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Van de Redactie. 
 
Zo, eindelijk weer een beetje vette vogel. 
Maar het dier had natuurlijk wat voedsel opzij 
gelegd voor deze editie. 
 
Deze keer: 

 De dames: het wordt wel heel span-
nend; 

 Nieuwe hoofdsponsor Heren selectie; 

 De contributie; 

 Dames 2; 

 Meiden gezocht; 

 Verslag Bekerwedstrijd MB1; 

 Kampioenenbal; 

 Organisatie rondom de jeugd; 

 De D7; 

 De Leeuwen; 

 Mixtoernooi; 

 De E2; 

 En nog wat zaken. 
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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Reijngoud engineering b.v nieuwe hoofdsponor Reiger Boys Heren selectie. 
 

Op Donderdag 19 Mei is het sponsor 
contract getekend tussen v.v Reiger 
Boys en de firma Reijngoud enginee-
ring b.v. Een ingenieursbureau geves-
tigd in Heerhugowaard. Met het teke-
nen van deze overeenkomst komt voor 
de heren selectie een einde aan het 
tijdperk “de Hoofdsponsors”. Vanaf het 
nieuwe seizoen zal er 1 hoofdsponsor 
zijn voor de heren selectie en zal de 
naam van Reijngoud engineering op de 
shirts prijken van de mannen. Het be-
stuur is zeer verheugd met deze over-
eenkomst welke een looptijd heeft van 
drie jaar.  

Sinds de oprichting in 1996 heeft de 
firna Reijngoud een vaste klantenkring 
opgebouwd. Reijngoud engineering bestaat uit een groep enthousiaste en flexibele technici die het verschil 
maken om projecten succesvol uit te voeren. Het bedrijf uit Heerhugowaard verricht werktuigbouwkundig 
en elektrotechnisch ontwerp, realisatie, modificatie en opleiding op het gebied van installaties en apparaten 
voor de industrie. De werkzaamheden worden op kantoor en/of bij de klant uitgevoerd. Voor het ontwerp 
maken ze o.a. gebruik van moderne 2D en 3D CAD-applicaties. Daarnaast heeft het bedrijf ruime ervaring 
met het realiseren van projecten in de farmaceutische industrie. Hierin zijn specifiek opgeleide medewer-
kers van Reijngoud engineering b,v werkzaam.  

Samen met een enthousiaste sponsor een jeugdige selectie en uitstekende trainingsstaf  hopen we op een 
succesvol seizoen 2011-2012.  
 
Bijgaande foto de Heer Edward Reijngoud (links), voorzitter Koen van der Horn (midden) en penningmees-
ter Andre Elsinga. 
 
Namens het bestuur, 
 

Koen van der Horn 
Voorzitter 

 

 
 

28 mei 
 

MIX-Toernooi! 
 

Heeft u zich al opgegeven? 
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Vaststelling contributie seizoen 2011/2012 
 
De contributie voor het seizoen 2011/2012 is als volgt samengesteld; 
 

 Senioren    €  185,00 

 Jeugdsenioren   €  165,00 

 A junioren    €  140,00 

 B junioren    €  135,00 

 C junioren    €  135,00 

 D/E/F pupillen   €  125,00 

 Kabouters (minipupillen)  €    80,00 

 Donateurs    €    50,00 
 
De goedkeuring voor de aanpassing van de contributie is verkregen op de algemene ledenver-
gadering van  
13 december 2010. 
 
De contributiebedragen worden nog verhoogd met de vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage is voor 
het seizoen 2011/2012 vastgesteld op € 35,00, gelijk aan het seizoen 2010/2011.  
 
De kabouters (minipupillen) gaan met ingang van het komende seizoen (2011/2012) de vrijwilli-
gersbijdrage ook betalen. De bijdrage voor deze groep is vastgesteld op € 20,00. 
 

