Bij winst had de thuisploeg redelijk veilig gestaan voor toegang tot de 
te formeren Topklasse. De uitwedstrijd in Kerkrade wist Reiger Boys 
nog met 2-3 te winnen; maar daar werd drie maal gescoord door Sha-
ron Kok. In deze thuiswedstrijd werd zij dan ook node gemist door een 
schorsing.  
 
Na het beginsignaal van arbiter Schram was de eerste kans voor de thuis-
ploeg. Sharday Pattinasarany speelde  zich vrij op links en bracht Jorinda 
Schuit in stelling. Keepster Katja Demacker wist echter tijdig in te grijpen. 
Daarna viel Reiger Boys sterk terug. Ook RKTSV stelde zich afwachtend 
op. Verdedigster Vera Wanrooy viel nog het meeste op met haar schoten 
van afstand en vrije trappen richting het Reiger Boys-doel. Keepster Jesca 
Willemsen wist echter telkenmale de bal over de lat te tikken. Op slag van 
rust kopte Marieke Plekker uit corner van Pauline Boon de bal net over.  
 
Na rust kreeg RKTSV een dot van een kans om de score te openen. Anni-
ka Pluimen brak door de verdediging heen, maar had een dermate snel-
heid dat ze met bal en al achter de doellijn, maar wel náást het doel, be-
landde. Kort daarop brak ze weer door en liet ze keepster Willemsen kans-
loos (0-1)). Tien minuten later kwam RKTSV op 0-2. Vera Wanrooy nam 
weer haar inmiddels bekende vrije trap op 30 meter afstand van het Reiger 
Boys-doel . Keepster Willemsen had hier deze keer geen antwoord op (0-
2). Vervolgens nam de thuisploeg het initiatief over.  Zes corners direkt na 
elkaar brachten wel gevaar voor het RKTSV-doel maar leverden geen doel-
punt op. Ook een vrije trap van Aaike Verschoor wist keepster Demacker 
uit de benedenhoek te tikken. In blessuretijd redde Marieke Plekker de eer. 
Uit een corner van Pauline Boon kopte ze de bal binnen (1-2). 
 
Statistieken: 
 
Reiger Boys – RKTSV 1-2 (0-0) 62

e
 Annika Pluimen 0-1, 72

e
 Vera Wanrooy 

0-2, 94
e
 Marieke Plekker 1-2. 

Scheidsrechter S.J. Schram, geassisteerd door Ruud Verschoor (RB) en 
Harrie Kisters (RKTSV). 
Kaarten: geen 
 
REIGER BOYS: Jesca Willemsen (k), Marit Balder (84

e
 Tessa Oud), Aaike 

Verschoor (a), Marieke Plekker, Monique van der Rijst,  Jaimy Visser (76
e
 

Tanja Groenewoud), Chantal Hendriksen, Jorinda Schuit, Marintha Louwe 
(70

e
 Sue-Ranie Hok-A-Hin), Pauline Boon, Sharday Pattinasarany. 

 
RKTSV (Kerkrade): Katja Demacker (k), Loes Butink, Glynis Vromen, 
Maartje Keulen, Lianne Esseling, Nancy Kisters (76

e
 Tia Oberdorf), Vera 

Wanrooy, Lidy Dummer (79
e
 Valerie Claesen), Nadine Hanssen, Annika 

Pluimen, Liv Aerts. 
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Pupil van de week bij dames 1: Britt Smeding. 

Britt op weg naar het doel van de tegenstander. Na een vette dribbel scoort ze. Het heeft gevolgen, want 
een van de toeschouwers  vindt  dat niet leuk en ze wordt aangevallen…. door een hond, aldus de foto-

graaf. Gelukkig loopt alles goed af. Ze wordt gered door iemand die ik direct ga voordragen wegens hel-
denmoed! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard ontving 
Britt na de wedstrijd 
de bal met handteke-
ningen, wederom 
gesponsord door “De 
Vrienden van Reiger 
Boys”. 
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Onze hoofdsponsors. 
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Reiger Boys  B1 wint wederom. 

SRC Schagen B1 had niet veel in te brengen tegen onze B1. Uitslag: 3 -  1.  
 
