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Van de Redactie. 
 
Een aantal uurtjes eerder dan gewoonlijk vlie-
gen we de postbussen binnen. Ook wel eens 
leuk. Kan je de hele dag genieten van de Rei-
ger. 
 
Deze keer: 

 Dames 1 tegen Utrecht; 

 Diverse wedstrijdverslagen; 

 Met de meiden naar AZ - ADO; 

 Zaterdag a.s.: de wedstrijd van het 
jaar; 

 Diverse oproepen; 

 Kampioenen; 

 Aankondigingen; 

 Moeders gaan ook voetballen. 
 
Daar laten we het verder bij. Geniet van je 
vakantie, en heb je geen vakantie, geniet dan 
toch! 
 
 

 
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              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

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 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

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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Inleveren pasfoto’s 
 
Misschien hebben jullie van de leiders/leidsters al een bericht ontvangen, maar anders bij deze: 
Alle 2e jaars E-pupillen, dus alle spelers/speelsters uit 1999, hebben volgend voetbalseizoen een 
spelerspas nodig. Voor het aanvragen van een spelerspas hebben wij een recente pasfoto nodig. Dit 
mag een pasfoto van de schoolfotograaf zijn. Graag naam en geboortedatum op de achterkant van 
de foto. 
Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto inleveren, zodat je spelerspas tijdig kan worden aange-
vraagd. 
 
Geen spelerspas is niet spelen in de D-pupillen. 
 
De pasfoto kan worden ingeleverd bij, indien afgesproken, bij de leider, of rechtstreeks bij: 
 
Els Wezepoel, 
Poldermolen 2 
1703 PZ Heerhugowaard . Tel.  072-5743565 
e-mail: elswezepoel@quicknet.nl 
 

Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 
 

Heeft u ergens nog iets liggen - shirts, kousen, broeken - , uit welk decennium dan ook, en u gebruikt 
het niet meer, mag u het afstaan of in bruikleen geven aan Reiger Boys. De kleding wordt gebruikt 
om een beetje verleden terug te brengen in de kantine. Kijkt u s.v.p. eens op uw zolder, wie weet wat 
u daar nog aantreft. Heeft u inderdaad nog iets liggen, meldt u dit dan bij Ciska Haringa: 072 – 
8500012. Hopelijk kunnen we binnenkort wat nostalgie terug brengen in onze kantine. 
 

Namens het bestuur, 
 
  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

REIGER BOYS ZOEKT TEAM MANAGER  
HEREN SELECTIE 

Voor het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar een team manager voor de heren selectie. De team 
manager is verantwoordelijk voor de totale organisatie rond de heren selectie. Naast de technische 
staf opereert de team manager in nauwe samenwerking met de assistent scheidsrechter en de elftal-
begeleider. Het nieuwe seizoen zal Marc Pauli de selectie trainer zijn en zal er alles aan doen om 
weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de derde klasse. De teammanager zal elke zater-
dag aanwezig zijn bij de wedstrijden en mogelijk regelmatig één van de trainingsavonden (indien dit 
noodzakelijk is). Voor deze leuke en sportieve uitdagende functie kun je contact opnemen met Ro-
bert van Stigt Thans, telefoon: 06 14674709 of email: robertensuzanne@quicknet.nl  
 

Robert van Stigt Thans 
Bestuurslid voetbalzaken senioren 
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Dames FC Utrecht een maatje te groot voor Reiger Boys. 
 
HEERHUGOWAARD – De dames van Reiger Boys hebben de wedstrijd in de kwartfinale van de KNVB-
beker tegen FC Utrecht, uitkomend in de Eredivisie,  met 3-0 verloren. Gezien de kansen van de Utrecht-
sen had de score  nog hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat keepster Jesca Willemsen in een-op-een-
situaties vele knappe reddingen verrichtte. 
 
In de 17

e
 minuut komen de gasten op 0-1. Gevaarlijk spel van Monique van der Rijst betekende een vrije 

trap voor FC Utrecht net buiten het strafschopgebied, die door Petra Hogewoning onhoudbaar wordt inge-
schoten. Na een half uur spelen ontstaat een onduidelijke situatie voor het Reiger Boys-doel waarna Mandy 
Versteeg de bal kan doortikken naar de vrij voor doel staande Shanice van der Sanden, die de 0-2 kan 
aantekenen. Zeven minuten later kan Marieke Plekker de bal, uit een vrije trap van Monique van der Rijst, 
gevaarlijk inkoppen. Keepster Angela Christ weet echter met een knappe save een doelpunt te voorkomen. 
Kort daarop ontvangt Linda Bakker de bal uit een dieptepass van Aaike Verschoor, zet voor op Alina Uijl. 
Haar inzet gaat via Reneé de Vries corner. 
 
Na rust diverse kansen voor FC Utrecht die telkens stuiten op keepster Jesca Willemsen, dan wel naast 
worden geschoten. Linda Bakker weet door te breken maar wacht te lang om in te schieten, waardoor Kelly 
Gilissen verder onheil kan voorkomen. In de 76

e
 minuut krijgt  FC Utrecht een penalty toegewezen van 

scheidsrechter Leijdekker. Manon van den Boogaard schiet de bal beheerst binnen (0-3). In de extra krijgt 
Reiger Boys de kans om de eer te redden. Milenca van Ee schiet de bal keihard  tegen de onderkant lat en 
de terugspringende de bal vervolgens over.  