 
Beperkt lidmaatschap 

 

Het beperkte lidmaatschap voor de lagere seniorenelftallen bij de heren zal voor 

het seizoen 2011/2012 blijven bestaan, maar zal in een andere vorm worden 

voortgezet. In grote lijnen komt het hier op neer. Een lid, die nu gaat kiezen voor 

een beperkt lidmaatschap, zal niet meer in een vast elftal worden ingedeeld, 

maar komt op een reservelijst te staan. De aanvoerders van de vaste elftallen 

kunnen in deze lijst kijken, welke speler er beschikbaar is om zijn elftal aan te 

vullen. Een beperkt lidmaatschap geldt voor maximaal 5 wedstrijden per seizoen. 

De contributie voor een beperkt lidmaatschap bedraagt voor het seizoen 

2011/2012 € 65,00. 

 

Degenen, die gedurende het seizoen 2010/2011 van een beperkt lidmaatschap 

gebruik hebben gemaakt, krijgen deze week een schrijven van mij, waarin de 

werking van dit lidmaatschap wat uitgebreider zal worden toegelicht.  

 

André Elsinga 

penningmeester 
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Dames Reiger Boys behalen een zwaarbevochten overwinning tegen Wartburgia. 
 
AMSTERDAM – In de eerste wedstrijd, in de na-competitie om alsnog een plaats te veroveren in de 
Landelijke Topklasse, speelden de Reiger  Boys-dames  een uitwedstrijd tegen het Amsterdamse 
Wartburgia, kampioen in de 1

e
 klasse B Landelijk. Reiger Boys trok uiteindelijk aan het langste eind 

en won met 2-1. 
 
Direct na het beginsignaal van scheidsrechter Callenbach begon Reiger Boys goed aan de wedstrijd en 
zette Wartburgia onder druk. Na 10 minuten was het over en dicteerde de thuisploeg de wedstrijd onder 
aanvoering van Suzanne Bakker. In de 14

e
 minuut leidde een ongelukkige uittrap van keepster Jesca Wil-

lemsen het eerste doelpunt voor de thuisploeg in. De bal belandde in de voeten van rechtsachter Judith 
Kuipers, die meteen Suzanne Bakker in stelling bracht. Deze tikte de bal echter slim door naar de volko-
men vrijstaande Laura Kelderman, die vervolgens eenvoudig de 1-0 kon intikken. Wartburgia bleef over-
heersen, maar kon de score niet verhogen dankzij goed ingrijpen van keepster Willemsen en Marieke Plek-
ker. De thuisploeg had de wedstrijd zelfs op slot kunnen gooien. Uit twee vrije trappen van Suzanne Bakker 
net buiten het strafschopgebied belandde de bal achtereenvolgens op de lat en tegen de paal. Reiger Boys 
kon hier slechts twee kansen tegenoverstellen. De vrije trap van Sharon Kok werd een prooi voor keepster 
Daphne Smit. De tweede vrije trap vlak voor rust van Sharon Kok werd door Smit tot corner verwerkt. 
 
Na rust een herboren en getergd Reiger Boys dat het heft in handen nam en feitelijk niet meer in echt  ge-
vaar kwam, op enkele hoekschoppen genomen door Suzanne Bakker na.. Een cross-pass van Marintha 
Louwe vanaf rechts naar links belandde bij Milenca van Ee. Haar schot ging echter rakelings naast. Een 
vrije trap van Aaike Verschoor  vanaf de middellijn werd met een save klemvast door keepster Smit uit de 
bovenhoek geplukt. Kort daarop kwam de gelijkmaker. Uit een ingooi belandde de bal bij Pauline Boon, die 
met een prachtige actie de Amsterdamse verdediging verschalkte en de bal vervolgens diagonaal in de 
touwen joeg (1-1). Reiger Boys bleef druk zetten, wat resulteerde in de winnende treffer. Een omhaal van 
Tessa Oud verdween met een boog over keepster Smit heen in het Amsterdamse doel (2-1). 
 
28 mei om 16:00 uur volgt de return in Heerhugowaard. Ook dit belooft weer een spannende partij te wor-
den. 
 
Karakteristieken: 
 
Wartburgia – Reiger Boys  1-2 (1-0)   
14e Laura Kelderman 1-0, 71e Pauline Boon 1-1, 82e Tessa Oud 1-2. 
Scheidsrechter R. Callenbach, geassisteerd door S. Kramer en G. van der Krol. 
Kaarten: geen. 
 
