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Van de Redactie. 
 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil 
dat dit lied klinkt als het gefluit, dat ik vaak 
hoorde voor een zomernacht…” 
Ja, de lente is begonnen, maar een Reiger 
heb ik nog nooit horen fluiten. Uiteraard zit er 
wel altijd muziek in. 
 
Deze keer: 

 Diverse oproepen; 

 Mixtoernooi; 

 De stand; 

 Diverse wedstrijdverslagen; 

 Inleveren pasfoto‟s; 

 Mobieltjesactie van Anneke en Willem. 
 
 

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      Vacant 

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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Oproep aan trainers, begeleiders, spelers. 
 
In verband met grote kans op schade is het niet toegestaan om losse doeltjes op het kunstgrasveld te ge-
bruiken. Geeft men hieraan geen gehoor, dan is er slechts een oplossing: de doeltjes worden aan de ket-
ting gelegd. Houdt u zich hier dus alstublieft aan. 
 

Jan Peekel.  
Glaswerk op het terrein? 
 
Nee, dat is niet toegestaan, m.u.v. het terras boven. Wilt u toch zo nodig van een biertje langs de lijn genie-
ten, vraagt u dan om een plastic beker. Het kan veel ellende voorkomen. 
 

HH 

Afmeldingen 
  
Als je besluit om volgend seizoen te stoppen met voetballen, wil je dit dan schriftelijk doorgeven bij de le-
denadministratie met het wijzigingsformulier. 
Dit formulier is te downloaden van de website. 
Na invulling kan het formulier naar mijn huisadres worden gestuurd of in de brievenbus in de kantine wor-
den gestopt. 
  
Graag zo spoedig mogelijk doorgeven, 
Dus niet via de leiding van je team opzeggen, maar schriftelijk bij de ledenadministratie. 
  

Els Wezepoel 
Ledenadministratie  

072-5743565 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

4 

Jaargang 46 - nummer  24 
20 maart 2011 

Ter Leede Dames 1 - Reiger Boys Dames 1: 2 - 0 
 
Sassenheim – Om zich veilig te kunnen spelen voor het volgend seizoen zou het mooi zijn als Reiger Boys 
vandaag een puntje zou kunnen pakken. En gezien het spel in de eerste helft, die met een brilstand werd 
afgefloten, was dat ook zeker mogelijk geweest ware het niet dat onze dames het eerste kwartier in de 2

e
 

helft de wedstrijd weggegeven hebben en met een 2-0 eindstand het onderspit delfden.  
De wedstrijd begint aftastend maar al snel zien we een fel  Reiger Boys tegen een even zo fel Ter Leede. 
Het eerste schot op doel van keepster Jesca Willemse  is van Arlette Almeida maar zij ziet de bal ver naast 
gaan. Aan Reiger Boys zijde wordt een prima voorzet van Jorinda Schuit niet goed gecontroleerd door 
Chantal Hendriksen, het schot dat volgt van Pauline Boon gaat naast.  
Felheid en actie wisselen zich af met af en toe een slordig geplaatste bal, maar we zien overwegend een 
goed spelend RB die het TL behoorlijk lastig maakt. Pas in de 43

e
 minuut kan TL een goed gericht schot op 

doel afvuren waar RB gered wordt door de paal. 
Na de rust gaat RB eerst nog op de zelfde voet verder maar binnen een paar minuten komen ze 1-0 achter 
te staan. Keepster Willemsen  weert de bal af maar in een scrimmige  na het schot van Merel van Dongen 
tikt Marieke Plekker de bal ongelukkig in eigen doel. 
We zien een RB dat niet meer kort op de man staat en daardoor krijgt TL veel ruimte waar ze gretig gebruik 
van maken. In de 58

e
 minuut is het wederom raak, de snelle van Dongen weet haar tegenstander achter 

zich te laten en de 2-0 binnen te tikken. 
De spirit van de eerste helft lijkt bij RB helemaal te zijn verdwenen en TL daarin tegen ruikt de overwinning. 
Pas in de 70

e
 minuut weet RB de draad weer een beetje op te pakken maar tot daadwerkelijk actie komt 

het niet. De voorzet van Marintha Louwe wordt door Chantal Hendriksen wederom niet goed gecontroleerd 
waardoor keepster Barbera Lorsheijd geen moeite heeft om de bal te pakken. Niet veel later is het een 
drukte van belang voor het doel van Lorsheijd, eerst ziet ze de kopbal van Marieke Plekker tegen de paal 
gaan en vervolgens is het Aaike Verschoor die de bal net over de doellat heen kopt. 
In de laatste minuut heeft Ter Leede nog kans op de 3-0 maar zij gaan slordig met de bal om zodat het sco-
rebord op 2-0 blijft staan. 
Met nog 5 wedstrijden te gaan zal trainer/coach Arnold de Block zijn team op scherp moeten krijgen om die 
o,zo nodige punten te halen zodat ze bij de eerste 9 eindigen. 
 