 

Reiger Boys MB1 – CSW MB1: 1 - 4 
Meisjes B-Junioren (voorjaar) Hoofdklasse A 

 
Zaterdag 12 maart 2011; 12:30 uur. 
CSW kwam afgelopen zaterdag op bezoek. CSW had pas 1 wedstrijd gewonnen dus op papier dus een 
makkelijke wedstrijd.  
Eindelijk ook weer eens tuiswedstrijd. Dus dat betekent uitslapen,……….echt niet!  
Een groot deel van het team had vrijdagavond een feestje gehad, dus was er net zoals vorige week sprake 
van een korte(re) nacht. En nu niet omdat de meiden ver moesten rijden, maar dit keer omdat het vrijdag-
avond gewoon te gezellig was en sommigen te laat naar bed zijn gegaan. En dat was goed te merken, 
want wat het spel van afgelopen zaterdag leek in de verste verte niet op wat Reiger Boys normaal laat zien. 
Er was niets meer te zien van het scherpe en hard werkende team van vorige week toen Spakenburg werd 
opgerold.  
Waar Reiger Boys vorige week de wedstrijd won, namelijk de “slag op het middenveld”, verloren ze afgelo-
pen zaterdag daar nu bijna elk duel. Maar goed de eerst helft verloopt nog redelijk. Schoten van Do en Ga-
by gaan er helaas niet in. Maar ook drie opgelegde vrije kansen weet Reiger Boys niet te vezilveren. Drie 
keer komt Reiger Boys alleen voor de keeper en alle keren falen ze in de afronding. Vermoeid?, te laat 
naar bed?, gebrek aan concentratie?............ 
Met veel handen en wurgen halen de meiden de rust: 0-0, terwijl ze eigenlijk met 3-0 hadden moeten voor 
staan. Dan moest het maar in de 2

e
 helft gebeuren. 

De 2
e
 helft is koud 5 minuten bezig als CSW op voorsprong komt. Een vrije trap van CSW wordt op de lat 

geschoten. Vervolgens staat de gehele verdediging te slapen en kan CSW de bal van dichtbij intikken: 0-1. 
Nog geen 3 minuten later weer een “slaapmoment van de verdediging: 0-2. 
Hoe graag uw verslaggever iets anders wil opschrijven, moet in alle eerlijk verteld worden dat het spel van 
Reiger Boys in de 2

e
 helft niet om aan te zien was.  

Uw verslaggever moest eerder weg voor een andere afspraak, dus het spelverloop na de 0-2 is onbekend. 
Gelukkig maar, want het was een slechte wedstrijd, in ieder geval 2

e
 helft. Op de KNVB site is te zien dat 

de eind uitslag 1-4 is geworden en dat Reiger Boys gezakt is van een 2
e
 plaats naar de een na laatste 

plaats (!). 
Misschien is een feestje op vrijdagavond toch niet zo’n goed idee……..? We zullen het nooit weten, want ik 
heb de meiden ook weleens de pannen van het dak zien spelen als ze net terug zijn van een schoolkamp. 
Misschien gewoon een “bad voetbalday”, net zoals een “bad hairday”? 
Laat dit dan a.u.b. de enige en laatste “bad voetbalday” zijn! Hier wordt je als toeschouwer niet blij van en ik 
denk (en hoop) de meiden ook niet.  
Volgende week lekker vrij. Er staat geen competitiewedstrijd gepland. Tijd dus om keihard te trainen en 
weer een eindsprint in te zetten, zoals we die afgelopen winter hebben gezien.   
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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 Meiden C 1 -  Fortuna Wormerveer: 0 -  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reiger Boys MD1-DTS MD1                   Een vette driepunter……… 
 
Ook al spelen we dit seizoen redelijk tot goed voetbal, hebben we helaas nog weinig wedstrijden gewon-
nen. Tot vandaag ! Want vandaag speelden we weer heel goed en uiteindelijk gingen de 3 punten na een 
hele spannende wedstrijd dit keer wel naar ons.   
We moesten thuis spelen tegen DTS en dat bleek ook een goede tegenstander te zijn. Monika stond weer 
op doel en Melanie is herstellende van een operatie, maar was wel aanwezig als supporter. De eerste 10 
minuten waren wij zeker de betere ploeg, maar een doelpunt bleef helaas uit. Toen kreeg DTS een corner 
en die werd snoeihard diréct op doel geschoten, maar prachtig gevangen door Monika. Vanaf dit moment 
ging het spel op en neer maar de beiden verdedigingen hielden goed stand. Tot de 20

e
 minuut, want toen 

kregen wij een vrije trap die werd genomen door Lorraine. Ze schoot heel hard op doel en de keeper kon 
de bal wel tegen, maar niet vast houden. De bal kwam voor de voeten van “stand in spits” Daphne die geen 
seconde nadacht en schoot de bal dus hard in; 1-0 !  Nu was het zaak om niet wéér binnen een paar minu-
ten de voorsprong te verliezen, zoals dat in de afgelopen wedstrijden gebeurde. Dit leek er wel bijna op na 
weer een goede corner van DTS, maar gelukkig kon deze nu worden weggewerkt door Esmee. En zo kon-
den we eindelijk weer eens met een voorsprong de kleedkamer in om ons voor te bereiden voor de 2

e
 helft. 