Wartburgia: Daphne Smit (k), Judith Kuipers, Gerda Edelman, Leonoor van Nieuwenhuizen, Doris van der 
Laan, Anouk Wisse, Christine Sival (87e Natascha Admiraal), Rebecca Tousalwa, Laura Kelderman, Su-
zanne Bakker, Stephanie Klein (Leonie Smeets). 
 
Reiger Boys: Jesca Willemsen (k), Marit Balder (41

e
 Marintha Louwe), Aaike Verschoor, Marieke Plekker, 

Jaimy Visser, Pauline Boon (72e Tessa Oud), Sue-Ranie Hok-A-Hin (56
e
 Sharday Pattinasarany), Alina 

Uijl, Sharon Kok, Jorinda Schuit, Milenca van Ee. 

 

 
28 mei 16.00 uur. 

 
De beslissende pot! 

 
U komt toch ook? 
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Onze hoofdsponsors. 
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Dames van Reiger Boys 2 winnen de Districtbeker West I 
 
Reiger Boys dames-2 hebben in de bekerfina-
le-wedstrijd tegen FC Delta Sports’95 een 2-1 
overwinning behaald. Met deze winst werd de 
Districtbeker West I een prooi voor de Heer-
hugowaardse dames. 
De finale werd gespeeld bij Legmeervogels te 
Uithoorn. De Delta vrouwen scoorden de ope-
ningstreffer, maar al gauw kwam Reiger Boys 
op gelijke hoogte en vergrootte de voorsprong 
voor rust met 2-1. Ook na rust wisten zij suc-
cesvol deze score te verdedigen.  

Tegenstander FC Delta Sport’95 was reeds kampioen van de 2
de

 klasse West 1a, waarin Reiger Boys da-
mes 2 de tweede plaats behaalde, wat ook nog promotie naar de eerste klasse dames landelijk betekende. 
Een dubbel succes dus voor trainer Richard Kerkhof en zijn dames. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reiger Boys is op zoek naar voetballende meiden 
 
De voorbereidingen voor het komend seizoen zijn alweer in volle gang. Aan de jongenskant worden er op 
dit moment diverse selectiewedstrijden gehouden om te kijken wie er in welk team geplaatst gaat worden. 
Om eerlijk te zijn kijk ik, voorzitter meisjes, daar af en toe best met een jaloerse blik naar. Want bij de meis-
jes zijn we op de goede weg, maar nog niet zo ver dat we in alle leeftijdscategorieën ook op deze manier 
kunnen gaan selecteren.  
Voor het komend seizoen ziet het er op dit moment als volgt uit:  
MF1, ME1 ME2, MD1, MC1, MC2 en MB1 en (MB2 bestaande uit 8 meiden!!).  
In alle categorieën zijn meisjes van harte welkom.  
In de leeftijdscategorie t/m 16 jaar zijn wij nog op zoek naar enthousiaste meiden die de MB2 kunnen gaan 
aanvullen.  
Mocht je interesse hebben, meld je dan snel aan! Je kunt je aanmelden via deze site. Onder het kopje LE-
DENADMINISTRATIE vind je AANMELDEN ALS LID. Bellen kan ook naar: 06-10720912. 
  

Suzanne Zwolsman 
Voorzitter meisjes 
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Reiger Boys start 7 x 7 Voetbal. 

Niet alleen voor (oud-)leden maar ook voor iedere voetballiefhebber vanaf de leeftijd van 45 jaar 
gaat Reigerboys met ingang van het nieuwe seizoen een 7 tegen 7 competitie starten. Voor ieder-
een van deze leeftijdsgroep die onderling nog graag een wedstrijd wil spelen gaan we deze nieu-
we uitdaging starten. Dus voor alle duidelijkheid het gaat niet alleen om Reigerboys leden, u hoeft 
geen lid van een vereniging te zijn. Sportiviteit en gezelligheid staan bovenaan. Het geheel heeft 
een recreatief karakter. 

