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Van de Redactie. 
 
Fantastisch spektakel was het zaterdag. We 
mogen trots zijn op de kwaliteiten van onze 
vrijwilligers. Helemaal top! 
 
De Reiger biedt deze keer: 
 

 Van de voorzitter; 

 Uitbreiding bestuur; 

 Kampioenen, nog een paar; 

 E4 op u-tube; 

 Diverse oproepen; 

 Enkele mededelingen; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Toernooiverslagen;heb je je pasfoto 
ongeleverd?; 

 En...klaverjassen?; 
 
 

 
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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Van de Voorzitter......... 
 
Een fantastisch slot van het internnationale jeugdtoernooi bij Reiger 
Boys met een spannende finale tussen Hollandia en Liverpool was de 
bekroning voor de organisatie van maanden van voorbereiding. Een 
enorm compliment naar Wil Verkooijen, Karel Visser, Geert Spaan, Ar-
jan de Back, maar zeker niet te vergeten Daan de Niet voor het ver-
vaardigen van het programma boekje en Paula Bourgonje en Aad Buur, 
Simone Visser. En al die andere vrijwilligers. scheidsrechters, toernooi- 
commissie, bar- en keukenmedewerkers, de MOT, geluid, etc. Zonder 
al deze fantastische vrijwilligers was deze dag niet mogelijk geweest. 
Mede door jullie is het eerste internationale Reiger Boys toernooi een 
groot succes geworden. Soms een fris windje maar gelukkig droog met 
een zwak zonnetje maakte de dag compleet. Ook een woord van dank 
aan onze sponsoren want ook zonder jullie is dit niet haalbaar. De sa-
menwerking met Dutch Soccer Clinics is een succes gebleken. We zul-
len dan ook na de zomer vakantie snel met Dutch Soccer om de tafel 
gaan om te praten over een nieuw toernooi volgend jaar. M.n. de finan-

ciële haalbaarheid is hierbij zeer bepalend. Maar als we de begoting hiervoor weer sluitend kunnen krijgen, 
dan zal er wederom een toernooi van dit formaat plaatsvinden bij Reiger Boys. De clubs welke ik gespro-
ken heb waren zeer enthousiast over het toernooi. M.n. over de accommodatie, de strakke organisatie en 
de enthousiaste vrijwilligers heb ik alleen maar lovende woorden gehoord. Iets waar we met z‟n allen 
enorm trots op kunnen zijn. Zoals de burgemeester het gisteren zei: “ Dit is een enorme promotie voor Rei-
ger Boys maar ook voor de gemeente Heerhugowaard “. Nieuw voor Reiger Boys was de zgn. genodigden-
tent. Dit initiatief is genomen en georganiseerd vanuit het bestuur. Op deze manier kunnen we onze huidige 
sponsoren bedanken, mogelijk nieuwe sponsoren introduceren, maar tevens zijn er nieuwe contacten ge-
legd o.a. met overige verenigingen waaronder BVO‟s. Als bestuur realiseren wij ons heel goed dat een initi-
atief als deze binnen de vereniging op enige kritiek stuit (wat ik ook als zodanig heb ervaren) maar bij acti-
viteiten als deze ontkom je niet meer aan dit soort initiatieven als een genodigdentent om mensen te kun-
nen ontvangen en contacten te leggen. Terugkijkend kan ik stellen dat we deze doelstelling zeker invulling 
hebben gegeven en zullen in de toekomst wederom met een genodigdentent blijven werken. Deze prachti-
ge dag werd afgesloten met de barbecue welke aangeboden werd door de vrienden van Reiger Boys. Be-
stemd voor alle vrijwilligers en buitenlandse teams. Was heel gezellig om na zo‟n drukke dag gezellig wat 
te eten en na te praten onder genot van hapje en drankje. Ik wil de vrienden van Reiger Boys hiervoor har-
telijk danken. 
 