Gegevens:. 
 
Ter Leede – Reiger Boys 
Eindstand 2-0 (0-0) Marieke Plekker, Merel van Dongen 
Scheidsrechter: Dhr.B. den Hartog 
Geel : Jorinda Schuit, Pauline Boon 
 
Reiger Boys: Jesca Willemsen, Marit Balder,Aaike Verschoor,Marieke Plekker, Jorinda Schuit,  
Chantal Hendriksen (75

e
 Tanja Groenenwoud) Sharday Pattinasarany (67e Marintha Louwe), Monique van 

der Rijst,  Pauline Boon, Tessa Oud, Jaimy Visser 

 
 

De Stand: 
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Onze hoofdsponsors. 
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Dames  2 - JSV: 4 -  0. (Foto’s Maarten Post). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heren 4 - Hollandia: 4 - 6. 
 

Diepe bewondering voor het geweldige optreden van jeugdscheidsrechter Bora Ari. Klasse! 

 
 
Zondagochtend: KNVB wederom gestart met training. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

7 

Jaargang 46 - nummer  24 
20 maart 2011 

Het enige A-elftal zet de eindspurt in. 
 
Met het vertrek van de A1 naar de 
senioren, is er nog maar één elftal A-
spelers over: de A2. De mannen heb-
ben de laatste weken in de peiling dat 
voetballen meer resultaat en spel-
vreugde oplevert als er als één team 
gespeeld wordt. De kracht van een 
team is beduidend groter dan dat van 
11 individualisten. In de wedstrijd van 
vorige week tegen OFC A1 leverde 
dat al een 4-2 overwinning op, terwijl 
we de uitwedstrijd ruim hadden verlo-
ren. Gisteren speelden we tegen de 
nummer twee van de competitie Spor-
ting Krommenie A2, terwijl wij op plek 
tien van de 14 staan. Op papier zou-
den we kansloos verliezen. Ook de 
thuiswedstrijd hadden we verloren. 
Maar gisteren werd er vanaf de eerste 
minuut gevochten voor de bal, com-
pact gespeeld bij balverlies en snel 
omgeschakeld.  De coaching onderling was positief als het goed ging  en ook als er eens wat mis ging. De 
tegenstander werd zwaar onder druk gezet en moest na 10 minuten het elftal al omgooien. Ze hadden ge-
dacht een makkelijke overwinning te behalen, maar pas ver in de tweede helft kregen we het eerste doel-
punt tegen. Volgens keeper Remco van Wanrooij was een Maradona-handsbal en had dus afgekeurd moe-

ten worden. Later volgde er 
wel een mooi doelpunt, waar-
door we toch met 2-0 verlo-
ren. Maar de manier waarop 
vergoedde veel.  
Remco ranselde de bal een 
paar keer geweldig uit zijn 
doel: waarom doet Reiger 
Boys geen moeite om deze 
keeper voor de club te be-
houden? De verdediging 
stond vandaag als een huis 
met Ruben Horst als laatste 

man, Sven Bloem gaf de spits nauwelijks ruimte en de vleugelverdedigers Stefan Boots en Melvin Waij wa-
ren gewoon goed. Op het middelveld wonnen we zeker de 1

e
 helft de slag met in het centrum buffelaar Jas-

per Smit, aan de rechterkant de half geblesseerde Dennis Landman, die als Theo Janssen een lange bal 
kan geven en op linkse Kevin (samba) Danzo. Jeffrey 
Mourits viel op meerdere plaatsen goed in. In de voor-
hoede stonden Ajay Heidsma, Marlison Welvaart, 
Stephan Kocken en Roy de Haas. De spitsen hielden 
het breed, sneden naar binnen, schoten op doel, scha-
kelden snel om bij bijverlies, maar hadden net niet het 
geluk om te scoren. 
Als deze groep het hele jaar gewoon een officiële trai-
ner had gehad, hadden we veel hoger staan. Nu heb ik 
af en toe een CIOS-stagiair er bij en onlangs heeft 
KNVB-trainer Arie Kurver ons een keer geholpen. 
Mannen ik ben trots op jullie. Dinsdagavond wacht 
Hercules Zaandam: dat wordt een mooi duel. 
 