Kortom een terechte overwin-
ning voor FC Utrecht. 
 
Statistieken: 
 
Reiger Boys – FC Utrecht  0 – 
3  (0 – 2); 17

e
 Petra Hogewo-

ning 0-1, 30
e
 Shanice van der 

Sanden 0-2, 76
e
 Manon van 

den Boogaard 0-3 (pen.) 
Scheidsrechter Leijdekker, 
geassisteerd door de heren 
Jongbloed en Blok. 
 
Reiger Boys: Jesca Willem-
sen (k), Marit Balder, Aaike 
Verschoor, Marieke Plekker, 
Tanja Groenewoud, Tessa 
Oud (46

e
 Pauline Boon), Lin-

da Bakker, Monique van der 
Rijst (59

e
 Marintha Louwe), 

Christa Schelvis, Alina Uijl 
(77

e
 Jelien Beute), Milenca 

van Ee 
 
FC Utrecht: Angela Christ (k), 
Renée de Vries, Petra Hoge-
woning (74

e
 Karina Chraa), 

Anouk Hoogendijk, Monique 
van Veen, Manon van den 
Boogaard, Mandy Versteegt 
(82

e
 Nadia van Beerschoten), 

Rowena Blankenstijn, Tessa 
Oudejans, Kelly Gilissen, 
Shanice van der Sanden (76

e
 

Lysanne Vermeulen). 
 De meiden die de teams begeleidden naar de middenstip.  
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Dat het er fanatiek aan toe ging, zien 
we op de bijgaande foto‟s. Zoals u 
gelezen heeft, het leverde niet het 
gewenste resultaat op. Aan de ande-
re kant, de meiden zijn gewoon weer 
een ervaring rijker. 
Vooraf had Arnold de Block nog 
winstkansen gezien. De Utrechtena-
ren hadden twee dagen ervoor nog 
een wedstrijd gespeeld. Ze hadden 
die match nog in de “poten”, dus was 
er misschien iets mogelijk. 
Helaas, dus. 
Maar, het publiek heeft wel genoten 
en daar gaat het ook om! 
 
{Foto’s: Leo Soeters). 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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S.V.A.P.  2     -      Reiger Boys 4    4  -  3 
  
Eindelijk weer eens wat doelpunten voor de Cockers, helaas weer geen punten hoewel die er best hadden 
ingezeten. 
Na een 25-tal minuten wordt Jan Pluister de diepte ingestuurd, passeert een man en legt prima terug op 
Johan, dus 0 - 1. De Cockers hebben dan het beste van het spel en de tegenstander is totaal nog niet ge-
vaarlijk geweest. 
Dat je dan toch weer gaat rusten met een 2 - 1 achterstand is sneu, vooral als je heb gezien hoe e.e.a. tot 
stand kwam. Vijf minuten voor de rust een voorzet waar m.i. Wim zich wat op verkeek dus over de keeper 
in het net. Ja, en dan op slag van rust een overtreding op Ed, deze valt, raakt daardoor de bal met de hand 
en de scheids, die later bleek z'n wedstrijdje nog met het eerste nog moest spelen, fluit ( terecht ) en geeft 
( onterecht ) een strafschop. Weer dus een lullige penalty tegen, je doet er niets aan hij is de baas. 
Direct na rust een foutje achterin en de wedstrijd lijkt gelopen. Echter wat gebeurde er, de Cockers putten 
zowaar moed uit deze achterstand werden nog sterker dan S.V.A.P. en scoorden een tweetal mooie goals. 
Gelijke stand is een punt natuurlijk maar de Cockers doen niet aan gelijke spelen en gingen dus voor de 
verdiende winst. Een beetje mazzel moet je dan hebben, maar Patrick paal, Melvin alleen voor de keeper 
en Johan ook voor een redelijk open doel scoorden niet en dan weet je het wel. Een counter, pats en 
tijd. De tien minuten die nodig waren om een 5-tal, ( stuk gespeelde )  tegenstanders op te lappen werden 
er niet bijgetrokken. Achteraf bleek dus waarom, de scheids moest nog aan de bak. 

  
J.v.d.B. 

 

 
     Vrije Groep Senioren 

   Woensdag 5 mei geen training.  
        Vanaf 12 mei begint trainen om 

       20.00 uur. 
  
5 mei is dit jaar weer een nationale feest-
dag net zoals Koninginnedag en daarom 
is de kantine dicht en is er geen trainen 
op die woensdagavond. 
Vanaf 1 mei mogen we niet meer op de 

             trainingsvelden omdat er dan al begon-
             nen wordt met het zomeronderhoud. We 
             moeten dan uitwijken naar de gewone 
             voetbalvelden maar daar is geen veldver
             lichting. Daarom gaan we vanaf 12 mei 
             een half uur eerder beginnen. Het trainen 
             voor de vrijgroep senioren begint dan dus 
             om 20.00 uur en dan halen we het mak
             kelijk voordat het donker wordt. 
             Op woensdag 26 mei is de laatste trai-

ning van de vrije groep senioren en dan 
beginnen we na de vakantie weer op 
woensdag 25 augustus. De juiste begin-
tijd weet ik nog niet want het trainings-
schema moet nog opgesteld worden. 