Na het vertrek van Karel Visser als bestuurslid commerciële zaken heeft het bestuur van Reiger Boys enige 
tijd moeten werken met een bestuurslid minder. Arjan de Back heeft om die reden een volledig seizoen de 
verantwoordelijkheid gehad voor een dubbele portefeuille. Zowel algemene zaken als commerciële zaken. 
Met groot genoegen kan ik dan ook melden dat per 1 Augustus Ronald Brouwer zal toetreden tot het be-
stuur van Reiger Boys en maakt hiermee de bestuurlijke bezetting weer compleet. Ronald wordt straks ver-
antwoordelijk voor de portefeuille Algemene Zaken. Namens het voltallige bestuur van Reiger Boys heet ik 
Ronald van harte welkom. 
 
Het weekend begon op vrijdag met de uitreiking van de Rinus Michels Award in het Willem II stadion in Til-
burg. Naast Reiger Boys waren Flevo Boys en Hardenberg genomineerd. Als je dan zit te wachten op de 
bekendmaking dan voel je toch enige spanning ontstaan. Als je zover bent gekomen met een nominatie 
dan wil je winnen ook. Helaas ging de prijs naar Flevo Boys. Een ploeg volgend jaar spelend in de topklas-
se met maar vijf spelers van buitenaf. Dat toont dus aan dat je vanuit een goede opleiding heel ver kunt 
komen. Een goed voorbeeld waar wij ons zeker aan kunnen spiegelen qua organisatie e.d. Echter Flevo 
Boys is verder in die ontwikkeling. Wat dat betreft volledig terecht dat deze club de prijs heeft gewonnen. 
Wij zijn vereerd met deze nominatie en zullen keihard werken om uiteindelijk deze prestigieuze prijs alsnog 
in de wacht te slepen.   
(vervolg: pagina 4). 
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We zijn samen met de gemeente Heerhugowaard aan het onderzoeken of het technisch mogelijk is om de 
lichtmasten te verplaatsen van veld 3 naar veld 2. Een extern, door de gemeente ingeschakeld bureau, 
voert dit technisch onderzoek uit. Zodra er akkoord komt vanuit de gemeente zullen we de bouwvergunning 
aanvragen. Dat laatste duurt dan zo‟n 6-12 weken. Al met al verwacht ik uiteindelijk dat de verplaatsing van 
de lichtmasten zal plaatsvinden, echter niet voor aanvang van het nieuwe seizoen. De offerte voor de ver-
plaatsing hebben we ontvangen van de firma Strago. Zoals eerder gemeld zal de eigendom van het pand 
eindelijk op naam komen te staan van v.v. Reiger Boys. Hierover hebben we overeenstemming met de ge-
meente en wachten nu op de aktes welke getekend dienen te worden. Helaas heeft de notaris hiervoor iets 
meer tijd nodig waardoor deze niet voor mijn vakantie getekend zullen worden. De gemeente heeft de toe-
zegging gedaan dat dit zal gebeuren voor aanvang nieuwe seizoen, daar vertrouwen we dan maar op. Om-
dat we nu straks de eigenaar van het pand zijn creëert dit nieuwe mogelijkheden. Hierbij doelende op evt. 
uitbreiding van de accommodatie om m.n. het tekort aan kleedruimte te kunnen oplossen. Uiteraard zal 
zo‟n beslissing goed onderbouwd dienen te zijn, de financiering zal moeten lukken (zijn vanaf nieuwe sei-
zoen schulden vrij) en zal er goedkeur verkregen dienen te worden van de Algemene leden vergadering 
(ALV). Maar het is wel iets waar we serieus over nadenken.  
 
Op nog een aantal toernooien na zit het seizoen 2009-2010 er weer op. Ook dit jaar was het weer een 
enerverend seizoen met veel ups maar ook wel wat downs. Al met al kunnen we terug kijken op een goed 
seizoen. Ons vlaggenschip bij de Dames heeft uitstekend gepresteerd in de hoofdklasse. Het vlaggenschip 
bij de Heren heeft helaas een stapje terug moeten doen en zal volgend seizoen in de vierde klasse spelen. 
Totaal geen reden tot paniek. Met een nieuwe trainer in de persoon van Marc Pauli en een nieuwe assis-
tent trainer Ben Visser zit het op technisch vlak wel goed. Zijn nog wel op zoek naar een teammanager/ 
begeleider maar hopen ook dat op korte termijn te kunnen invullen. Daarnaast zien we dat de jeugd eraan 
komt. Jordy van Eekelen heeft straks een goede A1 onder zijn hoede wat later de aansluiting moet maken 
met de senioren.  
 