Deze begon zeer sterk van de kant van DTS. Ze werden sterker en sterker en de 1-1 hing meer in de lucht 
dan de 2-0. Maar gelukkig hebben wij Lorraine ook nog. Na een mooie pass langs de lijn (waar weer alle 
trouwe supporters stonden; zelfs uit Ecuador!) van aanvoerster Sabine, liep zij langs haar directe tegen-
stander en alleen op het doel af om vervolgens één van haar mooiste doelpunten te scoren; 2-0 ! Mensen 
van de hoofdtribune hadden dit zelfs opgenoemd na de wedstrijd, terwijl wij op een bijveld speelden. Het 
bleef evengoed nog spannend, want DTS wist niet van opgeven. We waren met z’n allen dan ook heel blij 
met het eindsignaal van de scheidsrechter, zodat we nu eindelijk weer eens als winnaar van het veld kon-
den stappen. Meiden (en dan bedoel ik íedereen: Sabine, Bo, Melissa, Isabel, Robin, Lorraine, Daphne, 
Britt, Sterre, Esmee, Monika, Benthe, Suzanne, Selma en Jenny !) jullie hebben je weer met 110% ingezet 
en daar worden wij allemaal, supporters, ouders, vrienden, coaches etc. heel erg blij van.  
Op naar de volgende overwinning…….. 
 

Reporter Nico 
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Uitje jeugdscheidsrechters .   
  
Eindelijk is het dan zover.  
Op 5 maart zijn we met de jeugdscheidsrech-
ters van Reigerboys naar de bowling in Heiloo 
geweest.  
Alle jeugdscheidsrechters waren uitgenodigd, 
en moesten om 17.30 aanwezig zijn.  
Voordat we gingen eten, eerst nog wat drinken 
om vervolgens om 18.00 uur aan tafel te gaan. 
Na een drukke dag hadden ze natuurlijk een 
reuze honger, dus vielen ze direct aan op de 
patat, broodjes hamburger, frikandellen en kro-
ketten, een ijsje toe en de magen waren ge-
vuld. 
 
Na het eten nog eventjes kletsen of lekker met 
elkaar dollen, moesten we toch snel onze 

schoenen gaan wisselen, want om 19.00 uur moest er hard gewerkt worden, dus op naar de bowlingbaan. 
Marcelle had de banen ingedeeld en toen iedereen 
zijn plaats had gevonden konden we beginnen. 
We hebben gestreden, gezwoegd en gelachen, 
vooral om de vele ballen die in de goot belanden 
(vooral bij Dylan en Marcelle). 
Maar wat het aller belangrijkste is, we hadden het 
gezellig. 

 
                                                                 
Tot de top drie van de heren behoren: 
 

 Giovanni Torres met 141 punten           

 Björn Blom met 133 punten  

 Kavi Sivaguru met 101 punten  
 
Bij de dames waren: 
 

 Yasmin Schmitz met 85 punten en 

 Anika Schulte met 67 punten de beste. 
 
Om 20.00 uur werden de jongens en meisjes 
weer door hun ouders opgehaald, en ging 
iedereen tevreden naar huis. 
  
Het was een geslaagde avond, om nooit meer 
te vergeten.  
 

Jeannette 
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REIGERBOYS D7 - AFC D 4  uitslag  9-2 
 
Vandaag de return tegen AFC die we bij hun gewonnen hadden met 1-5. 
AFC ging gelijk in de aanval, maar al snel kreeg Reigerboys de bal met als verdienste een corner die maar 
net over ging. De volgende mooie aanval belandde in de handen van de keeper die er een corner van 
maakte. Die corner werd door de tegenpartij met de hand weggehaald, dus een penalty. Dave nam deze en 
schoot helaas knalhard tegen de pal. 
Daarna vloog een aanval van rechts naar links naar het midden en weer naar links voor de voeten van Da-
ve die er een mooie 1 - 0 van maakte. 
De tegenpartij liet zich niet overbluffen en ging richting het doel van onze keeper Mike met als resultaat de 
gelijkmaker en dit al vroeg in de wedstrijd. 1-1.  Maar weer ging Reigerboys in de aanval wat een vrije trap 
op leverde voor Daniel die recht op de keeper schoot en door een van ons met de hand werd aangeraakt. 
Penalty aan de andere kant dus en deze werd wel benut, wat betekende dat we achter kwamen met 1-2. 
Langs de lijn werd er geschreeuwd dat ze ze  ( Reigerboys dus) niet moesten laten voetballen, nou dan 
knikkeren we ze er gewoon in. 
2-2. Er waren nog verschillende mooie aanvallen en schoten op doel die maar net naast of over gingen, 
maar uit weer een corner viel de 3-2 voor ons en via een mooi aanval van rechts kreeg Dave de bal weer 
voor zijn voet en maakte er 4-2 van. Dat deed zeer bij de tegenstander dus die besloten Dave maar eens 
onderuit te halen. Penalty nummer drie in een helft die netjes werd ingeschoten door Max 5-2 dus. Onze 
keeper hield nog een mooie vrije trap van de tegenpartij uit zijn doel. 
  