  
Peter Coesel 

Coördinator Senioren Recreatief 

Klaverjasdrive 

    Vrijdagavond   
         21 mei    

Reiger Boys 
organiseert 

Opgave: 
Voor 16 mei aan de bar. 

 
Kosten deelname € 3,50 p.p. 

 
Enne...buurman mag ook mee!! 

Buurvrouw ook natuurlijk! 
Gezellig! 
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Het Vijfde. 
 
Het was weer een bijzonder weekend: FC Twente is kampioen geworden,  er komt toch geen Rambo 5 en 
het vijfde van Reiger Boys wint! Een weekend vol met onwaarschijnlijkheden. En dan heb ik het nog geen-
eens gehad over Helena Christensen, die uit de kleren gaat voor een schoenmerk. Wat is er veranderd ten 
opzichte van vorige week? Laten we eens beginnen met een tactische meesterzet van Manager/coach Pe-
ter C. die Willem-Jan (dit is slechts één persoon) als laatste man positioneerde, waardoor we met balbezit 
een mannetje extra op het middenveld kregen. Een vondst waar onze tegenstander, ZOB absoluut geen 
verweer tegen had. Sterker nog: ik hoorde één van de hunnen roepen dat wij –Reiger Boys-  met vijf mid-
denvelders speelden. Hij had een béétje gelijk. In werkelijkheid speelden we vanuit een doodeenvoudige 4-
4-2 opstelling, met een kantelend middenveld, polyvalente spelers die  zich bewogen over diagonale looplij-
nen en simpele positiewisselingen. Iets wat het kleinste kind meteen door zou hebben, maar ZOB had er 
veel moeite mee. Goed verzorgd voetbal (je leest het goed) zorgde voor de eerste treffer van Pistol Peter 
uit een prachtige steekbal van Frank. Een kenner van het vijfde die niet bij de wedstrijd aanwezig was; bij-
voorbeeld iemand als Tim, zou deze treffer kunnen bestempelen als „toeval‟, ware het niet dat dit volledig in 
het spelbeeld paste. ZOB kon er niets anders tegenover zetten dan hard spel en voorzetten die voor 
niemand specifiek bedoeld waren. Eén van de charges op Peter leverde een vrije trap op die hijzelf prach-
tig in de volledig ongedekte lange hoek wist te drukken. 2-0.  Een andere charge op de benen van Willem-
Jan leverde bij de laatstgenoemde frustratie op, het was niet bepaald de eerste keer dat iemand van ZOB 
z‟n houthakkerskunsten vertoonde. Willem-Jan trapte na, de ZOB trapte eveneens na, maar vreemd ge-
noeg mocht alleen Willem-Jan de rest van de wedstrijd aan de kant toekijken en mochten de Zobbers ge-
woon verdergaan met 11 man. Johan Derksen zou zoiets bestempelen als: “uiterst dubieus.” Wat ook dubi-
eus was; de onoplettendheid van ZOB, waar Oelie op een schitterende manier misbruik van maakte door 
een prachtige splijtende pass te geven op –wie anders dan- Peter die vrij voor de keeper kwam, die twee 
keer stof liet happen, alvast de thee klaar zette voor de rust en vervolgens toch nog maar de bal in het netje 
schoot. 3-0 voor met de thee, een absolute weelde! 
 
Tijdens de rust had iemand ZOB verteld dat wij maar tien man hadden en zij elf, dus dat het wel  zo moest 
zijn dat ze een mannetje meer hadden. Dus men besloot maar opportunistisch pressievoetbal te spelen. 
Dat wil zeggen: de bal vanaf dertig meter in ons strafschopgebied te pompen, hetgeen zij blijkbaar zinniger 
vonden om te doen, in plaats van gewoon de vrije man consequent aan te spelen. Wonderlijk genoeg 
kwam hier nog een 1-3 uit ook. Dat gaf de Zuidoost-Beemstenaar weer moed, ondanks dat het volgens 
Peter C. een duidelijk buitenspel doelpunt was. Deze moed werd weer de grond ingeboord toen keeper 
Ewald een schitterende kopie liet zien van het doelpunt van Yordi Cruyff op het EK van 1996 tegen Zwiter-
land, toen Van der Sar een prachtige assist gaf. Advies: zoek op youtube, vervang zelf het gezicht van Van 
der Sar voor die van Ewald en die van Cruyff voor die van Frank, kleur de shirts geel en je hebt dat doel-
punt! Frank maakte „m koel af. 1-4. ZOB mocht van de volledig subjectieve  scheidsrechter nog een keertje 
vanuit een buitenspelpositie scoren en wist er nog een derde in te harken, zodat het weer spannend werd. 
Normaal gesproken hebben wij dan onze vaste ballenjongen Wouter die op zo‟n moment vakkundig de 
wedstrijdbal in de hoogste boom weet te schieten, teneinde wat tijd te rekken, maar zelfs Wouter kon geen 
boom vinden op dit prachtige complex. We moesten het dus weer zelf oplossen en daar zagen we dus een 
zeer groot verschil met vorige week. Elke meter werd met het fanatisme van huisvrouwen op de huishoud-
beurs verdedigd. De paar kansen die ZOB kreeg werden prima verwerkt door Ewald en na het laatste fluit-
signaal kon ZOB niets anders doen dan onze schoenen te poetsen of ons te feliciteren. Ze kozen voor het 
laatste. 
 