Dus “JA” we zijn gedegradeerd maar absoluut geen reden tot paniek. Ook dit jaar weer vele jeugd elftallen 
kampioen geworden. Maar ook onze zondagelftallen hebben een leuk seizoen achter de rug hebben. Da-
mes-3 heeft prima gepresenteerd. Zondag-2 had het moeilijk maar pakte toch z‟n punten. Ik wens iedereen 
nog veel voetbalplezier de laatste weken. O.a. het mix toernooi op 5 Juni. Daarnaast een fijne vakantie pe-
riode. Ik ben zelf met vakantie van 19 Mei tot 15 Juni. Ben Rietveld zal mij als vicevoorzitter vervangen. We 
spreken en zien elkaar weer in het nieuwe seizoen.  
 

 
Koen van der Horn 

Voorzitter v.v Reiger Boys 
 

Nieuw bestuurslid v.v. Reiger Boys 

 
Na het vertrek van Karel Visser als bestuurslid commercieële zaken heeft 
het bestuur van Reiger Boys enige tijd moeten werken met een bestuurslid 
minder. Arjan de Back heeft om die reden een volledig seizoen de verant-
woordelijkheid gehad voor een dubbele portefeuille. Zowel algemene za-
ken als commercieële zaken. Met groot genoegen kan ik dan ook melden 
dat per 1 Augustus Ronald Brouwer zal toetreden tot het bestuur van Rei-
ger Boys en maakt hiermee de bestuurlijke bezetting weer compleet.. Ro-
nald wordt straks verantwoordelijk voor de portefeuille Algemene Zaken. 
Namens het voltallige bestuur van Reiger Boys heet ik Ronald van harte 
welkom. 
 
Namens het bestuur, 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter  
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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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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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De Foresters - Reiger Boys Heren 9: 7 – 4                      Alex (1x), Richy (1x), Robbert (1x), Robin (1x) 

Vorige week nog met een voltallig team afgereisd naar de spaanse enclave bij Velsenoord om de 3 pun- 
ten op te halen (en ook niet meer dan dat, hoewel: ook een rondje bier!). Daarna bij Reiger Boys nog een  
potje 6 tegen 6 gespeeld, al was het alleen maar om de wastas bij afsluiting van het seizoen toch be- 
speeld bij de teambegeleider te krijgen! Eigenlijk was dat toch wel een aardige anti-climax. Blij verrast 
was ik, toen we de week erop werden benaderd door De Foresters uit Heiloo om nog een keer te sparren.  
Eén van de vele afgelaste duels dit seizoen en genoeg bereidwilligen, dus waarom niet? Vervolgens  
kwam de melding dat de KNVB niet meer in beweging wenste te komen voor inhaalduels, waarbij geen  
promotie- of degradatiekansen meer waren. Aangezien die voor beide partijen niet meer aan de orde wa- 
ren, zou het dan maar een potje “om des keizers baard” worden. Ook goed. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag om ± half twee „s nachts (!) ontving ik echter een mail van de senio- 
rencoordinator Peter Coesel met de aankondiging van toch een officieel competitieduel op die zaterdag.  
Ja, het is een vrijwilligersfunctie voor 24 uur de klok rond! Hulde, Peter! 
Op de dag van het internationaal toernooi voor de E-tjes was het voor velen flink zoeken naar eerst een  
parkeerplaats en later de medespelers. Eenmaal onderweg moesten we constateren dat Robin zich nog  
niet bij het team had gevoegd. Naar later bleek was hij door oud-teambegeleider Ben het bos in gestuurd  
met de mededeling: “ze staan wel ergens naar de wedstrijden te kijken”, terwijl wij ondertussen al lang en  
breed koers zetten naar het altijd pittoreske Heiloo. 
 
