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Van de Redactie. 
 
Nog nooit zo’n zaterdag meegemaakt bij Rei-
ger Boys: geen koffie, geen thee, geen tosti, 
geen hamburger en geen verlichting. Alles 
lag plat. Heb net begrepen dat morgen alles 
weer in orde is, als het meezit,  
 
Houdt u ondertussen wel de site in de gaten? 
 
Verder: 

 Verslag Dames 1; 

 Enkele oproepen; 

 Verslagen enkele D en E elftallen; 

 Futsal E 11; 

 De spelerspassen. 
 
 
 

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
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Fortuna Wormerveer – Reiger Boys: (Foto’s: Leo Soeters)  

 
1-0 ( penalty Dolly v.d. Voort) 
Scheidsrechter: A.W.M.Vianen 
Verslag: Simone Verschoor 
Reiger Boys: Eline Roet, Marit Balder,Tanja Groenenwoud (64

e
Jelien Beu-

te),Aaike Verschoor,  
Alina Uijl(76

e
 Bianca Webeling), Tessa Oud(46

e
  Chantal Hendriks) Sharon 

Kok, Jorinda Schuit, Marintha Louwe,Sharday Pattinasarany,Monique van 
der Rijst. 

 
Wormerveer – Het was een wedstrijd dichtbij huis voor de dames uit Heerhugo-
waard, ook op de ranglijst staan de teams dicht bij elkaar Fortuna op een 8

e
 en Rei-

ger Boys op de 7
e
 plaats. Na vandaag zou daar verandering 

in komen alleen waren het de dames van Reiger Boys die 
als ongelukkige uit deze strijd kwamen. 
 
Al in de eerste minuut is er een schot op doel en laat Fortuna 
zien dat ze de strijd aan gaan vandaag,we zien  veel hoge 
ballen en dat is lastig spelen. In de 5

e
 minuut is er op een 

meter of 18 een vrije trap voor Fortuna maar die wordt door 
Dolly v.d. Voort in het zijnet geschoten. Na een kwartier spe-

len zien we een Reiger Boys team op het veld staan dat achter de feiten aan loopt. 
Na wederom een schot op doel weet Eline Roet deze bal tot corner te verwerken 
waar vervolgens weinig mee gedaan werd door Fortuna, ook het schot van Bonnie 
Smit wordt tot corner verwerkt waar wederom niets uit voort komt.  
In de 21

e
 minuut is het Monique v.d. Rijst die een lange pass afgeeft op Marintha Louwe, zij weet  langs de 

verdediging van Fortuna te komen en een schot op doel te lossen die ze 
helaas op de lat uiteen ziet spatten. 
Het spel speelt zich vervolgens te veel op de Reiger Boys helft af, pas in de 
40

e
 minuut is er een corner voor de Heerhugowaardsen  maar ook hier 

komt niets uit voort. Vlak voor rust is het 
keepster Roet die een enkelblessure op-
loopt, en dat is nou net iets wat ze niet kun-
nen gebruiken. 
Na de thee lijkt het er op dat RB wat feller 
uit de kleedkamer is gekomen, een schot 
van Jorinda Schuit gaat maar net langs  het 
doel van keepster Saskia Brekelmans. Het 

is echter een flinke aderlating dat de ballen niet meer terug gespeeld kun-
nen worden op keepster Roet, ze staat nog wel onder de lat maar kan de 
ballen niet meer schieten. Hierdoor moet Reiger Boys laatste vrouw Aaike 

verschoor alle doeltrappen voor haar reke-
ning nemen en kan zij niet meer mee naar voor komen. In de 57

e
 minuut 

leunen de handen van een al eerder  gewaarschuwde v.d. Rijst op de 
schouders van Rosa Min die slim tegen de grond gaat binnen het straf-
schop gebied. De scheidsrechter legt de bal op de stip en die wordt door 
v.d. Voort binnen geschoten. Dit was de bekende tik die Reiger Boys niet 
meer te boven weet te komen, er wordt nog 
wel wat geprobeerd maar het werpt geen 
vruchten af.  
Bij Fortuna is het Lara Hehanusa die nog 
een keer heerlijk vrij kan uithalen maar zij 
mist de bal.  Zelfs in de lange blessure tijd 

weten de dames van Reiger Boys er niets meer uit te slepen. Bij Fortuna 
vinden ze het allang best en spelen ze de tijd uit, en als dan het eindsignaal 
klinkt moet Reiger Boys toe zien hoe de handen in de lucht gaan bij de te-
genstanders. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

4 

Jaargang 46 - nummer  11 
14 november 2010 

 

Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Blauw Wit 4       -       Reiger Boys  6 : 6  -  2 
  