Mochten iemand het hele weekend in een donkere kamer hebben doorgebracht, en totaal geen contact 
gehad met de boze buitenwereld: het is echt gebeurd! Het vijfde heeft gewonnen!!! 
 
(Vervolg verslag: pagina 9). 
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Mispeer van de week. 
 
Iemand moet „m krijgen, ondanks de collectief gedeelde heldendaad. Zelf kwam ik erg laat tot het besef dat 
de biertas nog in m‟n kast stond en gevuld diende te worden, waardoor er eigenlijk niet een hele grote hoe-
veel bier was meegekomen om onze overwinningsroes wat beter te laten proeven. Gelukkig genoeg voor 
me eigen zelfe deel IK de mispeer uit en gaat ie lekker naar iemand anders. Iemand als Mark. We zaten al 
met z‟n achten in de kleedkamer (voor de wiskundig wat zwakkeren: drie man tekort dus) en er moest nog 
een auto binnenkomen. Op een gegeven moment ging de telefoon van Roeroe; Dinand – die bij Mark in de 
auto zat- met de vraag hoe je in ZOB moest komen. Op de vraag van Roeroe waar men zich nu bevond 
kwam het schrikbarende antwoord: FC Purmerend. Aan de andere kant van Purmerend dus. Handig? Nee, 
niet handig. Sterker nog: onhandig. Om een kort geding toch nog wat uit te rekken: Via Monnickendam, 
Doetinchem en  Pandora kwamen onze helden (waarbij Ronald nog onvermeld was gebleven) toch nog in 
Zuidoost-Beemster aan, hebben ze zich sneller dan Superman in een telefooncel omgekleed, maar het 
kwaad was al geschied. Je zou „m met z‟n drietjes kunnen delen, maar eigenlijk vind ik de genomen route 
de verantwoording van de chauffeur. En dat was Mark. Soms gespeld als Marc, Marque of Marruk. Maar je 
weet wie ik bedoel. Van harte! 

 
Marcus. 

 
 

Groetjes Casper Jolen uit de D2 
 
Hallo allemaal, op zaterdag 24 april in kleedkamer 3 om ongeveer 10.30 uur ben ik mijn gesponsorde trai-
ningsbroek vergeten. 
Wie o wie heeft mijn broek gevonden???? 
Willen jullie als je hem gevonden hebt alsjeblieft inleveren op Reigerboys bij het wedstrijdsecretariaat. 
 
Alvast heel erg hartelijk bedankt, 

5 juni 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg
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Reiger Boys Meiden naar Dames AZ tegen ADO. 
 
 
 

 

 
 

Volgens mij was het genieten!!! 
 
(Foto’s Arjan de Back) . 
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Reiger Boys D2 Kampioen. 

Ook de D2 werd officieel kampioen. Wat dat betreft zit het wel goed bij Rei-
ger Boys. De jeugd is de toekomst. Nou, als dat inderdaad zo is, dan komt 
het helemaal dik in orde. De kampioenen werden niet alleen gehuldigd, 
maar ook in een speciaal shirt gehuld. Spelers, trainer en begeleider: profi-
ciat! 
 

HH 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

13 

Jaargang 45 - nummer 35 
2 mei 2010 

Reiger Boys E Pupillen selectie dd 010152010 
 
De laatste uitwedstrijd van het seizoen bracht de E1 een verdiende, maar moeizaam tot stand gekomen 
overwinning. In de Rijp werd het tegen de plaatselijke voetbalvereniging 1-3. De E2 heeft de laatste wed-
strijd van het seizoen gewonnen en eindigt daardoor op de 2

de
 plek. Mooie klassering voor onze E2! DE E3 

kon de goede lijn van de laatste 2 weken helaas niet doortrekken. Uit bij Dynamo E1 werd het 10-3. 
 
De Rijp E1-Reiger Boys E1 1-3 
 
Verwachtingsvol togen we op de eerste zaterdag van de maand van het nieuwe leven naar het pittoreske 
De Rijp. Helaas zonder Noah die ziek in Heerhugowaard was achtergebleven. De opgegeven taak was om 
het goed vel bij balbezit goed groot te houden zowel in de breedte als in de diepte. Dat lukte vrij aardig en 
Reiger Boys had dan ook direct de regie over de wedstrijd. Alleen stond het vizier vandaag niet echt 
scherp. Meerdere mogelijkheden in de eerste helft die een doelpunt waard waren werden helaas niet be-
nut. In de 10

de
 minuut benutte Thimo 1 van de vele mogelijkheden wel en zo namen we een voorsprong. 

Een korte periode in de eerste helft waar in we achterin niet de scherpte hadden die we wel nodig hebben 
gaf de Rijp ook enige mogelijkheden. Dit bracht hen oa de 1-1, wat tevens de ruststand was. Met een enke-
le omzetting in de rust voerden we de druk veder op in de 2

de
 helft. Maar telkens was het in de afwerking 

net niet. Ik heb zeker 4/5 ballen maximaal een meter langs het doel zien gaan. Keeper Ezra had in de 2
de

 
helft nagenoeg niets te doen. De Rijp probeerde met macht en macht een punt en stiekem nog wat meer te 
pakken. De keeper van de Rijp groeide in de wedstrijd. Uit iendelijk kon hij niet voorkomen dat Cem bij de 
2

de
 paal een prima aanval over links 10 minuten voor tijd tot doelpunt promoveerde. Het enige foutje van de 

keeper van de Rijp vlak voor tijd op een schot van Cem leverde de uiteindelijke 1-3 op. Volgende week de 
laatste wedstrijd die nog interessant is. Fortuna Wormerveer is de terechte kampioen. Daar onder strijden 4 
teams voor de 2

de
 plek, waaronder Reiger Boys. In de thuiswedstrijd tegen Meervogels”31 gaat het dis er-

gens om… 
 

Rene Kauwen    
 

. 
 