Daar lag uiteraard het hoofdveld gereed voor onze wedstrijd. Kunstgras met overmaat aan rubberkorrels,  
die in de zon altijd een overheerlijk aroma verspreiden..... Al heel snel bleek dat het doorgaans technisch  
prima verzorgde spel van Heren 9 (...) uitermate goed gespeeld kon worden op zo‟n vlak biljartlaken.  
Richy nam de vanwege zijn verjaardag toebedeelde spitspositie te baat om veel gevaar te stichten in en  
om de vijandelijke zestien. Ook Edwin mocht vanuit wederom opstelling in de spits weer naar hartelust  
door de verdediging sluren en draven. Alex was het die de bal als eerste beheerst binnenschoot. Nog  
geen 5 minuten gespeeld en 0-1 voorsprong. Wat een ongekende start!. 
 
De Foresters namen daarna echter al snel het heft over in het duel en werden helaas voornamelijk door  
onszelf in staat gesteld tot het ombuigen van de stand naar 3-1. In één van zijn laatste acties van de wed- 
strijd worstelde Edwin zich vakkundig door de witte verdedigingslinie. Met een laatste blokkeringspoging  
belandde de bal pardoes voor de voeten van de jarige job Richy, die zich geen moment bedacht en af- 
drukte: 3-2. Hoewel nog wel degelijk meetellend voor de competitie, leek de echte scherpte aan beide zij- 
den regelmatig te ontbreken. Dat resulteerde in een veelvoud aan opgelegde kansen, waarvan de wit- 
roden echter net iets koelbloediger wisten te reageren. Nog voordat we maar even konden nadenken over  
een aansluitingstreffer, lag hij er aan de andere kant alweer tweemaal in: 5-2. Nog steeds de 1

e
 helft, 

maar het absolute hoogtepunt van de wedstrijd (en waarschijnlijk ook wel het gehele seizoen) moest zich 
toen nog aandienen. 
 
Dat huzarenstukje werd ingeleid door een doorsteekactie van Öskan over de as van het veld (geen IJs- 
landse!). Vanuit zijn ooghoek zag hij de rechts mee opgekomen Robbert zich vogelvrij aanbieden. Om de  
bal daar ongestoord te krijgen hoefde hij zijn maat Dâvud slechts vriendelijk te coachen de bal toch vooral  
met geen vin te beroeren (“LAAT GAAN!!!”). Robbert twijfelde geen moment en nam de bal in de loop vol  
op de pantoffel, waarna deze spatzuiver via de binnenkant van de linkerkruising binnensloeg: 3-5. Wat  
een wonderschone treffer! Zo zie je ze nog maar heel zelden op de nederlandse velden...... 
 
Wat mij betreft is hiermee dan ook eigenlijk alles wel zo‟n beetje gezegd en kan dit verslag eigenlijk ge- 
voegelijk worden afgesloten. Zowel Reiger Boys als De Foresters realiseerden zich bij het weer betreden  
van het veld na de thee, dat hoewel nog een volle helft te spelen, alles wat na dit kunststukje nog plaats  
zou vinden slechts relevant zou zijn voor de statistieken. Proberen net zo mooi of zelfs mooier te scoren  
was totaal zinloos. Toch probeerden beiden teams dat nog wel een paar keer. Zonder succes: zij maakten  
weliswaar nog twee doelpunten en Robin (ja, hij kwam toch nog) onze vierde. Na Edwin en Pierre al in de  
1

e
 helft, moest derde routinier Paul kort voor tijd het veld ruimen wegens een blessure. De 3 wissels 

waren toen echter al verbruikt (en douchen). Met 10 man verder dus. Keeper Barry pareerde in de slot-
fase nog prima een onterecht toegekende strafschop na een overduidelijke schwalbe, waarmee het duel 
uiteindelijk eindigde in 7-4. Al met al een leuk toetje op een kwakkelend voetbalseizoen. Daar moet op 
gedronken worden......(desnoods uit plastic). 