coach Peter Horst 
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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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De 1
ste

  competitie overwinning voor de D1 
 
Na 3 gelijke spelen en 15 verliespartijen in de competitie vandaag 
de belangrijke wedstrijd tegen Kolping Boys.   
 
Er werd afgetrapt op het hoofdveld en voor de toeschouwers 
lekker in het zonnetje. Fritz kreeg meteen 2 grote kansen en onze 
jongens zaten er bovenop. Elk duel werd aangegaan en dit 
resulteerde in de 4

de
 minuut in de 0-1. Na goed opbouwen van 

achteruit kreeg Jelle de bal op rechts en schoot lekker binnen. De 
druk op de tegenstander bleef en Frits kreeg in de 13

de
 minuut 

opnieuw een kans maar de keeper van Kolping pakte de bal. Na 
18 minuten viel de 1-1. Een hoge bal van links viel over Jesse 
heen. De koppies gingen toch weer een beetje hangen en de 
verdediging bleef te veel achterin hangen. René bleef ze maar 
naar voren sturen. In de 20

ste
 minuut een goede kans voor Kolping 

maar Jesse redde met zijn vingertoppen. Daarna was het weer de beurt voor de D1. Een goede actie van 
Fritz overlinks met een 
perfecte voorzet op Koen die 
in de 23

ste
 minuut de 1-2 

binnenschoot. De laatste kans 
van de 1

ste
 helft was opnieuw 

voor Fritz. Een mooi schot 
maar via de handen van de 
keeper belandde de bal op de 
lat. 
 
De 2

de
 helft begon Kolping 

sterk. In de 2
de

, 3
de

 en 5
de

 
minuut kregen zij kansen 
maar kopten over of schoten 
naast. Een snelle uitbraak 
door het midden bracht Fritz in 
stelling en met een mooie 
passeerbeweging werd de 
keeper uitgespeeld. De 1-3 
was een feit. In de 10

de
 minuut 

kreeg Kolping weer een kans 
uit een corner maar ook deze werd naastgekopt. De verdediging had het druk. Zeker met de nummer 15 
van Kolping maar die werd vaak goed afgestopt en had zelf veel overtredingen nodig om aan de bal te 
blijven. In de 12

de
 minuut scoorde Bob 

schitterend uit een vrije trap maar deze werd 
afgekeurd omdat hij in tweeën genomen 
moest worden. In de 28

ste
 minuut van de 2

de
 

helft bracht Jelle de eindstand op 1-4.  
 
Een TOPWEDSTRIJD. Onthou deze 
wedstrijd goed en ga de komende 
competitiewedstrijden op dezelfde wijze 
voetballen. Dan komen jullie zeker van de 
laatste plaats af. 
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Derde nederlaag tegen LSVV 
 
Vandaag moesten opnieuw tegen LSVV voetballen. Tegen deze tegenstander hadden we zowel 
voor als na de winterstop al een keer gespeeld. Beide keren hadden we verloren, de eerste keer 
met 7-1 en de tweede keer thuis met 3-4. De laatste wedstrijd waren de beide teams redelijk aan 
elkaar gewaagd maar werd toch nipt verloren, mede door een zeer sterk spelende aanvoerdster 
van LSVV die zelfs zowat vanaf de middenhelft wist te scoren. De insteek voor deze wedstrijd 
was winnen! Helaas moesten we het zonder Monica, Robin en Benthe doen dat was wel een 
handicap maar gelukkig hebben we voldoende spelers die op meerdere posities in het veld kun-
nen spelen. Sabine kwam er achter dat ze haar voetbalschoenen was vergeten, het gaat toch 
beter met, was naderhand de conclusie…                  
Het was een aardig gelijk opgaande wedstrijd met over en weer kansen.  Al waren sommige mei-
den van ons niet altijd even oplettend. Met name bij spelhervattingen moet steeds door de beide 
coaches op dezelfde zaken worden gewezen…, “ga bij een tegenstander staan, kijk naar de bal, 
mee helpen verdedigen” en zo nog wat van die kreten, meiden het zou toch leuk zijn wanneer 
jullie juist in het veld tijdens de wedstrijd een aantal van deze zaken zelfstandig kunnen uitvoe-
ren! Nou ja, je voelt „m al aankomen, ingooi van LSVV één speler niet gedekt, loopt ons 16 meter 
gebied in en scoort 1-0. In de 14