Nominatie v.v. Reiger Boys voor de  
Rinus Michels Award 

 
De weg welke Reiger Boys een paar jaar geleden is ingeslagen mbt de jeugdopleiding wordt reeds nu al 
erkend als de juiste. Deze jeugdopleiding is genomineerd voor de Rinus Michels Award:  
 

“Stimuleringsprijs jeugdopleiding in het seizoen 2009-2010” 
 

De nominatie is gedaan door een vakjury van de KNVB. De prijs is ingesteld door de CBV (Coaches be-
taald voetbal) en wordt uitgereikt op Vrijdag 14 Mei in het Willem II stadion in Tilburg.  
 
Als vereniging zijn we hier enom trots op, het is het bewijs dat we op de goede weg zijn. Het is  een waar-
dering naar al die mensen die hier de afgelopen jaren keihard aangewerkt hebben. Enige jaren terug, met 
een bijna nieuw bestuur, zijn er keuzes gemaakt en is er een jeugdbeleidsplan gekomen. Dat pad hebben 
we niet meer losgelaten en bewijst nu dat we de juiste weg bewandelen. Op basis van “stap voor stap” ho-
pen we ons doel te bereiken. Wij zijn onderwerg maar nog niet aangekomen. Deze prijs is extra stimulans 
om verder te gaan. 
 
Overige genomineerden zijn HHC Hardenberg en Flevo Boys uit Emmeloord.  

Namens het bestuur, 
Koen van der Horn 

Voorzitter 
           



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

14 

Jaargang 45 - nummer 35 
2 mei 2010 

Reiger Boys E6 – AFC 34 E6 
 
Vanmorgen vroeg moesten de jongens van de E6 aantreden tegen AFC 34 E3. 
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden want beide ploegen waren op een overwinning uit. 
Twee gelijkwaardige ploegen stonden tegenover elkaar op het veld. 
De E6 speelde ouderwets, ze speelden over, konden elkaar goed vinden, een paar prachtige doelpunten 
en niets geen gemopper op het veld maar een team stond daar wat aan het vechten was. 
Een heerlijke wedstrijd om naar te kijken, super gespeeld maar helaas in de laatste minuten van de wed-
strijd ging de overwinning naar AFC 34. 
Met een 4 – 5 uitslag mogen de jongens van E6 toch zeer trots zijn op hun spel. 
 
 

Karin 

 
Reiger Boys E7, 
  
De jongens van de E7, zijn ongeslagen voorjaarskampioen geworden. 
Bij deze spelers, trainers en begeleiders van harte gefeliciteerd. 
Wij hopen dat deze zegetocht volgend jaar in de D-afdeling doorgaat. 

  
jullie trouwe fans. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sprechen Sie Deutsch? 

 
Het is bijna helemaal rond. Karel 
Visser en Wil Verkooijen storten 
zich met enorm veel energie op de 
organisatie van het toernooi. Hele-
maal geweldig! 
Bijna in alles is al voorzien.   
 
Men is nog op zoek naar een tolk 
die de Duitse taal machtig is, en die 
zich uiteraard beschikbaar wil stel-
len. 
 
Bent u degene die de Duitse taal 
machtig is, meldt u dan aan bij een 
van beide heren. Uiteraard kan 
aanmelding ook via redac-
tie@reigerboys.nl. 
 

HH 
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Reiger Boys E 8. 
 
Op zaterdagmorgen 10:15 moest de E8 aantreden tegen het "kampioens" team van de Kolpingboys. 
We moesten vandaag Steije (vakantie) en Rene (blessure) missen maar mochten ons gelukkig 

prijzen met 2 fantastische invallers Nick en Jesse. 
Na een prima warmingup geleid door Theo die ondanks een zware koninginnedag toch aanwezig was 

begonnen we aan de wedstrijd. 
De natuurlijk in grote getale aanwezige supporters verwachten veel vandaag na de prachtige wedstrijd van 

afgelopen woensdag. 
Waarschijnlijk hadden meer spelers een zware koninginnedag achter de rug want we begonnen wat slapjes 