Salut! 
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Castricum  3   -   Reiger Boys 4   2  -  1 
  
Helaas geen punten voor de Cockers in alweer de laatste wedstrijd van het seizoen. Een aardige wedstrijd 
met wat hoogte en diepte punten, zoals b.v. de tweede goal van die gasten. Het aanvalletje van de tegen-
partij was op niets uitgelopen, dat dacht ik tenminste, toch wat rumoer toen bleek dat er toch was gescoord 
en dat terwijl ik dacht dat de bal veilig in de handen van... nou ja kan gebeuren. Rust dus 2 - 0.  Na de rust 
een veel sterker Cocker team maar het zat niet mee, dan toch via Erwin de tegentreffer en met nog zo'n 20 
minuten te gaan was er kans op meer. Erwin kreeg nog een kans om z'n score te verdubbelen en die knal 
op de lat van Carlo had een beter lot verdiend.   Einde van een seizoen waarin de Cockers vreemd genoeg 
vanaf het begin niet mee hebben kunnen spelen om de knikkers. Zijn we totaal niet gewend en gaan daar-
om volgend seizoen weer voor vuurwerk zorgen. Bij deze wil ik hen van elftal 2 t/m 9 die bij ons de zo af en 
toe lege plekken hebben opgevuld bedanken voor hun bereid willigheid. 
Dan rest mij nog te vermelden dat de Cockers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het KSV toernooi op 
22 mei, ik kom hier nog wel op terug met de bijzonderheden en dan natuurlijk de klapper op de 28ste 
mei als we met 35 personen afreizen richting het zuiden ( oh wat doe ik nou ), nu maar hopen dat die stof-
wolk geen roet in het eten gaat gooien!! 
  
J. v.d.B.  
    
(Wegens te laat ontvangen kon dit verslag de  vorige keer  niet meer  geplaatst worden. Dus dan maar nu). 

5 juni 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/Mixtoernooi_2010.jpg
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Klaverjasdrive 

    Vrijdagavond   
         21 mei    

Reiger Boys 
organiseert 

Opgave: 
  

Minimumleeftijd: 18 jaar. 
Kosten deelname € 3,50 p.p. 

 
Enne...buurman mag ook mee!! 

Buurvrouw ook natuurlijk! 
Gezellig! 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat was werkelijk een spektakel!!! 
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E1 verslag International Youth Tournament 
 
In de week voorafgaand aan het toernooi voelde iedereen binnen de club de spanning stijgen, zowel bin-
nen de spelersgroep als binnen gehele club, vrijwilligers en bestuursleden. Na een laatste oefenwedstrijd 
op woensdag waar in we het niet door ons gehanteerde 8 tegen 8 speelde stonden we dan op zaterdag 17 
mei met 10 spelers paraat om aan ons toernooi te beginnen. 10 man omdat was gebleken dat we met 9 
spelers wel erg kwetsbaar zouden zijn. Kevin was dan ook gevraagd mee te gaan als wissel. Vroeg in de 
morgen was het al een drukte van belang op Sportpark De Wending. Toch wel mooi om te zien hoe de 
BVO‟s met volle bepakking en een grote begeleidingsstaf de kleedkamers bevolken. Het toernooi met al-
leen maar topteams uit de Hoofdklasse en 13 BV)‟s met hun onder 10 lichting begon voor Reiger boys met 
een wedstrijd tegen buurman AFC‟34 E1. Een team dat in de competitie net onder ons is geëindigd en een 
team waar van we weten dat ze zich tegen ons altijd opladen. Reiger Boys liet van af het begin zien dat het 
goed met de omschakeling  van 7 tegen 7 naar 8 tegen 8 omging. Prima opbouw van achter uit stelde ons 
in staat om vanaf de eigen helft op te bouwen. Helaas was de balvastheid voor in nog niet helemaal wat het 
moet zijn. Ondanks dat Reiger Boys prima voetbalde en absoluut het betere van het spel had was het AF-
C‟34 dat de score opende door een bal die uit een corner dood viel voor de goal in te tikken. Vaak gaat het 
motto op, wie het eerst scoort tijdens een toernooi wint! Dat gold nu ook. De tijd was te kort om nog te win-
nen. De tweede wedstrijd was tegen De Foresters E1. Een team dat in de andere Hoofdklasse een mager 
rol van betekenis speelde en door ons al een keer tijdens een oefenwedstrijd in januari was verslagen met 
ruime cijfers. Ook nu weer goed spel met een soevereine Tom als slot op de deur. Met een terecht 0-2 
winst hadden we de eerste punten op zak. Altijd lekker op in ieder geval te weten dat je al relatief vroeg in 
het toernooi punten verzamelt. De derde wedstrijd tegen DHSC was een kopie van de eerste tegen 
AFC‟34. Een goed voetballend Reiger Boys dat tegen het zeer fysieke DHSC het spel maakt en kleine kan-
sen creëert. Ook nu weer een dood spelmoment vlak bij ons doel die ingebracht wordt en die niet weg ge-
werkt kan worden die leidt tot de achterstand. Nu wel kansen aan de andere kant om op gelijke hoogte te 
komen. De lat stond ons echter in de weg! Met slechts 3 uit 2 moesten we aan de reeks van 3 wedstrijden 
tegen BVO‟s beginnen met achtereenvolgens Volendam, VVV Venlo en Liverpool. Door de coaches werd 
gehamerd op het vertrouwen dat we moesten putten uit het spel uit de eerste wedstrijden. Een prima punt 
in een zeer spannende en enerverende wedstrijd tegen Volendam gaf ons verder moed om toch alles op 
alles te zetten in de wedstrijden die volgden. De kentering kwam tegen VVV Venlo. Na een aarzelend  be-
gin en een ietwat gelukkig doelpunt gemaakt door Noah ( had zelf niet in de gaten dat hij de bal in het doel 