e
 minuut werd er door Daphne een bal uit een corner van ons op 

de lat van het doel van LSVV gekopt (ja echt Nico!) prachtige actie maar ja daar krijg je geen 
punten voor. In de 16

e
 minuut weer een uitbraak op rechts van Lorraine, die kaatst op Britt, en 

deze legt de bal terug op Sterre en die kan met een mooi schot van net buiten de 16 meter sco-
ren 1-1 prachtige aanval.  Hierna bleef het spel van beide kanten aantrekkelijk en waren er meer-
dere uitvallen zonder resultaat. Tot in de 25

e
 minuut een corner via een voet van Bo, die bij de 

eerste paal stond, in ons eigen doel verdween, 2-1.  Niet lang daarna was er een schot van af-
stand dat Esmee probeerde te keren maar de bal kwam zo ongelukkig op haar voet dat deze 
pardoes over Melanie heen wederom in ons eigen doel terecht kwam, 3-1 en meteen rust.  
In de rust iedereen er op gewezen dat er een schepje bovenop moest en dat we in het andere 
doel moesten scoren, uiteindelijk hadden wij 3x gescoord (2 in het eigen doel en 1 in dat van 
hun) en LSVV maar 1 keer, dus we kunnen het wel… En weer vol goede moed het veld op, 
iedereen had er zin in en het weer hielp ook nog mee! Vooral Melissa stond goed te voetballen 
op haar nieuwe positie als ontstopper (of was ‟t nu voorstopper?) de aanvoerder van LSVV kwam 
er deze keer niet echt aan te pas, klasse Melissa!  In de 2

e
 helft waren we zeer goed, als team, 

zeker in de beginfase. Aanval op aanval op het doel van LSVV. Helaas waren we niet erg geluk-
kig in de afronding, de paal, de lat en 2 keer tegen de keeper van LSVV aan geschoten. Tot na 
ingooi via Lorraine de bal bij Jenny terecht kwam en zij met een mooie schuiver de keeper van 
LSVV wist te passeren, 2-3, mooi schot Jenny! Onze meiden zetten goed druk maar bij een te-
genaanval van LSVV kregen zij een corner, deze werd door ons niet goed weggewerkt, een af-
standschot en 4-2. Dat was min of meer het breekpunt in de wedstrijd, de meiden begonnen het 
geloof een beetje te verliezen en dat was te merken. Even later weer een aanval van LSVV 
waaruit de derde eigen goal ontstond, dit heb ik nog nooit meegemaakt, 3 eigen goals en 5-2 
verloren. Zou het soms komen doordat sommige ouders hun kinderen €5,- betalen als ze een 
doelpunt scoren? Zet dan ff in de kleine lettertjes van het contract dat dit wel in de goal van de 
tegenstander moet zijn!!! Sodeknetter!  
 
Meiden ik heb een leuke pot gezien, er is nog genoeg om aan te werken maar we hebben een 
leuk team en de volgende wedstrijd hebben we vast meer geluk! 
 

 Groet, 
 Co(ach) 

 

Mijn vader betaalde het dubbele zelfs als ik in eigen doel scoorde. Dat was nog eens verdienen! 
 

HH 
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Reiger Boys E9 - Kolping Boys E7   1 - 2 
 
Jongens, wat was dit een rare wedstrijd. 
We hebben 80 minuten op de helft van de tegenstander gespeeld, en toch verloren. 
Jullie hebben allemaal goed gespeeld. Stuk voor stuk allemaal een voldoende. Er werd goed verdedigd, er 
werd goed aangevallen, er werd goed samengespeeld, er werd goed  
gekeept, maar, we scoren niet genoeg. 
Kolping was echt niet goed, maar die wisten hun twee kansen wel te benutten en wij de vele niet. En dus 
verlies je de wedstrijd. 
Jongens, jullie hebben voor wat mij betreft een hele goede pot voetbal laten zien. Dus ik heb vrede met de 
uitslag. Want mijn doel is uiteindelijk om van jullie goede voetballers te maken, en jullie hebben laten zien 
dat jullie dat ook willen, dus gaan we door zoals we nu bezig zijn. En dan komt het allemaal goed. Volgen-
de week weer tegen Kolping, dus dan kunnen we wat recht zetten. 
 