aan de wedstrijd. 
Hierdoor kwamen de Kolpingboys 1-0 voor,dit was blijkbaar wakkerschudden want even daarna stond het 
weer1-1 door Hein na een scrimmage voor de goal. 
Kolpingboys had echter de betere kansen en maakte de 2-1 en weer kwamen wij terug na een een goed 
uitgevoerde aanval die afgerond werd door Robin. 
Weer nam Kolpingboys de leiding 3-2 en weer maakte we gelijk na een mooie goal van Daryl. 
Daryl maakte ook de 4-4,je raad het al,we hadden weer op achterstand gestaan. 
De tweede helft waren we echt de betere ploeg en hadden de kansen om op voorsprong te komen. 
Na een blessure van Hein die een bal in zijn maag kreeg (en ook veel pijn had)waren we blijkbaar zo onder 
de indruk dat Kolpingboys toch nog de 5-4 maakte. 
Hierna hadden we tijd tekort om alsnog gelijk te maken want de scheidsrechet floot na 1 minuut af. 
Jammer dat we onterecht verloren hebben maar fijn om te zien dat we voor elkaar vechten en begaan zijn  
met de ander als die een blessure heeft. 
Zelfs Rene die moeilijk ter been is kwam weer kijken om zijn maatjes aan te moedigen. 
Als ik iemand een compliment moet maken doe ik dat voor het hele team. 
Ook voor Nick en Jesse die super zijn ingevallen en tot het uiterste gestreden hebben. 
Terugkijkend was het een spannende wedstrijd die alleen niet de winnaar kreeg die het verdiende. 
Iedereen weer bedankt voor alles  Bianca (koffie en foto,s),Saskia (voor de film) en de rest voor hun luid-
keelse aanmoedigingen. 
Rene veel sterkte en maandag weer lekker trainen met zijn allen. 
  

Allemaal een 
fijn weekend 

en groeten 
van de Haas-

jes 
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Reiger Boys F2 - Koedijk F1 uitslag 2-0 

  
Reiger Boys F2 superieur tegen Koedijk F1 en speelt volgende week kampioens wedstrijd 

  
De laatste weken had de F2 puntverlies geleden tegen ZAP en JVC F1. Er werd slechts 1 punt behaald en 

dachten dus geen kans meer op het kampioenschap te maken. 

Na een fantastische wedstrijd tegen Koedijk F1 en het verlies van Kolping Boys F1 heeft ons terug gebracht 
in een prachtig slot van de voorjaars competitie, wat resulteert dat onze F2 aankomende zaterdag 8 mei de 

kampioenswedstrijd speelt tegen Kolping Boys F1. 
  

Terug komend op afgelopen wedstrijden moest er eigenlijk 1 ding veranderd worden. Knokken tot de aller 
laatste minuut. De wedstrijd begon fel van Reiger Boys F2 zijde. Elk duel werd gewonnen en Koedijk F1 

wist hier totaal geen raad mee. Na ontzettend goed veld spel creeërden onze boys af en toe een kleine 

kans. Helaas werd er geen een verzilverd. Prachtig was om te zien met hoeveel beleving de F2 voetbalde. 
Dominerend RB F2 werd in de laatste 5 minuten van de 1ste helft toch even terug gedrongen op eigen 

helft. Zowaar kreeg Koedijk een goede kans maar die werd gelukkig gepakt voor onze keeper Sil. De rust 
werd ingegaan met een 0 - 0 stand. 

  

Wij als trainers konden de jongens eigenlijk weinig vertellen in de rust. Ze speelde als dijkers en zo hebben 
wij ze nog niet zien voetballen. Het ontbrak dus aan scoren en dat moest dus alleen iets beter gaan. 

  
De 2de helft begon RB F2 waar ze gebleven waren in de 1ste helft, met domineren. Koedijk F1 heeft in de 

2de helft werkelijk geen kans gehad. Onze verdedigen stond fantastisch en speelde fantastisch!! Onze aan-
vallers moesten dus voor gevaar zorgen. Gelukkig werd het spel opengebroken door Noah en werd het 1 - 

0 voor RB F2. Dit was eindelijk loon naar werken. Verder in de 2de helft maakte Dylan op aangever van 

Tigo de 2 - 0 en was de wedstrijd beslist. We hoorde langs de kant dat Kolping verloren had dus wij heb-
ben aankomende zaterdag alles in eigen hand. 

  
Wij hopen op veel supporters voor onze boys, want ze moeten naar de overwinning geschreeuwd worden 

volgende week!! 

      
Groeten Ron en Claudi 

 
Aankomende 

zaterdag 8 mei 
 

Reiger Boys F2 
(nr2) – Kolping 
Boys F1 (nr1)     

10.30uur 
 
 
 
 

 

Komt allen en schreeuw  de F2 naar het kampioenschap.  
Alleen een overwinning  telt voor onze jongens! 
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Vrone F2 - Reiger Boys F4  
 
Vandaag de laatste competitie wedstrijd. Thuis was het een makkie, en dus was het gevaarlijk dat de jon-
gens het zouden onderschatten. Hier dus vooraf voor gewaarschuwd, maar dit had niet helemaal geholpen. 
Voetballend was het vandaag niet slecht. Er werd goed samengespeeld. We kregen wat kleine kansen, 
maar mede door de kleine kabouterdoeltjes was het lastig om te scoren. Ook de keeper van Vrone was 
goed. Dus, iedereen deed hard zijn best, maar we wisten niet te score. Aan de andere kant wist Dave zijn 
doel schoon te houden, al hoefde hij daar niet al te veel inspanningen voor te verrichten, want echt gevaar-
lijk waren ze niet. 
Dus het stond nog 0 - 0 met de rust. 
In de rust tijdens de limo alles goed doorgesproken en we begonnen met goede wil aan de tweede helft. 
Er werd weer goed samen gespeeld en we kregen ook een aantal kansen, maar scoren was vandaag 
moeilijk. 
Uiteindelijk toch gerechtigheid. Het was Dave, die na een goede aanval raak wist te schieten. Hierna kre-
gen we nog verschillende mogelijkheden, maar er werd niet meer gescoord. Ook Wouter had een makkie 
na de rust op goal en dus bleef het bij 0 - 1. 
Jongens, dit was onze laatste competitiewedstrijd. We zijn na de winterstop tweede geworden. Een hele 
goede prestatie nadat we in de najaarscompetitie eerste zijn geworden. 
Ik ben heel trots op jullie.!!! 
Nog twee toernooien en dan zit het erop. 
 