Na het verdienstelijke gelijke spel van verleden week, winst werd ons door de bekende neus geboord, 
moesten de Cockers afgelopen zaterdag aantreden tegen de koploper. Waar wij vroeger ook wel aan kon-
den meedoen, de laatste jaren helaas niet meer, is de prettige bijkomstigheid die onderschatting heet. 
Blauw Wit dacht het wel even te doen. Toen Johan na een minuut of tien verschrikkelijk onderuit werd ge-
schoffeld in het strafschopgebied moest de ( eigen ) scheids, hoewel enigszins weifelend, wel fluiten. Fran-
cois kende geen genade en de verrassende voorsprong voor de Cockers was een feit. Erg lang heeft het 
niet mogen duren want de scheids kon zijn "fout" 5 minuten later weer goed maken door een geheid buiten-
spel doelpunt van zijn cluppie goed te keuren, dit  ondanks een vlagsignaal van een minuut of twee van 
een zeer betrouwbare grensrechter. Blauw Wit kwam door deze vroege Sinterklaas surprise beter in de 
wedstrijd en scoorde voor de rust nog een keer. Als ik heel eerlijk ben en dat ben ik dan zijn we er de twee-
de helft niet meer aan te pas gekomen. Na de 3 - 1 waren er een paar Cockers die dachten dat ze het tij 
wel even alleen konden keren. Domme ( oneman)-acties volgden elkaar met de regelmaat van de klok op. 
Iedereen speelde bijna overal maar toch ook weer nergens, de organisatie was volkomen zoek en dat gaat 
bij ons uiteraard ten koste van het geheel. Wim verrichtte nog wel een paar goede reddingen maar kreeg er 
toch nog 3 om z'n oren. We hebben afgesproken dat er vanaf zaterdag a.s. alleen nog maar gewonnen 
gaat worden en dat is een prachtig voornemen, ik heb er wel vertrouwen in. 

  
J.v.d.B. 

 

  
 
 

U komt toch ook klaverjassen? 
 
Vrijdagavond 
 
17 december. 
 
Opgeven aan de bar. 
 
Enne...buurman mag ook mee, of buurvrouw. 
 
   Gezellig! 

 
 

 
13 december  

 
Algemen Leden Vergadering 

 
Houdt u deze datum vrij? 
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Reiger Boys  
 organiseert: 

 
Vrijdagavond 
17 december 

 
 

 
KerstKlaverjasdrive 

Aanvang: 20.00 uur 
Opgave:  

voor 5 december aan de bar. 
Kosten deelname € 3,50 pp. 

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

Gezellig! 
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De wedstrijd tegen AFC ’34 begon iets te laat.  
De toeschouwers stonden in grote  
getale langs het veld en hadden wel zin in een mooi potje voetbal.  AFC zette vanaf het begin druk en dat 
zorgde dan ook meteen voor kansen. Jesse wist goed te redden maar na 8 minuten lag de bal al in het net. 
We hadden moeite op het middenveld om de bal vast te houden. De ruststand van 3-0 viel op zich nog mee 
gezien de kansen die AFC kreeg. De enige kans van Reiger Boys was in de laatste minuut toen Fritz in de 
handen van de keeper schoot. 
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Grasshoppers MD1-Reiger Boys MD1 2-3      Zwaar bevochten overwinning 
 
Vandaag moesten we uit tegen Grasshoppers uit Hoogwoud. We verzamelden weer bij de basissshool Co-
lumbus tegenover Reiger Boys. We hadden beter een bus kunnen huren, zoveel ouders en supporters rei-
zen er tegenwoordig mee! Helaas was Co(ach) er dit keer niet bij, want z’n vrouw was net geopereerd. Wij 
wensen haar natuurlijk van harte beterschap toe. Nu stond Nico aan de zijde van Ron en de wedstrijd kon 
beginnen. We begonnen voor de wind. De wedstrijd ging op en neer, maar na 15 minuten was het toch 
Grasshoppers die na goed doorzetten van de goede en snelle spits (volgens ons “geleend” van de C2, 
waarover later meer, red.) de 1-0 scoorde. Gelukkig raakten we hierdoor niet van de kook en bleven goed 
voetballen. Mede door steeds beter verdedigen van Sterre, Benthe, Sabine en Suzanne bleven we over-
eind en creëerden zelfs kansen. De 22

e
 minuut werd dit ook beloond met een prachtig doelpunt. Lorraine 

schoot in eerste instantie knalhard tegen de paal, maar in de return alsnog in de linker bovenhoek; 1-1! Niet 
lang hierna kwam er een mooie pass van Daphne binnendoor op dezelfde Lorraine en die schoot zonder 
na te denken weer hard in; 1-2! Dit deed ze een paar minuten later nóg een keer, maar de keeper stopte 
deze bal heel goed. Toen was het rust en konden ook de ouders zich even opwarmen en bijkletsen. De 2