Tot woensdag. 
 

Dinand 
 

Compliment! 
 
Ik wil graag even reageren op onze eigen verslaggever van de meiden B1. 
Iedere week kijk ik uit naar het verslag van onze reporter. 
Ik vind dat deze man wel eens in het zonnetje gezet mag worden. 
Hij is niet alleen verslaggever maar ook onze vaste vlagger. 
Man wat heb jij het toch druk om de lijn van het veld. 
Hopelijk ga je nog lang door met de leuke verslagen te maken. 
Ook dit mag wel eens vermeld worden van de vaste aanmoedigers langs de lijn. Ga zo door! 

Plomer 
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KSV E5- Reiger Boys E11 
  
Vandaag stond er de derby op het program-
ma tegen KSV. Eindelijk konden de mannen 
aan treden in lenteachtige omstandigheden. 
Dit was ook de ouders, broertjes zus-
jes ,neefjes en opa en oma`s niet ontgaan. Zij 
waren in grote getalen aanwezig. 
Ondergetekende kwam een oude bekende 
tegen want de coach van KSV was niemand 
minder dan Cor van Leijen. Cor heeft heel 
lang bij Reiger Boys gespeeld en is daarom 
een oude bekende van mij.  
Als je met 9-0 wint van een tegenstander is 
het moeilijk om alles te beschrijven. Dit gaat 
mij dus niet lukken en daarom haal ik de de-
tails die mij zijn opgevallen zoals wel vaker er 
even uit. Voor de wedstrijd gaan wij altijd 
even een rondo doen die normaal door Ri-
chard word gedaan. Richard was even de 
voetbal schoenen van Kai aan het halen dus 
ging ik het even doen. Mijn stok paardje is 
altijd dat je met 2 benen moet voet ballen en 
daarom speel ik heel vaak iedereen aan op 
hun verkeerde been. Je ziet ze vaak denken en dan zeg ik dat ze niet moeten denken maar handelen. Als 
je bepaalde jongens steeds meer hun verkeerde been ziet gebruiken is dat heel mooi om te zien. Want 
Rick scoorde een doelpunt met links die hij in het verleden vaak aan zich voorbij liet gaan. Goed gedaan 
Rick ga zo door. 

Wat vooral opviel in de eerste helft is dat Thomas zich steeds meer 
gaat ontwikkelen als een echte leider. Hij komt heel veel op, gaat 
steeds beter in passen en het schieten op doel gaat met sprongen 
vooruit. Zijn 2 goals in de eerste helft geven dat ook goed aan. 
Mitchell die ook weer goed speelde knalde weer of het niks is een cor-
ner er in een keer in. Ook heb ik het vaak gehad over zijn inzicht want 
hij speelde weer een paar keer de bal goed in waardoor Kay en Justin 
er alleen maar er tegen aan hoeven te lopen. Hij is een echte spelver-
deler. Ook Justin gaf een keer de bal mooi af waardoor Thomas mak-
kelijk kon scoren. Kai heb ik in de eerste helft heel goed zien crossen 
en dat is ook goed om te zien. 
Wat ook moet worden gezegd is dat Jarno en Jordy er in verdedigend 
opzicht voor zorgden dat Thomas wat meer vooruit kon spelen. Roy 
blijft toch een verhaal apart want hij is heel nuttig voor het team. Hij 
heeft heel veel loopvermogen en zorgt heel vaak voor balbezit maar 
bij balbezit is hij toch te vaak te egoïstisch waardoor je weer balverlies 

lijdt terwijl er vaak 2 man vrij staan. Dit kan je misschien opbreken tegen sterkere tegenstanders. 
Toch als je het goed bekijkt, zijn de posities met name in de tweede helft in het veld niet goed bezet en dat 
is met name tegen sterkere tegenstanders wel nodig. Richard is hier ook dan erg kritisch op en dat is te-
recht want concentratie in het voetbal is erg belang rijk. 
De goals uiteindelijk van Thomas 3, Mitchell 2,Kai 2,Justin 1,en Rick 1 
 
Tot volgende week  
 

Gr  Eli   
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Inleveren pasfoto’s voor alle spelers/speelsters die geboren zijn in 2000  
 
Willen alle tweede jaars E-spelers, dat zijn alle spelers/speelsters die geboren zijn in het jaar 2000 een re-
cente pasfoto inleveren. 
Deze pasfoto heb ik nodig voor het aanvragen van een voetbalspelerspas. Volgend seizoen spelen jullie nl. 
in de D-pupillen en dan is een spelerspas verplicht. 
 