caramboleerde ) 
kwam Reiger 
Boys los en was 
ontketend. Het 
werd uiteindelijk 4-
0. Dan volgt de 
kraker tegen Li-
verpool FC.  
(Vervolg: pagina: 
13) 
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Op het kunstgras met een volle tribune en veel toeschouwers langs de lijn was het een wedstrijd waar in 
Liverpool direct liet zien wat Engels voetbal inhoud. Zeer fysiek, de tackels vlogen ons dan ook links en 
rechts om de oren. Reiger was even onder de indruk, maar herpakte zich daarna knap en kreeg veel ruimte 
om te voetballen. Niet geheel onverdiend kwamen we halverwege door een goede aanval over rechts door 
tot op de achterlijn. Een goed voorzet op Thimo die goed van af links op tijd voor de goal kwam betekende 
de 1-0. Daarna een aantal goede kansen op de verdiende 2-0. Het publiek voelde een sensatie aankomen. 
Echter, vlak voor tijd betekende een vertwijfeling aan de linkerkant en niet goed ingrijpen daarna dat Liver-
pool in de laatste minuut op gelijke hoogte kwam. 1-1. De laatste wedstrijd moest gewonnen worden om bij 
de eerste vier te eindigen. Een rangschikking die recht zou geven op een vervolg ion het toernooi in 1/8 
finale. Ilpendam E1 was de tegenstander en direct werd duidelijk dat Reiger Boys de bovenliggende ploeg 
was. Alleen de tijd kon een geduchte tegenstander zijn met slechts 15 minuten speeltijd. Ook 15 minuten 
bleek voor onze ploeg voldoende. Middels 2 goede doelpunten werd het 2-0.  
 
De 1/8 finale was bereikt. Een goede prestatie en heel veel complimenten over het vertoonde spel. In de 
1/8 finale stond ons een bonte verzameling voetballers te wachten van de voetbalschool Balcontrole. Alle-
maal spelers die in de reguliere competitie bij andere verenigingen spelen en daarnaast wekelijks bij de ze 
voetbalschool extra training krijgen. Bij Reiger boys bleek in de 8

ste
 wedstrijd van de dag de pijp langzaam 

leeg te lopen. Het werd uiteindelijk ene nipt 2-1 verlies. Ook hier weer een te aarzelend begin. Te laat had-
den we door dat er meer te halen viel. In de verliezerpoule moesten we uiteindelijk nog tegen Meervogels. 
Beide teams liepen op hun laatste benen. Er werd niet gescoord zodat strafschoppen de beslissing moes-
ten brengen. Die wonnen we. De laatste wedstrijd tegen wederom Volendam was een wedstrijd die 2 kan-
ten op kon. Helaas voor ons de verkeerde. Met een 14