e
 

helft moesten we dus tegen de wind spelen, maar dat boeide ons niet, integendeel; na 5 minuten vond Lor-
rain alwéér het net en haar hattrick was compleet; 1-3! Vanaf dit moment dachten we dat we de wedstrijd al 
hadden gewonnen en zakten we een beetje in en roken de Grasshoppers hun kansen. Er kwam dan ook 
een uitbraak en weer die goeie spits liep alléén af op Melanie, maar zij wist de bal voor haar voeten weg te 
schoppen. Wij hadden ook nog een mega kans, maar Daphne maaide over de bal heen en Jenny raakte de 
bal half zodat deze richting het doel rolde, maar op de doellijn bleef liggen en helaas  op tijd werd wegge-
haald door de verdediging. Na 15 minuten was het dan wel raak voor de Grasshoppers en je raad het al; 
die ene spits scoorde weer via een uitbraak; 2-3! Nu was het dus nog lang tot het eindsignaal, want ze wer-
den steeds beter. Iedereen deed er toen nog even een schepje boven op; Britt, Selma, Isabel, Bo renden 
zich rot en gelukkig bleef het hierbij en floot de scheids af!  Weer gewonnen, maar wel heel zwaar bevoch-
ten……..Na afloop hoorde ik de coach van Grasshoppers die ene spits “bedanken voor het meespelen” en 
ging ze naar haar volgende wedstrijd van haar eigen team, in de C2…….. 
Meiden, jullie hebben ’t dus weer super gedaan!!  
 

Reporter Nico 
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D7 
 
De verslaggever is weer terug van vakantie en kon 
de wedstrijd van de D7 dus weer bekijken. 
  
Het was een zwaar bevochten wedstrijd met een coach vd tegepartij als scheidsrechter. 
Nou dat kon je merken.Hij was bijna meer bezig met zijn team als eerlijk te fluiten. 
Daardoor kwamen we na 10 minuten met 0-1 achter,omdat de scheids dacht, ik kijk het eerst aan en dan 
pas fluit ik.Ja zo kan ik het ook. 
  
Gelukkig in ongeveer de 28e minuut maaktte Sven na een goeie voorzet een schitterende 
goal,binnenkant voet hoog in het doel. 1-1 Ruststand. 
In de tweede helft kregen we meer grip op het spel,wat voor de scheids(zo kwam het op ons over)niet eer-
lijk floot en er uit een situatie weer een tegengoal kwam. 
2-1 achter dus. 
Er werd flink geschopt en met de ellebogen gewerkt. 
Dit werd uiteindelijk afgestraft door de gelijkmaker die bijna op naam kwam van  Max,maar 
door een tegenstander in eigen doel belandde. 
Welverdiend gelijkspel dus 2-2. 
  
Spannende wedstrijd dus. 
  

Gr.van de reporter o.van s. 

 
 
Jong Holland E6 - Reiger Boys E9 
 
Na de topper van vorige week tegen de E11, vandaag de wedstrijd tegen de nummerlaatst. In dit soort 
wedstrijden ligt altijd de gemakzucht op de loer. Daar voor de wedstrijd de mannen voor gewaarschuwd. Ze 
hadden het goed begrepen, vanaf het eerste fluitsignaal gingen ze er fel tegenaan. Jong Holland werd he-
lemaal van de mat gespeeld, het was dan ook geen goed team. Iedereen bij ons speelde een goede wed-
strijd. Wesley, Nils en Joël voorin bestookten steeds het doel van Jong Holland. Op het middenveld, Wou-
ter, Hassan, Daan en Justin hadden alles onder controle en ons slot op de deur Jordi bleef scherp, zodat, 
de spaarzame keren dat Jong Holland er door kwam, Jordi de bal weer veroverde, en wat deze keer heel 
goed ging, was het balletje even terug spelen naar onze keeper Dave, om zo weer aan een nieuwe aanval 
te beginnen van achteruit. Prima jongens!! 
Met de rust stond het 0 - 8, door doelpunten van Wesley 2x, Justin, Joël 4x, en Hassan. De mooiste was 
het kopdoelpunt van Wesley na een mooie voorzet van Nils. 
In de rust hoorde ik al signalen dat iedereen heel veel wilde scoren vandaag. Ik heb gezegd dat we al ge-
noeg gescoord hadden en dat ik graag wilde zien dat we met heel goed voetbal Jong Holland alle hoeken 
van het veld zouden laten zien. Nou, dat hebben ze gedaan. De ene na de andere aanval was prachtig en 
ondanks dat ik gezegd had dat we al genoeg gescoord hadden scoorden ze er toch weer lustig op los. 
Door doelpunten van Hassan 2 x, Nils 2x, Wouter 2x en Joël 1x werd het 0 - 15. En we hebben geen kans 
weggegeven. Daan had in de tweede helft ook een makkie op doel. 
Jongens, ondanks deze zwakke tegenstander zijn jullie toch goed blijven voetballen. Oranje kan hier nog 
wat van leren. 
Tot woensdag op trainen. 
 