Rust en de koffie was lekker warm, wat betekende dat ik de 6-2 door Nick net mistte en Dave er gelijk maar 
7-2 van maakte en Kylian maar net aan overschoot. Gaan we naar de dubbele cijfers? Daniel scoorde al-
vast de 8-2 binnen vervolgens een aantal vrije trappen en toen maakte Max de  9-2. Via een schitterende 
voorzet van Sven naar Daniel en weer terug ,aaide Sven de 10e erin maar werd door de vlagger van de 
tegenpartij als buitenspel gegeven. Da's nou jammer, maar weer een prachtige wedstrijd. 
Beterschap aan Frans die goed werd vervangen door Annika. 
  
groeten van de verslaggever. 
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DTS ME1 – Reiger Boys ME2 1 – 5  
 
Vanmorgen om 08.30 uur weer allemaal present in de kleedkamer bij DTS in Oudkarspel. Eindelijk na drie 
weken weer een wedstrijd.  Op het veld waren de meiden direct in de aanval, wat een kanjers. Die  Fem-
mie, die gaf zo’n harde bal richting het doel, wij dachten die bal zit niet maar heeft de boarding geraakt 
maar niets is minder waar. Hij was zo hard, de bal zat gewoon! Zo, de toon leek gezet.  Door mooi en goed 
samen te werken liep het super bij de meiden, vanuit de verdediging waar Nienke, Sanne en Dara stonden 
zo naar het middenveld waar Elise, Amber en Sammy het overnamen en Lotte en Femmie maakte de klus 
af. Zo was het met de rust 1 – 4 [ eigen doelpunt van RB ] Na de rust waren de meiden heel even afge-
zwakt maar met nog 1 doelpunt van Lotte kwam de  eindstand op 1 – 5.  Onze keepster Meike had niet 
veel te doen maar als het nodig bleek te zijn stond ze haar mannetje / vrouwtje.  De ME2, een team wat 
een team is!    
       

Karin                          
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Koedijk E5 - Reiger Boys E9 
 
Ik was wel benieuwd hoe de jongens de nederlaag van afgelopen week hadden verwerkt. 
We begonnen sterk aan de wedstrijd. Er werd goed samengespeeld en verdedigend stond het 
goed. We kwamen dan ook terecht op voorsprong door een doelpunt van Nils na een goede 
pass van Wesley. 
Koedijk trok de stand weer gelijk door een goed doelpunt na wat knullig voetbal door ons op het 
middenveld. Maar, de jongens waren hier niet van onder de indruk en bleven goed voetbal spe-
len, met Hassan als de verbindingsman tussen aanval en verdediging. Gijs gaf een goede pass 
op Wesley en Wes scoorde 1 - 2. Niet lang daarna was het Joël  na een goede pass van alweer 
Wesley. Nog voor de rust werd het 1 - 4 door een eigen goal na een mooie actie van Joël. 
In de rust natuurlijk weer de mannen op scherp gezet, want een 1 - 4 voorsprong is zo vergeven 
als je niet scherp uit de kleedkamer komt. 
En ze waren scherp. Koedijk was het helemaal kwijt en Hassan profiteerde daar van en scoorde 
de 1 - 5. Koedijk scoorde nog wel de 2 - 5, maar het was Wesley die de einduitslag op 2 - 6 be-
paalde na een goede pass van Hassan. 
Jongens, een goede pot. Jordi, Justin, Wouter en Gijs stonden als een dijk te spelen achterin en 
op het middenveld. Dave en Daan hebben elk een goede helft gekeept en de jongens voorin 
speelden ook een goede pot. Dus, jongens, ik was zeer tevreden. 
 
Tot woensdag.  

 
Dinand 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heropening Sport 2000 

Onze hoofdsponsor 
Sport 2000 hero-
pend woensdag 16 
maart aanstaande 
zijn winkel in Mid-
denwaard. Deze 
zaak is de afgelo-
pen tijd verbouwd 
en dat wil Sport 
2000 graag laten 
zien. 