de
 plek van de 32 deelnemers kunnen we tevreden 

terug kijken op het toernooi. Goed gevoetbald en een behoorlijke prestatie. Nog even snel het laatste stukje 
mee pakken van de finale die op een ander veld werd afgewerkt. Daar nog even kunnen kijken hoe een 
van onze grootste scheidsrechterstalenten, Bora Ari, het lef had om ten overstaan van misschien wel 100 
toeschouwers in de allerlaatste minuut een (terechte) penalty te geven aan Hollandia in de laatste minuut 
waardoor Hollandia op gelijke hoogte kwam en uiteindelijk via penalty‟s de beker pakte! Wat een lef! Zowel 
de prestatie van de E1 als van deze scheidsrechter en het scheidsrechterskorps in zijn geheel was een 
goed promotie voor Reiger Boys en het voetbal in Heerhugowaard in zijn geheel. Wij danken nogmaals het 
Bestuur, sponsoren, de mannen van  Dutch Soccer en alle vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt dat 
wij deze perfect georganiseerde dag hebben mogen beleven.   
                       

Rene Kauwen 
Hoofdtrainer 

 
Filmpje E4 op U-tube: gauw even kijken! 

 
Reiger Boys E4 kampioen, 
 
Eindelijk de buit binnen, na een hele goede reeks wedstrijden moest het gebeuren tegen Vrone E2. 
We begonnen een beetje slordig maar dat is logisch als je kampioen kunt worden, maar uiteindelijk kregen 
we toch grip op de wedstrijd en 
begonnen we lekker te tikken en rond te spelen, waardoor we toch op 1-0 kwamen. De 2

e
 helft kwam Vrone 

er niet meer aan te pas nadat Dave schitterend via een corner 2-0 inkopte. 
Toen viel ook nog de 3-0 en wisten we zeker dat we kampioen gingen worden, Vrone maakte nog wel een 
doelpunt maar met een eindstand van 3-1 werden we kampioen van 2010!!!! 
Jongens super gedaan, echt allemaal top, en nadat Barend een champagne douche kreeg van jullie ( ha-
ha) hebben we feest gevierd in de kantine.  
Bij deze wil ik Barend en jullie ouders bedanken voor een heel leuk voetbal seizoen. 
En zoals jullie weten stopt Diede na 6 seizoenen met voetbal, hij heeft het heel leuk gevonden maar gaat 
nu op Fietscrossen. 
En ik ga weer lekker beginnen waar ik met Diede ooit ben begonnen, bij de kabouters met mijn andere 
zoon Maas. 
 

Groetennnnnnnnnnnnn Willlem en Diede 
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Reigerboys Meiden E1 kampioen!! 
 
Afgelopen zaterdag 8 mei is reigerboys ME1 kampioen gewor-
den. Om kampioen te worden was het nodig om de laatste wed-
strijd tegen Egmondia ME1gelijk te spelen of te winnen. De mei-
den van de reigerboys gaan sowieso niet voor een gelijkspel, 
maar altijd de winst. 

 
Het is een 
formidabele 
kampioens-
wedstrijd 
geworden. 
De meiden 
van de ME1 
lieten zich 
wederom 
van hun bes-
te kant zien. 
Een ieder 
met volledige 
inzet, maar vooral door als een team samen te werken 
wisten ze reeds tijdens de rust de stand op 4 – 0  te 
brengen. Het kampioenschap was op dat moment be-
hoorlijk in zicht. Toch gingen de meiden met net zoveel 
inzet en teamgeest door en wisten daardoor een eind-
stand van 7 -0 te creëren. 
 
Gefeliciteerd meiden met het kampioenschap, maar 
vooral bedankt voor al het mooie voetbal dat jullie het 
seizoen hebben laten zien. 
 
We zijn trots op jullie, 
 

Begeleider/trainers en ouders. 
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In te leveren pasfoto’s voor de spelerspassen voor alle spe-
lers geboren in 1999 
 

Enige tijd geleden is er via de leiders gevraagd of jullie een pasfoto in willen leveren 
voor de spelerspas, die jullie volgend seizoen nodig hebben om in de D-pupillen te 

kunnen voetballen. 
 

Van onder genoemde spelers heb ik nog geen pasfoto ontvangen. 
Willen jullie er voor zorgen dat ik deze zo spoedig mogelijk, voor 1 juni a.s. in mijn 
bezit krijg, zodat ik tijdig de spelerspas kan aanvragen. 

Het voetbalseizoen loopt ten einde, en dan wil ik ook alle passen hebben aange-
vraagd. 

