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Van de Redactie. 
   
Veel witte pagina’s. Het leken wel foto’s van 
ondergesneeuwde velden. Die heeft de re-
dactie dus maar weggelaten. Hierbij het re-
sultaat. 
 
Onder meer: 

 Maatschappelijke stages; 

 Vrijwilligerswerk; 

 Klaverjasavond; 

 Algemene Leden Vergadering; 

 De bikkels van de E9; 

 Sinterklaas bij Reiger Boys; 

 Rijden bij slecht weer. 
 
 

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 

Vice voorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken Heren  Jack Koopmans  06-54341701 

Best. Lid Voetbalzaken Dames  Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Notulist      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl


De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

3 

Jaargang 46 - nummer  14 
5 december 2010 

De Vacatures. 
 

 Voor verdere 
omschrijving 
van de vacatu-
res, klik op de 
poster op de 
site. 

  

 Heb je zelf sug-
gesties om iets 
voor de vereni-
ging te doen in 
het kader van 
Maatschappelij-
ke Stages, laat 
het ons weten. 

 

 Heb je vragen, 
stel die ge-
woon. 

 

 Je kan ook een 
vacature vervul-
len  als vrijwilli-
ger. 

 

 Ouders kunnen 
zich dus ook 
aanmelden. 

 

 Aanmelden bij 
Jack Wezepoel, 

 tel.: 072–
 5743565 
 

HH 
 
 

 
Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Reiger Boys  
 organiseert: 

 
Vrijdagavond 
17 december 

 
 

 
KerstKlaverjasdrive 

Aanvang: 20.00 uur 
Opgave:  

voor 12 december aan de bar. 
Kosten deelname € 3,50 pp. 

Enne… buurman mag ook mee!! 
En buurvrouw ook, natuurlijk! 

Gezellig! 
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Voetbaltrip naar de Noordpool, en weer terug. Zeer gevaarlijk!!! 
 
Zaterdagochtend, kwart voor tien, prachtig weer. Het zonnetje scheen, mooie lucht en niet echt koud. Joel 
en ik stappen in de auto want om tien uur vertekt de B-selectie naar Egmond Binnen voor een zaaltraining 
in De Schulp. We hebben er zin in. 
Bij Reiger Boys staan al enkele spellers en ouders te wachten, in de auto, of binnen, want het is gaan 
waaien en de sneeuw stuift over het terrein. Een beetje beschutting kan dus geen kwaad. 
Om kwart over tien vertrekken we richting de zaal en komen bij Alkmaar in een soort van sneeuwstorm 
terecht. We nemen flink gas terug en bereiken uiteindelijk ons doel. Het was geen lekker ritje! 
 
De sneeuwstorm is gelukkig gaan liggen op het moment dat we de terugweg aanvaarden. Onderweg zien 
we enkele auto’s in de sloten liggen. Moet je niet aan denken dat je dat gebeurt. Ik rijd nog voorzichtiger, 
maar voorizchtig is niet voorzichtig genoeg. 
Bijna zijn we thuis. We naderen de kruising Amstel - Rustenburgerweg. Afgelopen week maakte ik daar 
een schuivertje. Liep gelukkig goed af. 
Nu met nog meer sneeuw is nog meer voorzichtigheid geboden. Ik rijd zo zacht dat gas terugnemen ei-
genlijk niet meer mogelijk is, want dan sta ik stil, draai voorzichtig aan het stuurwiel, de auto wil linksaf, 
maar het is een eigenwijze Renault, die kiest voor een te ruime bocht, en ja, dan staat er ineens een 
verkeersbord. Stond, moet ik zeggen. Hij hangt nu min of meer over het voetpad heen en de auto staat in-
middels bij de garage. 
Joel en ik schrokken wel. Ach die schade aan de auto maakt mij niet zoveel uit. We hebben eigenlijk geluk 
gehad. Je zal in een sloot belanden, of een weggebruiker treffen, of frontaal op een tegenligger stuiten. 
Moet ik niet aan denken. 
 
Straks hebben we weer de strandtraining. Stel dat het weer net zo slecht is als vorig jaar. Wat doen we 
dan? Trainen bij het strand van Luna? Een zaal huren in de buurt? 
 
Ach, neem je toch winterbanden? Ja, die laat ik er ook op zetten, hoewel ik al veertig jaar op zomerbanden 
rondrijd. Mij kan niets gebeuren, dacht ik. Ik ben de voorzichtigheid zelve. 
 
Met gladheid in de auto stappen? Denk goed na! 