Graag op de achterkant van de pasfoto je naam en geboortedatum zetten en liefst in een envelop afgeven 
aan de leider of in de brievenbus in de kantine, naast de vitrine van de vrienden van Reiger Boys stoppen. 
Je mag de pasfoto ook naar mijn huisadres sturen: Poldermolen 2, 1703 PZ  Heerhugowaard. 
 
Graag zo spoedig mogelijk, en vergeet niet: Je mag niet voetballen zonder spelerspas in de D-pupillen. 
Het gaat om de volgende spelers/speelsters: 
 

Vervolg tabel: volgende pagina. 

  Lokale teams Rel.nr. Volledige naam Roepnaam M/V Geb. datum 

1 E6 2010-2011 MCCC15J Afasas,  Y. Youssef M 21-7-2000 

2 E12 2010-2011 NQFY69U Beerens,  J. Jaap M 3-11-2000 

3 E2 selectie 2010-2011 LZYK58Q Beilschmidt,  P. Patrick M 22-1-2000 

4 E1 selectie 2010-2011 MCLS738 Berkhout,  K. Kjell M 28-8-2000 

5 E2 selectie 2010-2011 MCLS749 Berkhout,  N. Nolan M 7-12-2000 

6 E5 2010-2011 MBTY69I Besteman,  D. Dennis M 23-6-2000 

7 E2 selectie 2010-2011 MJPW14E Bestevaar,  D. Dion M 27-11-2000 

8 E7 2010-2011 MHFC636 Beunder,  R. Raoul M 16-11-2000 

9 E10 2010-2011 GMGS919 Bouterse,  D. Donny M 14-3-2000 

10 E10 2010-2011 GMGS92A Bouterse,  K. Kay M 14-3-2000 

11 E12 2010-2011 MMCX07P Breemen, van N.L. Nigel M 16-11-2000 

12 E9 2010-2011 NKZJ64O Bruine, de D. Daan M 29-7-2000 

13 E7 2010-2011 MJNV84G Bruinink,  R. Reza M 27-6-2000 

14 E2 selectie 2010-2011 MCLS76B Creemers,  N. Nirav M 13-6-2000 

15 E5 2010-2011 MCLS79E Engelhart,  S. Sander M 18-9-2000 

16 E1 selectie 2010-2011 MCLS80I Enotionmwan,  S. Sergio M 25-9-2000 

17 E6 2010-2011 MFBP18B Genderen, van D. Dennis M 22-6-2000 

18 E2 selectie 2010-2011 LZYF99E Gielen,  C. Calvin M 21-1-2000 

19 E5 2010-2011 LZYK68T Grooff,  M. Maarten M 31-10-2000 

20 E2 selectie 2010-2011 LZYK66R Groot,  T. Tico M 4-10-2000 

21 E1 selectie 2010-2011 MHGY94V Haas, de R. Robin M 16-5-2000 

22 E1 selectie 2010-2011 MCLS82A Hamstra,  M. Moos M 17-7-2000 

23 E6 2010-2011 MJBK94G Hoenderdos,  L. Lidus M 25-12-2000 

24 ME1 2010-2011 MMCJ31U Joosse,  E. Esmeralda V 26-2-2000 

25 E2 selectie 2010-2011 LZTZ06B Kalmeijer,  J. Joy V 9-7-2000 

26 E5 2010-2011 LZTZ05A Kalmeijer,  M. Mandy V 9-7-2000 

27 E6 2010-2011 MFBP19C Klaver,  R. Robbert M 21-7-2000 

28 E1 selectie 2010-2011 MFBP55K Koedijker,  S. Steije M 30-3-2000 

29 E5 2010-2011 MHFC599 Konijn,  M. Mick M 1-8-2000 

30 ME1 2010-2011 MHLW193 Kooijman,  S.M. Sophia V 18-7-2000 

31 E5 2010-2011 MCLS87F Kouwen,  D. Daan M 10-4-2000 

32 E7 2010-2011 MVMS235 Kraienbrink,  J.J. Joël M 11-6-2000 

33 E1 selectie 2010-2011 MDKK769 Krijger,  R. Rico M 5-10-2000 

34 E12 2010-2011 NMJT36B Li,  T.H. Tai Ho M 12-9-2000 

