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Van de Redactie. 
 
De laatste van het seizoen? Nee, in ieder 
geval komt er nog een speciale zomereditie 
waarin verzameld artikelen en foto’s van de 
maand juni. Dus gewoon blijven inzenden. De 
zomereditie zal in de eerste week van juli ver-
schijnen. Print je hem uit en heb je iets leuks 
om mee te nemen op vakantie. 
 
Deze keer: 

 Enkele verslagen; 

 Het kampioenenbal; 

 Barbecue D pupillen; 

 Hoe kabouters pannenkoeken eten; 

 Diverse oproepen; 

 Denk aan de pasfoto’s. 
 
 

 
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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 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 
 

 
Let op: geen spelerspas is niet spelen. 

 
Als je besloten hebt om volgend seizoen niet meer te gaan voetballen, ver-
geet je dan niet af te melden bij bovengenoemd adres. 

Afmeldingen graag schriftelijk door middel van het wijzigingsformulier, die 
te downloaden is van de Reiger Boys site. 

 
Bij te late afmelding zullen wij minimaal de bondskosten in rekening bren-
gen. 

  team naam M/V geboortedatum 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 E14 2009-2010 Katarina v.d. Zalm V 01-05-1999 
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Vrije Groep Senioren - Laatste training nu op woensdag 2 juni 
  
In tegenstelling tot wat eerder was vermeld is de laatste trainingsavond nu op woensdag 2 juni, aanvang 
van de training 20.00 uur. 
Vaste afspraak is dat de training van de vrije groep senioren door gaat tot aan de woensdagavond vóór het 
mixtoernooi. Omdat het mixtoernooi een week later wordt gehouden is na overleg met de kantinecommissie 
afgesproken dat ook de laatste trainingsavond een week wordt opgeschoven. 
  

Peter Coesel, Coördinator Recreatieve Senioren 
 

Begeleiders van de B3. 
 
Hartelijk dank voor jullie inzet. Ondanks de magere resultaten het afgelopen seizoen hebben de jongens 
ook overwinningen geboekt. Een daarvan is: leren omgaan met verlies. Dat is de grootste overwinning ge-
weest! En dat dankzij jullie! 
 

Een gelukkige ouder. 
 

Bedankt begeleiding B1. 
 
Bedankt voor de inzet bij dit geweldige team. Het duurde even voor ze op gang kwamen, maar degradatie 
was gewoon niet aan de orde. Helaas, promoveren ook niet, maar er werd met gedrevenheid gespeeld. Er  
stond gewoon een prachtig team in het veld, door jullie gesmeed en gekneed. Geweldig! 
 

Deze ouder is eveneens gelukkig. 

 

5 juni 

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


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

6 

Jaargang 45 - nummer 39 
30mei 2010 

 

Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Buitenboys MB 1 -  Reiger Boys MB 1: 1- 0 
 
Hoi Henk, de wedstrijdfoto's van de laatste competitiewedstrijd van MB1 uit tegen Buitenboys MB1 uit Al-
mere. Helaas werd de wedstrijd voortijdig afgeblazen vanwege een ernstige blessure van Melissa. Zij is 
met nekklachten per Ambulance naar het Ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek mocht ze naar huis toe. 
De 1 - 0 tussenstand werd dus ook de eindstand. Geen beste wedstrijd van de Reiger Girls 

 
(Foto’s Maarten Post) 
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E 4 
 
Afgelopen zondag speelde de E4 een toernooi bij Woudia in Westwoud. 
Daar werd voor elk doelpunt 1 euro gesponsord door Polytechniek voor een lift 
in woonzorgboerderij de Branderhoeve. 
Nou daar heeft de E4  flink in bijgedrage met maar liefst 33 doelpunten en slechts 1 tegen. 
  
Het waren van de E4 5 schitterende wedstrijden met even schitterende goals,harde schoten en technische 
hoogstandjes. 
De meegereisde supporters hebben genoten. 
Wat uiteraard de 1e plaats opleverde met een mooie beker. 
De week ervoor hadden ze al een 2e plaats op het toernooi bij Spartanen in Wognum. 
Goed gedaan mannen en vrouw van de E4 en hoop dat jullie samen doorgaan bij de D in het nieuwe sei-
zoen. Ook de coach uiteraard die dit team tot deze GROTE hoogte heeft gebracht. 
  

Een van de trouwe supporters! Lia Gaarthuis 
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 Wedstrijdverslag E13 op het toernooi van St. George te Spierdijk. 
 
Vandaag moest de E13 spelen op het toernooi bij St. George uit Spierdijk. 
In eerste instantie leek het erop dat de E13 verkeerd was ingedeeld want we moesten 
spelen tegen St. George E1, Apollo E1, SSV E1 en HOSV E2. Maar het bleek allemaal 
te kloppen. Eerst tegen de thuisclub St. George. Weer met een verre uittrap van Patrick  
belande de bal dichtbij het doel van St. George en Remco scoorde daaruit een mooie doelpunt. 
St. George werd sterker en combineerde af en toe goed maar we hielden stand. 
1-0 winst! 
 