HH 
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Sint en Piet bij Reiger Boys. 
 
Afgelopen woensdag was het weer zo-
ver. Sinterklaas kwam op bezoek bij Rei-
gerboys. 
Eerst waren de kabouters aan de beurt 
helaas miste wij 20 kinderen die zich wel 
hadden opgegeven, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Sinterklaas werd ver-
gezeld door 4 pieten. 
Sint nam alle tijd voor de kleintjes; de 
ene op schoot de ander een liedje zin-
gen, alles kon. 
Stuk voor stuk vonden ze het allemaal 
prachtig. 
Bij de vraag wie er nog een handje wil 
geven gingen alle kabouters weer staan 
en allemaal klommen ze weer op het po-
dium. Zelfs diegene die het wel heeeel erg spannend vonden. 
  
Daarna kwamen de F-jes; meer dan 80 kinderen. Een groot succes. Gezellig met z’n allen op 

de grond eerst kijken en meedoen met de entertainer Sander. Daarna kwam de sint langs. 
Sint had bedacht dat de kinderen om de beurt bij een piet op schoot mochten. Dat wilden ze 

allemaal wel; handjes schudden, liedjes zingen, drinken en snoepen, de middag vloog voorbij. 
  
Voor we het wisten was de middag ten einde. Alle kinderen werden weer, nadat ze een cadeautje 

en wat lekkers hadden gekregen, weer overgedragen aan hun ouders. 
  
Alle vrijwilligers die hebben geholpen heel erg bedankt, het was een geslaagde middag. 
Om nog even te genieten van deze middag staan er foto’s ( 658 ! ) klaar om te bekijken op: 
http://gallery.me.com/krokio  (tot 1 januari kan je de foto’s bekijken en eraf halen) 
  
  

 

Karin en Ellen 

  

 
13 december  

 
Algemene Leden Vergadering 

 
Houdt u deze datum vrij? 

 
Aanvang: 20.30 uur 

http://gallery.me.com/krokio
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De E-9 trotseert de sneeuw. 
 
Al vroeg in de week had ik al het idee dat het dit weekend afgelast zou worden. Dus alle ouders een mail 
gestuurd dat we op het strand zouden gaan trainen.  
Daar stonden we dan voor de poort van het complex te wachten tot dat iedereen aanwezig was. Het begon 
hevig te sneeuwen en volgens de vader van Dave zou dit een uur aanhouden. Het begon ook nog flink te 
waaien, dus het plan om naar het strand te gaan werd aangepast. De vader van Nils kwam met het goede 
idee om naar de duinen van Schoorl te gaan. Het was een lange rit door de sneeuwstorm, maar we kwa-
men allemaal veilig aan. 
Vervolgens gingen we op avontuur de duinen in. Via een klimtouw klommen we, ook de meegekomen ou-
ders, ons een weg omhoog in het bos. Boven aangekomen lag er iets verderop een mooi vlak stuk waar we 
wel op konden voetballen. Het werd een wedstrijd tussen de ouders en de kinderen. Het was echt genieten. 
Tussen de bomen hadden we absoluut geen last van de harde wind en de sneeuw!! Iedereen genoot met 
volle teugen. Lekker dollen in de sneeuw, de jongens gingen helemaal uit hun dak!!  
Halverwege was het pauze. 
De vader van Nils had warme chocomel meegebracht en de vader van Justin koffie. Ik had fris mee, dus 
iedereen had wat te drinken. Ook was er nog koek, speculaas en snoep, dus iedereen was voldaan. Daar-
na gingen we nog een estafette sprinten doen, vooruit en achteruit, dit was ook erg leuk. Ook de ouders 
deden mee. Daarna gingen de jongens nog wat dollen in de sneeuw.  
Jongens, dit was een hele geslaagde training!!!  
Ik hoop dat de foto's van Daans moeder gelukt zijn, zodat we nog een leuk aandenken aan deze training 
overhouden. 
 

Dinand. 
 

 

Jaarverslag Algemene Ledenvergadering: 
 
Sinds vorige week ligt er een “beperkt” aantal exemplaren in de kantine. Mocht er een tekort zijn, dan wordt 
er nog een aantal extra op de bar neergelegd. 
 

HH 

 
Klaverjassen: inschrijvingstermijn verlengd. 
 
De inschrijvingstermijn voor het klaverjassen is met een week verlegd. U kunt dus nog meedoen! 
 

HH 

 
Ook “Vriend van Reiger Boys” worden? 

 
 Mail 

Hans van der Veldt 
 

devrienden@reigerboys.nl 
 