gr. Dinand 

 
 
Kids for Kids voetbaltoernooi vv Schoten, 24 april 
 
Vanmorgen om 8 uur stonden 8 enthousiaste Leeuwen bij Reiger Boys klaar met hun vader/moeder om te 
vertrekken naar Haarlem. Om 9 uur begon de 1

e
 wedstrijd tegen D.E.M. 

De strijd ging gelijk op. Niels, Brian, Lucas, Valentijn, Jip, Pepijn, Marco en Tim toonden gelijk veel inzet. Ze 
speelde goed over, verdedigden goed en probeerden een doelpunt te maken. Uiteindelijk ging Tim na goed 
werk van Lucas, Jip en Pepijn alleen op de keeper af en scoorde zijn 1

e
 toernooidoelpunt in zijn nog prille 

voetbalcariërre ! 1-0 was gelijk de eindstand. Na een korte rustperiode moesten we het opnemen tegen 
Onze Gezellen. 
Ook in deze wedstrijd ging het gelijk op. De bal ging goed rond, er werden mooie passeerbewegingen ge-
maakt. Brian, Marco en Valentijn hielden achterin alles tegen, terwijl Niels en Lucas probeerden de bal naar 
voren te krijgen. Jip en Pepijn gingen allebei een keer op doel staan. Tim en Valentijn wilden wel een doel-
punt maken. Helaas viel het doelpunt vlak voor tijd aan de andere kant. 0-1. De derde wedstrijd was tegen 
B.S.M.  Al gauw bleek dat de trainingen niet voor niets waren geweest. Er werd door elke Leeuw prima 
overgespeeld en de bal vloog er snel in. Tim was de maker en Jip en Pepijn de voorbereiders. Al gauw 
zorgden Niels en Marco dat Tim zijn 2

e  
kon maken. De derde van Lucas werd helaas afgekeurd, waarna 

Lucas er met Valentijn voor zorgde dat Tim zijn 3e en 4
e
 maakte. Brian bleef als een rots in de branding 

achterin staan en er kwam ook geen bal door. Na de 5
e
 van Tim maakte Brian er nog 6-0 van. Goed ge-

speeld mannen ! Na de poulewedstrijden (2
e
 plaats) was er tijd voor limonade ! De 4

e
 wedstrijd was er 1 

waarin onze enige echte Ontembare Leeuwen (Kameroen komt niet in de buurt) veel strijdlust lieten zien. 
Na de snelle 1-0 dachten we dat de Leeuwen er vaart achter zouden zetten. Dat lukte niet helemaal, want 
het doelpunt viel aan de andere kant 1-1. Maar door hun inzet en de steun van de supporters was het uit-
eindelijk Marco die de winnende treffer maakte. Helaas waren toen de batterijen leeg. De laatste wedstrijd 
duurde even te lang en die ging dan ook verloren. Maar waar wij als trainers het meest trots op zijn, is het 
zien van zoveel enthousiasme, inzet en spelvreugde. Jullie hebben het allemaal heel goed gedaan. 

 
Trainer Mike 

Let’s FIFA :vrijdag 7 mei. 
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Inleveren pasfoto voor de spelerspassen. 
 
Onderstaand een overzicht met namen van spelers/speelsters, die een pasfoto moeten inleveren 
voor de spelerspassen. Volgend seizoen hebben onderstaande jongens en meisjes een spelerspas 
nodig om te mogen voetballen. 
Weet je nu al, dat je volgend jaar niet meer gaat voetballen, meld je dan schriftelijk af bij de ledenad-
ministratie. Het formulier kun je downloaden van de website www.reigerboys.nl. 
Ook al heb je het tegen een trainer/coach of wie dan ook gezegd, de afmeldingen dienen bij de le-
denadministratie schriftelijk gemeld te worden, hoe eerder hoe beter. 
 
Graag de pasfoto‟s zo spoedig mogelijk inleveren. Uiterste inleverdatum 15 mei 2010. 
Els Wezepoel 
Leden- en spelerspasadministratie 
072-5743565    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg lijst:: zie pagina 25)  
 