De 2de wedstrijd was tegen SSV E1. Hier kwamen we niet uit de verf. Dit was een ongelukkige 
wedstrijd voor Sten die de bal weg wilde trappen. De tegenstander blokte deze bal 
en ging onhoudbaar het doel in. Nu moesten we risico nemen aangezien de wedstrijd 
maar een kwartier duurde. Met een snelle uitval scoorde SSV E1 knap 2-0.  
Dit was niet meer in te halen. Voorin kregen we geen kans en niet lang daarna viel de 3-0.  
Sten trapte volledig mis en een speler van SVV kon een hoek uitkiezen. 3-0 verlies. 
 
Na wat omzettingen moesten we tegen Apollo E1. Dit bleek ook de latere winnaar te zijn 
van dit toernooi. We speelden gelijkwaardig en het bleef 0-0. Een prima prestatie. 
 
De 4de en laatste wedstrijd was tegen HOSV E2. Hier speelden we onze beste wedstrijd. 
We kregen kans op kans. Robbert, Sten en Lidus kregen niet te missen kansen. 
Uiteindelijk scoorde Nick met een van richting verandere schot op doel. Achterin gaf 
Max, Oscar en Dennis helemaal niets weg. Ook Monika deed het heel goed, 
maar het bleef 1-0 voor Reiger Boys.  
 
Uiteindelijk eindigde Reiger Boys E13 op de 3de plaats. 2 keer winst, 1 gelijk spel en 1 verliespartij. 
De nummer 2 had net zoveel punten maar een beter doelsaldo. Net buiten de prijzen aangezien  
alleen de eerste 2 teams een beker kregen. Wel kreeg iedereen een herinnering in de vorm van een vaan-
tje.  
 
Al met al een prima prestatie tegen 3 E1 elftallen en 1 E2 elftal. De E13 heeft laten zien dat ze een 
terechte voorjaarskampioen zijn geworden en moeilijk zijn te verslaan!               
                                Mark. 

 
. 
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De MF1 op bezoek in Oosthuizen. 
 
De MF1 ging 29 mei jl. hun laatste wedstrijd / toernooi spelen voor dit seizoen. 
Helaas was Kim niet mee vandaag. 
Gelijkwaardige tegenstanders troffen de meiden, onze meiden moesten wel even op gang komen maar 
eindigde goed. Op doelsaldo zijn de meiden tweede geworden! 
Het was een gezellige en sportieve ochtend.  
 
Met nog ons eigen kampioensfeestje bij onze sponsor Ballorig te gaan zit het echte voetballen voor de mei-
den erop. Een knappe prestatie hebben de meiden geleverd en we hopen met net zoveel voetbalplezier en 
sportiviteit volgend jaar bij de E pupillen samen lekker te voetballen. 
 

Karin 
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Namens alle kabouters: Bedankt!!! 
 
Het voetbalseizoen is ten einde en wat hébben we weer genoten van de kabouters afgelopen jaar! Iedere 
zondag van 10-11 uur met 120 kabouters naar Reiger Boys om een lekker potje te voetballen. Vanmorgen 
was de laatste training en wat wás het leuk vandaag! Eerst het voetbalcircuit, bedacht en uitgezet door on-
ze eigen kabouterhoofdtrainer Kees. Het was een geweldig gezicht, alle kabouters en (hulp)trainers op het 
hoofdveld en zoveel ouders er om heen. Gelukkig was het weer ons goed gezind en bleef het droog tot 
11.00 uur. Daarna hebben alle kabouters op de tribune gesmuld van de overheerlijke pannenkoeken, ge-
bakken door de ouders, ook daarvoor onze dank! Alle kabouters zijn naar huis gegaan, nadat zij eerst door 
hun trainers een kabouterdiploma kregen uitgedeeld voor de uitstekende prestaties die zij afgelopen sei-
zoen hebben laten zien! En ook de trainers zijn niet vergeten, zij hebben een oorkonde gekregen namens 
de kabouters dat zij de beste trainers van afgelopen seizoen waren! We zijn heel blij dat jullie iedere week 
de trainingen hebben willen begeleiden, zonder jullie inzet en enthousiasme is kaboutervoetbal niet moge-
lijk! We wensen Kees, Gerco, Johan en Marco veel succes en plezier bij de F-pupillen en zien Noy, Mike, 
Raymond en Bas graag terug als groepstrainers volgend seizoen. Wij wensen iedereen een goede 
(zonnige) zomer toe te wensen en we hopen elkaar weer te treffen bij de start van het nieuwe seizoen!  
 

Gr. Mariska en Mariëtte  
 
 
 
 

 

 
En dan lekker pannenkoeken eten!!! 
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Kampioenenbal: Foto’s Enrico Bruin, Henk Hoogeveen). 
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Barbecue D Pupillen. 
 
De D pupillen sloten het seizoen af met een fantastische 
barbecue. 

 
 
 
Lekker smullen!! 
 
 
 

 
 
Een warm klusje. 
 
 
 
 
Na de barbecue: uitbuiken! 