 
Het spel. 
Er wordt gespeeld op een half veld met kleine (handbal-)doeltjes. 
De speeltijd zal ongeveer 2 maal 30 minuten bedragen, er wordt niet aan buitenspel gedaan en er 
kan doorlopend gewisseld worden. Er mogen maximaal 5 wisselspelers aan meedoen. 
Het is de bedoeling dat de voetballers zelf een (vrienden-)team samenstellen van maximaal 15 
man. 
Verder gaan we kijken of we een of meerdere teams kunnen samenstellen van mensen die geen 
eigen team kunnen regelen. Er wordt in principe alleen thuis gespeeld op zondag en af en toe op 
een avond. 
Verder is er geen KNVB lidmaatschap nodig wat de kosten enorm drukt. 
 
Interesse? 
Lijkt het u ook wat om op deze manier nog lekker tegen een balletje te trappen en daarna onder 
het genot van een drankje en een hapje in de derde helft de gespeelde wedstrijd te analyseren? 

Laat het dan nu weten of dit uw interesse gewekt heeft. Bij voldoende belangstelling gaan we een 
informatieavond houden.   
 
Een interesseformulier is af te halen in de kantine of te downloaden vanaf de site: 
www.reigerboys.nl. U kunt ook pag. 9 printen en invullen. 

 
 

Zaterdag 28 mei 
 

10.30 uur 
 

Castricum B1 -  Reiger Boys B1. 
 
De zeer belangrijke wedstrijd thuis werd afgelopen zaterdag gewonnen met ruime cijfers: 
4 - 1. A.s. zaterdag is de return. Houden  de mannen de tegenstander op afstand en ma-
ken ze een stap richting hoofdklasse? 
 

Kom kijken! Castricum is niet zo ver! 
 

En u bent op tijd terug om de wedstrijd van Dames 1 ook nog  
mee te kunnen beleven. 
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7 x 7 voetbal 
voor 45+ 

 
Interesseformulier 

 

Ja, ik heb interesse voor het 7 x 7 voetbal. 
 
 

   Naam: ………………………………………………………………. 
 
   Adres: ……………………………………………………………….  
 
   Postcode: …………………………………………………………… 
 
   Woonplaats: ………………………………………………………...  
 
   Geboortedatum: …………………………………………………… 
 
   E-mailadres: ……………………………………………………….. 
 
   Telefoonnummer: ………………………………………………….. 

 
 
 

Dit formulier gaarne ingevuld afgeven in de kantine van 
v.v. Reiger Boys 

Lotte Beesedijk 1 
Heerhugowaard 
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Zuidvogels MB1  – Reiger Boys MB1 
Uithoorn,14 mei 2011, 13.00 uur 
 
FINALE KNVB BEKER 
 
Eindelijk is het zo ver. De dag van de KNVB-beker finale. De finale wordt gespeeld op het prachti-
ge complex van Legmeervogels in Uithoorn. Deze dag worden bij Legmeervogels meerdere fina-
les om de KNVB-beker gespeeld, dus het is een drukte van belang. Volle parkeerplaatsen en spe-
lersbussen rijden af en aan. 
De meiden van de B1 verzamelen om 10.30 bij Reiger Boys voor de wedstrijdbespreking. Rond de 
klok van 11.00 vertrekt de karavaan naar Reiger Boys. De koppies staan strak van de spanning. 
Ook menig lijf staat strak van de spanning. Niet zo gek, want het gaat vandaag ergens om. 
Zoals het hoort bij een KNVB-beker finale zijn er “echte” scheids- en grensrechters toegewezen. 
Dat maakt het allemaal nog serieuzer en spannender! 
De wedstrijd begint rommelig en nerveus. Van beide kanten wordt er aftastend gevoetbald. Al na 
ca. 5 minuten kijkt Reiger Boys tegen een achterstand aan. Een hoge bal zorgt voor verwarring in 
de defensie van Reiger Boys. Niemand van de verdediging grijpt echt in, waarna de bal met een 
gelukkige stuit bij de spits van Zuidvogels komt. Met een mooie lob maakt zijn 1-0. 
Zoals we vaker dit seizoen hebben gezien, heeft Reiger Boys een “wake-up call” nodig. Direct na 
de aftrap beginnen de meiden met het spelen op de helft van Zuidvogels. Zuidvogels wordt alle 
kanten opgespeeld. Rond de 20

