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Van de Redactie. 
  
Regen, wind, gelukkig geen donderslagen. 
Het voetbal werd afgelopen zaterdag na 
12.30 uur afgelast. Alleen de B1 en Heren 1 
vonden doorgang en zondag was er ook nog 
wat voetbal. Beetje mager weer dus. 
 
Wat nu? 

 Enkele wedstrijdverslagen; 

 Column “De vrijwilliger”; 

 Enkele mededelingen. 
 
 
 
  
 
 

De redactie 
  
P.s.: Blijft u wel uw bijdrage inzenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vice voorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

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

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

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

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                     Aad Buur   072-5711246       

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Notulist      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

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

Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Arjan de Back                06-53924984 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

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

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

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

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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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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Heren 1 -  OSV: 1 – 0. 
 
Toch wel mooi zo’n uitslag. In competitieverband zou de wed-
strijd echter nog uitgespeeld moeten worden, want er werd bij 
de 87e minuut afgefloten door de goed leidende scheids, Mark 
Roest. 
In eerste instantie dacht ik: “Zeker vergeten om z’n klokje op 
tijd te zetten”. Kan een keer gebeuren. Scheidsrechters zijn 
ook mensen. 
Maar nee, dat was niet het geval. Agressief gedrag, lichamelijk 
zowel als verbaal, deden Mark besluiten de pot voortijdig te 
beëindigen. In mijn ogen helemaal terecht. 
Mark: “Spelers moeten vooral zo doorgaan, dan krijg je straks 

niemand meer die wil fluiten. Ik laat me niet 
beledigen”. 
Hiermee heb je een mooi standpunt ingeno-
men. Nu nog zorgen dat het ook bij de spe-
lers binnenkomt. 
 

HH  

De vrijwilliger: 
 
“Ja kijk, nou ben ik vrijwilliger hè”, mompelt de man tegen me. Ik ken hem van gezicht, maar niet de naam. 
“Dat is leuk werk“, gaat hij voort. In de mondhoek bungelt een sigaartje. 
“Kijk, het leuke is, dat je ziet dat de mensen genieten. Nou ja, niet iedereen natuurlijk, want de spelers die 
verliezen, hebben natuurlijk de smoor in. Dat begrijp ik, maar als ze eenmaal onder de douche vandaan 
komen, dan is alle leed weer geleden. Behalve de blauwe plekken. Die blijven nog een paar dagen nazeu-
ren.” De man gaat onverdroten voort. 
“Kijk, en als ze dan gedoucht hebben, ga ik de kleedkamers nalopen en ruim ze op” 
Hij zucht. 
“Kijk, maar ik ben niet meer de jongste. Dus hoe houd ik dat vol”. 
Hij wrijft over zijn voorhoofd. 
“Ik heb wel een idee. En iedereen kan daarmee gelukkig worden. Je moet gewoon elke week een team 
aanwijzen dat dat soort taken doet. Verplicht dus”!  
Hij doet nog een laatste trek aan zijn sigaartje en schiet de peuk over de heg richting sloot. Hoort natuurlijk 
ook niet. 
Direct heeft de man door dat ik dit geen manieren vind. Hij biedt z’n excuses aan en haalt alsnog de peuk 
terug. 
“Was een beetje stom van me, niet? Maar dat van die teams, daar moeten de spelers en de coaches en de 
trainers maar eens over nadenken”. 
Hij kucht. 
“En het bestuur ook natuurlijk”. 
 

HH 
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Onze hoofdsponsors. 
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Zondagwerk: Heren en Dames. 
 

De Dames moesten het opnemen tegen WMC.  
Uitslag:  2 -  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De heren bevochten Sint 
Adelbert.: Uitslag: 1 -  4 
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B1 wint met groot verschil: 5 -  0. 
 
Een team waar je enorm van kan genieten. Sprankelend spel: fluwelen passes, snel tikken, afwisseling in 
breedte– en dieptespel , tempoversnellingen, mooie indivi-
duele acties, en ga zo maar door. Daarnaast nog, minstens 
zo belangrijk: de spelers houden de mond. De “snor” zou 
hier uren over kunnen doorkauwen. Zo moet je voetbal spe-
len. 
ZAP, dat de thuiswedstrijd ook al verloor, had in het geheel 
niets te vertellen. De grote vraag die mij althans bezighoudt: 
worden ze wel of niet kampioen? We zullen zien! 
 