  Team Volledige naam Geslacht Geb. datum   

1 E5 2009-2010 Allard,  B. M 18-11-1999   

2 E9 2009-2010 Balfoort,  Y. M 5-11-1999   

3 E1 2009-2010 Barsingerhorn,  D. M 25-7-1999   

4 E1 2009-2010 Bellis,  D. M 16-1-1999   

5 E4 2009-2010 Berkhout,  T. M 24-6-1999   

6 E5 2009-2010 Blankert,  B. M 20-7-1999   

7 E5 2009-2010 Blokhuis,  K. M 24-12-1999   

8 E7 2009-2010 Bonfrer,  J. M 20-12-1999   

9 E1 2009-2010 Boomker,  N. M 1-3-1999   

10 E7 2009-2010 Borkulo, van M.L. M 1-2-1999   

11 E11 2009-2010 Brands,  K.D. M 20-4-1999   

12 E7 2009-2010 Bras,  Q. M 2-2-1999   

13 E9 2009-2010 Breet,  N. M 17-3-1999   

14 E4 2009-2010 Brouwer,  D. M 13-9-1999   

15 E1 2009-2010 Brouwer,  E. M 28-3-1999   

16 E4 2009-2010 Brugman,  M. M 16-8-1999   

17 E9 2009-2010 Bult,  E. M 11-4-1999   

18 E10 2009-2010 Chong,  A. M 24-9-1999   

19 E10 2009-2010 Douwes,  N. M 22-4-1999   

20 E12 2009-2010 Geeddi,  A. M 13-6-1999   

21 ME1 2009-2010 Gerrets,  S. V 17-12-1999   

22 E5 2009-2010 Gooijers,  D.J. M 17-7-1999   

23 E11 2009-2010 Heemskerk,  J. M 21-10-1999   

24 E2 2009-2010 Henselmans M 14-10-1999   

25 E2 2009-2010 Hiemstra,  B. M 27-3-1999   

26 E9 2009-2010 Hooiveld,  E. V 22-3-1999   

27 E9 2009-2010 Hopman,  M.M. V 8-1-1999   

28 E14 2009-2010 Huits,  S. M 7-3-1999   

29 E11 2009-2010 Hussain,  M. M 12-8-1999   

30 E7 2009-2010 Huyg,  C. M 11-1-1999   

31 E10 2009-2010 Jong, de K. M 9-11-1999   

32 E10 2009-2010 Jong, de R. M 9-11-1999   

33 E1 2009-2010 Kallenkoot,  T. M 20-12-1999   

34 E5 2009-2010 Kauwen,  M M 22-6-1999   

http://www.reigerboys.nl/
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35 E5 2009-2010 Kauwen,  M. M 22-6-1999   

36 E2 2009-2010 Khan,  D. M 28-1-1999   

37 E9 2009-2010 Kloet,  A. M 8-7-1999   

38 E4 2009-2010 Koot,  K.B. M 29-6-1999   

39 E7 2009-2010 Marnette,  D. M 12-8-1999   

40 E12 2009-2010 Martina,  F. M 18-7-1999   

41 E10 2009-2010 Muijs,  J.F.J. M 25-9-1999   

42 E4 2009-2010 Nijhuis,  D. M 10-1-1999   

43 E11 2009-2010 Oropeza,  E. M 7-1-1999   

44 E10 2009-2010 Ottens,  S. M 4-5-1999   

45 E1 2009-2010 Ozguner,  C. M 21-8-1999   

46 E2 2009-2010 Pawirosemito,  K. M 25-7-1999   

47 E1 2009-2010 Peereboom,  L. M 11-12-1999   

48 E9 2009-2010 Pel,  B. M 9-7-1999   

49 E7 2009-2010 Perry,  L. M 25-9-1999   

50 E1 2009-2010 Pranger,  J. M 10-4-1999   

51 E11 2009-2010 Reijgwart,  B. M 5-12-1999   

52 E7 2009-2010 Reijngoud,  R. M 4-5-1999   

53 E2 2009-2010 Schmitz,  Y. V 25-1-1999   

54 E1 2009-2010 Schouwink,  T. M 26-9-1999   

55 E4 2009-2010 Schulte,  A. V 2-6-1999   

56 E11 2009-2010 Smeding,  D. M 6-5-1999   

57 ME1 2009-2010 Smits,  D.D. V 4-2-1999   

58 E4 2009-2010 Timmer,  S. M 6-3-1999   

59 E4 2009-2010 Tompot,  F. M 22-5-1999   

60 ME1 2009-2010 Valckx,  S.E. V 19-11-1999   

61 E2 2009-2010 Vegter,  M. M 24-4-1999   

62 ME1 2009-2010 Velde, van der S. V 6-2-1999   

63 E9 2009-2010 Verbart,  M. M 26-5-1999   

64 E4 2009-2010 Vos,  D. M 8-12-1999   

65 E11 2009-2010 Water, de N. M 22-6-1999   

66 ME1 2009-2010 Weerdestijn,  B. V 7-7-1999   

67 E7 2009-2010 Wittebrood,  A. M 25-6-1999   

68 E5 2009-2010 Yalcin,  N. M 1-6-1999   

69 E2 2009-2010 Yalcin,  T. M 1-6-1999   

70 E11 2009-2010 Yilmaz,  F. M 22-11-1999   

71 E14 2009-2010 Zalm, van der K V 1-5-1999   

72 E13 2009-2010 Zalm, van der M. V 1-5-1999   

73 E11 2009-2010 Zegwaard,  D. M 20-3-1999   

74 E12 2009-2010 Zomerdijk,  S. M 3-9-1999   

75 E7 2009-2010 Zonjee,  M. M 3-8-1999   

76 E2 2009-2010 Zuurbier,  G. M 27-8-1999   

77 E2 2009-2010 Zwieten, van P. M 4-3-1999   

            

Zondag 9 mei: 
Kabouters tegen moeders. 

10.00 uur 
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 Kabouters hebben ook een 
feestje! 