Het gaat om de volgende spelers: 
 

 
 

De foto’s graag aan de achterkant voorzien van je naam en geboortedatum inleveren 
bij: 
Els Wezepoel 

Poldermolen 2 
1703 PZ  Heerhugowaard. 

Voor vragen kun je me altijd bellen: 072-5743565 

  team naam M/V geboortedatum 

1 E4 2009-2010 Diede Brouwer M 13-09-1999 

2 E4 2009-2010 Dave Nijhuis M 10-01-1999 

3 E10 2009-2010 Anthony Chong M 24-09-1999 

4 E10 2009-2010 Kylian de Jong M 09-11-1999 

5 E10 2009-2010 Ruben de Jong M 09-11-1999 

6 E10 2009-2010 Joeri Muijs M 25-09-1999 

7 E10 2009-2010 Shayan Ottens M 04-05-1999 

8 E11 2009-2010 Denzel Zegwaard M 20-03-1999 

9 E12 2009-2010 A. Geeddi M 13-06-1999 

10 E12 2009-2010 Fermino Martina M 18-07-1999 

11 E12 2009-2010 Stef Zomerdijk M 03-09-1999 

12 E13 2009-2010 Monika v.d. Zalm V 01-05-1999 

13 E14 2009-2010 Katarina v.d. Zalm V 01-05-1999 

14 ME1 2009-2010 Suzanne Valckx V 19-11-1999 
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Toernooi 13 mei 2010 bij FC Purme-
rend 

  
Vanmorgen gingen de meiden op pad, hun 
eerste meidentoernooi / wedstrijd. 
Eindelijk konden de MF1 meten hoe ze het in 
een meiden competitie zouden 
doen. 
Na het kampioensschap van vorige week had-
den de meiden er zin in vandaag. 
De eerste wedstrijd hadden de meiden ge-
wonnen en vol vertrouwen gingen ze op 
naar de 2e wedstrijd. 
Een gelijkspel [ 0 - 0 ] werd het en door naar 
de beslissende wedstrijd.  
Een sterk MF1 team van FC Purmerend tegen 
over ons motiveerde de meiden 
geweldig.  
Maar ook hier was de wedstrijd in een 0 - 0 
geëindigd, hard gewerkt dat wel! 
Met penalty's zou het kampioenschap beslist 
worden, en nou dat deden de 
meiden. 
Met alle penalty's het doel in waren de MF1 
ook nu kampioen geworden. 
  
Een super team.... 
  
         Karin 
 
 
 

 
 
F4 op toernooi bij Always Forward. 
 
Ter afsluiting van het seizoen hebben de mannen van de F4 nog twee toernooien. Vandaag het eerste in 
Hoorn. 
Het was duidelijk dat de jongens niet gewend zijn om op zondag te voetballen, maar dus liever uitslapen, 
want we moesten al vroeg uit de veren vandaag. De eerste wedstrijd waren ze duidelijk nog niet wakker en 
verloren we dus met 3 - 1. Nils wist met een voorzet nog een been van de tegenstander te vinden en die 
bal ging er in, dus scoorden we nog wel, maar meer zat er niet in. 
De tweede wedstrijd ging het al niet veel beter. Hoewel we daar nog wel een paar beste kansen hadden. 
Jordi ging goed door en na een combinatie met Joël schoot Jordi op doel, maar de keeper stond in de weg. 
Even later probeerde Joël het met een prachtige omhaal, maar die bal ging over. Helaas scoorde Purmer-
stein wel twee keer en verloren we met 2 - 0. 
Dan, om de eer te redden, moest het gebeuren in de laatste wedstrijd. En daar stonden de mannen van de 
F4 er weer. Er werd weer beter samen gespeeld en dus kregen we veel kansen. We kwamen echter nog 
wel met 0 - 1 achter te staan, maar daarna kwamen de jongens op dreef. Via Nils, Dave Sem en weer Nils 
werd het 4 - 1. Mooi jongens. Een goede afsluiting van het toernooi. Een derde plek. Er had meer in geze-
ten als we meteen zo hadden gespeeld als in de laatste wedstrijd. Maar ik ben toch heel tevreden zo. 
Tot woensdag op trainen. Denk erom, het begint om 15.00 uur. 

 
Dinand 