Dinand 
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Futsal Reiger Boys E11 
 
Vandaag stond er een thuiswedstrijd op het programma voor E11.  
Door problemen met de verlichting werd het hele programma eruit gehaald bij Reiger Boys, geen wedstrijd 
voor de E11. 
 
Gelukkig werd er wel de mogelijkheid geboden om in de zaal te trainen, een prima actie van Reiger Boys. 
Als gevolg van de late berichtgeving omtrent de trainingen aan de Hectorlaan was de opkomst mager te 
noemen. 
  
Coach Ed moest op zaterdagochtend nog bellen om nog iedereen bij elkaar te krijgen. 
Bij aankomst constateerde ondergetekende dat 5 man aanwezig waren van ons team en slechts één verte-
genwoordiger van de E10. Jammer want normaal gesproken is de opkomst bij de E11 vrijwel altijd 100%. 
 
Roy, Jordy, Kay ,Thomas en Jarno werden samen met het spelertje van de E10 en een aantal enthousiaste 
spelers uit de E3 en E4, die na hun reguliere training er gewoon nog een potje extra tegen aan gooide, in-
gedeeld in 2 teams. 
 
Onder leiding van coach Sybe werd er flink strijd geleverd tussen de 2 teams. Over en weer werd er flink op 
los gescoord. De score heb ik niet bij gehouden want het leuke van zaal voetbal is dat het heel snel kan 
gaan met de doelpunten. Een uur lang volle strijd waarbij slechts even tijd was om bij te tanken en daarna 
weer vol gas te geven. Na de wedstrijd natuurlijk nog penalty`s nemen. 
Al met al een prima training, het was bovendien heel leuk om naar te kijken. 
 
Jongens goed gedaan en tot woensdag op de training. 

  
Gr  Eli 
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Prolongatie spelerspassen, let op, de tijd begint te dringen!!!!! 
 

Het begint vervelend te worden, maar willen onderstaande spelers/speelsters zo spoedig mogelijk 
een recente pasfoto inleveren, graag naam en geboortedatum achterop, pasfoto in een envelop. 
Eind december verlopen de spelerspassen van jullie, het duurt minimaal 3 weken voordat een pas 
bij mij binnen is na inleveren pasfoto en tijdens de feestdagen zal er niet gewerkt worden. 
 
De pasfoto kan in de rode brievenbus in de kantine worden ingeleverd, naast de vitrinekast van de 
vrienden van Reiger Boys of op mijn huisadres, Poldermolen 2, 1703 PZ  Heerhugowaard. 
 
Voor vragen kunnen jullie mij bellen/mailen:  072-5743565 of elswezepoel@quicknet.nl 
 
Alvast bedankt. 
Els Wezepoel 
 

 

 

  Beute, J. Jelien V 20-01-1988 

  Bloemendaal,  T. Tim M 31-1-1982 

  Dekken, van D. Dave M 8-7-1993 

  Ee, van M. Milenca V 8-10-1990 

  Ende, van den T.J. Tim M 2-11-1990 

  Eng v.d. Rob M 3-10-1986 

  Eppenga, D Dylan M 13-2-1985 

  Etedali,  A. Arian M 13-6-1995   

  Ganzevoort,  D. Dennis M 28-2-1987 

  Hendriksen,  C. Chantal V 7-7-1992 

  Janssen,  J. Jan M 16-3-1991 

  Kossen, J Jeroen M 2-2-1986 

  Langedijk, M.J. Manon V 2-6-1991 

  Luit, van J. Jeffrey M 26-3-1984 

  Matahelumual, J. Joey M 9-9-1993 

  Mitchell, L.S. Latoya V 24-10-1985 

  Mol,  R. Ron M 10-8-1985 

  Pichotte,  J.P.T Jacinto M 26-3-1969 

  Pattinasarany, S Sharady V 22-09-1986 

  Reeuwijk, van H Hilda V 16-6-1983 

  Rietveld, R Remco M 5-8-1984 

  Ritskes,  R. Ron M 19-7-1978 

  Roet, E Eline V 1-4-1990 

  Rozenbeek, P Peter M 23-jun-79 

  Santibanez Vargas, Nathalia V 19-4-1991 

  Schaasberg,  V. Vincent M 3-7-1995 

  Schuttenhelm,  M. Mark M 1-11-1974 

  Schuurmans, M Mandy V 23-6-1987 

  Turpcu, G Guney M 8-2-1993 

  Uijl,  A. Alina V 1-3-1990 

  Verhoeven,  D.L. Dave M 11-7-1995   

  Verweij, D 

Domini-
que V 16-8-1995 

  Wit, de M. Marcel M 26-11-1969 

mailto:elswezepoel@quicknet.nl