Reiger Boys leden 
worden uitgenodigd 
voor deze VIP-
avond van 17.00 tot 
22.00 uur en ont-
vangen naast een 
hapje, drankje en 
muziek 25% korting 
op de totale collec-
tie. 

  

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Sport 2000 VIP avond heropening .jpg
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Reiger Boys E11 – Foresters E10 
 
Vandaag moesten de mannen van E11 de terugwedstrijd spelen tegen de Foresters. Dit team 
word mede begeleid door ex-international Glenn Helder. 
De tactiek van Foresters werd al heel snel duidelijk in het begin van de wedstrijd. Een diepe spits 
die met techniek en snelheid het verschil moest maken. Ik heb het al vaker aangegeven dat ik 
maar niets begrijp van deze tactiek want het is zo beperkt en het draagt niets bij aan de ontwikke-
ling van jonge spelers. Foresters stond dus continue met 6 man achterin en toch werden ze ge-
woon weg geblazen in de eerste helft. 
Wat een eerste helft van onze mannen. Ja mannen, als je zo speelt dwing je het respect af niet 
alleen bij de tegenstander maar ook bij de ouders en dus ook Glenn Helder. Thomas speelde zo 
ongelofelijk goed achterin dat hij niet alleen hun spits en beste man uitschakelde maar ook daar-
mee de toon van de wedstrijd bepaalde. Iedereen gaat daardoor beter voetballen want het geeft 
veel rust en heel veel vertrouwen. 
Het positie spel wat wij nastreven gaat steeds beter gestalte krijgen. Wij hebben niet veel snelheid 
voorin daarom is o zo belangrijk dat iedereen in zijn positie blijft lopen. Het eerste doelpunt is daar 
een goed voorbeeld van. Op links was er een uitgooi voor ons. Kay die op rechts staat wilde naar 
binnen komen en dus de ruimtes dicht lopen. Hij bedachte zich op het allerlaatste moment en hield 
geduldig de rechter flank bezet. Jarno ontving de uitgooi en opende direct naar de rechter kant 
waar Kay klaar stond die op zijn beurt de bal hard inspeelde op Justin. Justin naam de bal gelijk 
aan en met binnen kant voet schoot hij de bal in de hoek. 

Het derde en vierde doelpunt werden 
op een soort gelijke manier gemaakt. 
Mitchell en op nieuw Justin waren de-
gene die de goals maakten. Ja en dan 
blijft er nog de 2-0 over. Dat was een 
ongelofelijk mooi doelpunt. Je hoorde 
de mensen langs de kant roepen `wat 
een doelpunt`. Mitchell nam een corner 
op rechts en schoot de bal in een keer 
op de vrijstaande Roy die in een keer 
de bal uit de lucht de kruising in schoot. 
Geluk is hierbij een factor maar dat 
maakt hem er niet minder mooi om. 
De tweede helft begon nog zoals we in 
de eerste helft waren geëindigd. Snel 
de bal rond spelen wat al snel resul-
teerde in de 5- 0. Justin was wederom 
degene die hem maakte. Daarna ge-
loofde iedereen het wel en lieten te 

veel spelers het lopen. Posities werden niet meer ingenomen.  Er werd niet of nauwelijks meer 
mee verdedigt. En dan zie je dat een tegenstander toch nog 3 goals kan maken die we gewoon 
weg gegeven hebben. De wedstrijd was al lang al gespeeld maar het is toch jammer dat je dit laat 
gebeuren. 
Als je ziet hoe sommige zich ontwikkelen bij ons en ook bij andere teams dan vraag je je toch af of 
er bij Reiger Boys op wordt gelet? Want ik heb het al eerder aangegeven dat ik de Scouting en het 
selectie gebeuren bij Reiger boys niet overtuigend vindt. 
Er is weinig tot geen contact met de leiders .Dit vindt ik essentieel omdat je dan een goed beeld en 
een breed draag vlak creëer voor de uiteindelijke selectie. Het lijkt te veel op een besloten vennoot 
schap binnen de vereniging. Ik vraag me ook dan werkelijk af wat de vereniging en dus het be-
stuur onder scouting verstaat? 
Jongens goed gespeeld en tot volgende week 

  
Gr  Eli 
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D1 tegen Volendam D2: 0 - 6 
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Zondagsdrukte. 
 
Ook op zondag was het druk bij Reiger Boys. Komende zondag komt daar dan ook nog de KNVB bij.  
 

Talententraining. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaboutervoetbal 

 
Dames zondag tegen De Rijp: 0 - 2 

 

Soccer XL 
 