HH 
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WMC ME1 – Reiger Boys 
ME2 0 - 2 
 
Vanmorgen in de regen op weg 
naar WMC, wat een rot weer van-
daag. Maar vol goede moed en 
vol zelfvertrouwen gingen de mei-
den het veld op. Vanaf het begin 
waren de meiden overheersend 
in het spel, veel balbezit maar het 
lukte maar niet om te scoren. Tja 
met zo’n 7 keepers  / verdedigers     
rond het doel is dat ook wel las-
tig.  Maar vlak voor de rust werd 
er toch gescoord door Reiger 
Boys. Met koude handen en nat 
geregend naar de kleedkamer, 
een beetje warm proberen te wor-
den. In de rust kregen de meiden 
de opdracht om wat meer op afstand te schieten op doel. Het vele mooie overspelen zag er goed uit maar 
met zoveel blauw voor het doel levert het uiteindelijk niet de doelpunten op die we graag zien. Na de rust 
gingen de meiden direct in de aanval, schoten vaker op afstand, bleven goed samenspelen en elkaar vin-
den op het veld. Een super team die ME2! Met een tweede doelpunt in het voordeel van de RB ME2 floot 
de scheidsrechter iets eerder af in verband met het slechte weer en de kou. Maar de tweede winst is bin-
nen in de voorjaarscompetitie, dat belooft wat dit seizoen. Meiden, ga zo door. We zijn trots op jullie! 
 

Karin 
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Reiger Boys E11 – SVW’27 (1-0) 
 
Vandaag moesten onze mannen aantreden in koud en regenachtig weer en dan nog wel tegen stadsge-
noot SVW’27 die pas laat op het veld verscheen. Coach Ed was ziek en kon daardoor er niet bij zijn. Omdat 
we in het begin geen scheidsrechter hadden besloot coach Sybe te gaan fluiten. Na 5 minuten kwam er 
toch een scheidsrechter en kon Sybe weer langs de zijlijn gaan staan.  
 
Voordat ik iets over de wedstrijd ga zeggen wil ik het eerst hebben over een gesprek wat ondergetekende 
had met een van onze trainers namelijk Robert Jan. Hij vertelde namelijk dat het inspelen van de bal van 
SVW beter was dan bij ons. Ook melde hij dat zij sterker en sneller waren. In het begin van de eerste helft 
kon je het verschil in spelopvatting goed zien. Ik heb het namelijk wel vaker gezien dat een tegenstander 
als SVW denkt wedstrijden te kunnen winnen door constant de lange bal te hanteren. Men gaat er dan van-
uit dat snelheid en kracht het verschil gaat maken. Ik kan voor die manier van spelen maar weinig begrip 
opbrengen in het algemeen. 
 
In deze wedstrijd heeft kwaliteit en de juiste spel opvatting de doorslag gegeven. Zoals ik het eerder heb 
aangegeven zijn wij op de juiste weg. We hebben de eerste helft veel kansen afgedwongen die zoals al 
vaker niet goed worden afgewerkt. Goed positiespel zowel bij balbezit als bij balverlies is onze grootste 
winst. 
 
Thomas, Jarno en Jordy hebben achterin eigenlijk niks weg gegeven. Zowel Thomas als Jarno schuiven 
goed in bij balbezit. Roy speelt altijd goed tussen de linies en wat mij vooral opviel is dat mijn grote man 
Mitchell bij balverlies altijd ondersteunend werk verricht voor de achterhoede. Het vergt wat loopvermogen 
maar dat is wel een heel positief punt. 
 
Waar wij nog heel veel winst kunnen halen is in de voorste linie. Kay, Justin en Rick missen nog wat kracht 
en snelheid. Desalniettemin staan ze vaak wel goed in positie en daar door creëer je heel veel ruimte. Ik 
ben het wel met Robert Jan eens dat het inspelen van de bal vooral bij deze 3 beter kan. 
In de tweede helft zag je het zelfde beeld als in de eerste, namelijk goed veldspel. Alles word via de zijkan-
ten opgezet en het enige probleem was dat SVW veel mensen in het centrum had staan waardoor het 
moeilijk was om te scoren. Omdat het nog maar 0-0 stond, was Robert Jan bevreesd dat het nog wel eens 
mis kon gaan. “In zo`n fase heb je creativiteit nodig om ruimte te creëren” zei ik tegen hem. Ja en dan staat 
degene op die daarvoor kan zorgen. Mitchell speelde op een fabelachtige manier 2 man uit en verschafte 
zich zelf en het hele team de nodige ruimte die we nodig hadden om te scoren. Hij speelde de bal goed in 
op Rick die eigenlijk de bal voor het intikken had. Belangrijk was dat Justin niet in de weg liep want hij had 
gewisseld van positie met Rick. Zo trek je toch ook wat mensen weg uit het centrum en zo loop je elkaar 
ook niet in de weg. Want Justin had daarvoor een aardige kans maar werd gewoon in de weg gelopen door 
Kay. 
 
Jongens goed gedaan, goed gespeeld en ga vooral zo door. 
Ondergetekende hoopt dat hij het volgend seizoen als we dan waarschijnlijk een uur later trainen zich vrij 
kan maken om voornamelijk wat individuele training te gaan geven. Er zit nog heel veel rek in dit team. 
Tot volgende week 
 

Gr  Eli 