35 E6 2010-2011 NGDY827 Linden, van der M. Max M 12-8-2000 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

14 

Jaargang 46 - nummer  24 
20 maart 2011 

 
 

Els Wezepoel, 
Leden- en spelersadministratie, 

072– 574365 
 

 

Mobieltjes weggooien? Nee toch! 

 

Dan bedoel ik niet een wedstrijd “mobieltjes werpen”, maar weg-
gooien bij het huisafval. Helemaal zonde, o.a. de schade dat 
zo‟n apparaat aan kan richten aan het milieu. Niet dat ik zo‟n 
groendenker ben, maar zo‟n apparaat bevat o.a. koper, alumini-
um, staal, nikkel, kobalt. Laat je de batterijen erin zitten, bevat 
het ding nog meer troep. Hoewel, troep? Niet echt, want uitein-
delijk zijn dit waardevolle grondstoffen die recycling de moeite 
waard maken. De mobieltjes kunnen dus het beste ingezameld 
worden, net als oud papier, plastic, groente- en tuinafval. 

Anneke van Gijzen zal ervoor zorgen dat in de loop van de 
week bij Reiger Boys een inzamelbak komt te staan waar u uw 
oude mobiel in kwijt kunt. De opbrengst van deze inzamelactie 
gaat naar “Stichting Opkikker”. Deze stichting organiseert activi-
teiten voor chronisch zieke kinderen. Wilt u meer weten over 
deze stichting, klikt u dan op de illustratie en bezoek de site 
www.opkikker.nl  

Misschien handig om ook aan de buren te vragen of die mis-
schien ook nog ergens een oude mobiel hebben liggen. 

Anneke en Willem, een enorm goed initiatief. 

 

HH 

36 ME1 2010-2011 NKBZ99I Mallon,  C. Cynthia V 4-2-2000 

37 E7 2010-2011 LZYK63O Maren, van T. Tico M 10-6-2000 

38 E1 selectie 2010-2011 LZYK59R Meij, van der M. Mel M 23-2-2000 

39 E6 2010-2011 MCLS89H Molenaar,  R. Remco M 3-6-2000 

40 E7 2010-2011 MNGB08N Muruqesu,  A. Arvin M 14-8-2000 

41 E6 2010-2011 MFBP57M Nibbering,  N. Nick M 17-10-2000 

42 E5 2010-2011 LZYF98D Nijkamp,  D. Daryll M 2-10-2000 

43 E7 2010-2011 MKGR52F Ouassou,  Z. Zinedine M 4-12-2000 

44 E2 selectie 2010-2011 MCLS92D Pel, van S. Silvijn M 22-1-2000 

45 E7 2010-2011 MNJM07U Pietersen,  B. Brian M 21-9-2000 

46 E1 selectie 2010-2011 MHXN78P Put, van der H. Hein M 17-1-2000 

47 E6 2010-2011 LZYK62N Schellingerhout,  S. Sten M 24-5-2000 

48 E2 selectie 2010-2011 MHGP75F Sehovic,  A. Almin M 1-12-2000 

49 E7 2010-2011 MHFC81A Seine,  N. Niels M 8-7-2000 

50 E5 2010-2011 MCLS93E Stefanov,  L. Luka M 2-10-2000 

51 E5 2010-2011 MDBS95P Stegerman,  M. Maud V 21-11-2000 

52 E1 selectie 2010-2011 MHFC88H Vink,  M. Melvin M 2-4-2000 

53 E7 2010-2011 MHFC77D Vreeker,  N. Niels M 2-7-2000 

54 E7 2010-2011 LZYZ38R Vriend,  L. Lino M 17-8-2000 

55 E6 2010-2011 MCBP982 Zeeman,  M. Max M 2-8-2000 

56 ME1 2010-2011 NKGK58X Zuidema,  I. Ida V 11-2-2000 

http://www.opkikker.nl/