e
 minuut is het Gaby die op volle snelheid de verdediging van 

Zuidvogels achter zich laat en gelijk maakt: 1-1. Weer 10 minuten later is Do die op de rand van 
de 16 meter met een mooie lichaamsschijnbeweging haar tegenstandster het bos in stuurt en kei-
hard uithaalt: 1-2. Eigenlijk had het al 1-5 moeten staan als Reiger Boys de 3 opgelegde kansen in 
een 1 tegen 1 duel met de keeper had verzilverd. Als er een kampioenschap “meest gecreëerde, 
maar gemiste kansen” zou bestaan, dan had Reiger Boys die gewonnen.  
Na de rust is het Zuidvogels die gaat aandringen. Het spel blijft van Zuidogels blijft onveranderd. 
Hakken en duwen achterin, lange bal naar voren en hopen op een sprint van de spitsen. Reiger 
Boys heeft eigenlijk geen moeite om dit spel te verdedigen, tot de 10

e
 minuut in de 2

e
 helft. Een 

corner wordt niet goed weggewerkt door de verdediging. “We staan erbij en kijken er naar”, lijkt het 
wel, als een speelster van Zuidvogels de bal eenvoudig binnen tikt. Weer geen uitgespeelde kans 
en toch een tegengoal. 
Ook in de 2

e
 helft verzuimt Reiger Boys de wedstrijd te beslissen. Weer een paar alleen op de 

keeper af en niet scoren………hoe lang kan dat goed gaan? In ieder geval gaat het goed tot het 
eindsignaal. Bij een eindstand van 2-2 wordt er verlengd. 
In de eerste verlenging weer zo’n identieke situatie als in het begin van de eerste helft. Bij een 
hoge bal vergeet Reiger Boys resoluut in te grijpen, waarna de bal in het doel verdwijnt: 3-2. Deze 
“wake-up call” komt wel heel ongelukkig, want een verlenging is maar 2 x 7,5 minuut. Zuidvogels 
mag doorgaan met het getrek en geduw en krijgt daarbij ook nog eens onverwachte hulp van het 
arbitrale trio. Geen idee wat de scheidsrechter doet besluiten om in de verlenging 14 vrije trappen 
aan Zuidvogels te geven. Reiger Boys moet het doen met 2 vrije trappen en twee gele kaarten. De 
frustratie en gemopper aan Reiger Boys kant neemt toe, als er niet wordt opgetreden tegen het 
constant van achteren aanvallen of door 3 speelsters tegelijk vasthouden. Eerlijk is eerlijk, er wordt 
van beide kanten stevig gevoetbald, maar deze verhouding ligt wel erg scheef.  
In de tweede verlenging wordt het ook nog eens 4-2. Weer een dubieuze beslissing van de 
scheidsrechter levert Zuidvogels een vrije trap op. Deze wordt prachtige binnen geschoten en 
brengt de beker definitief bij Zuidvogels. 
De teleurstelling en frustratie is van de gezichten af te lezen. De meiden hebben gestreden en 
verloren. Verloren van een ploeg die bij vlagen overspeeld is, verloren van een slim spelende 
counterploeg. Toch luid applaus van de in groten getale meegereisde supporters. Alleen maar 
trotse blikken van ouders, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten, vrienden en 
vriendinnen. Zij zijn allemaal getrakteerd op een superzaterdagmiddag in Uithoorn.  
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Kampioenenbal 
 
Ook dit jaar zijn weer verschillende jeugdteams kampioen geworden. Deze 
teams gaan op donderdag 26 mei aanstaande gehuldigd worden tijdens het 
traditionele kampioenenbal. Tevens zullen deze avond de winnaars van de 
Fred Blok Penaltybokaal bekend gemaakt gaan worden. Zet deze datum al-
vast in je agenda. 
  
  
  
De volgende teams zijn kampioen geworden en worden om 18:30 uur in de 
kantine verwacht: 
 

· Reiger Boys F1 (najaarskampioen)  
· Reiger Boys F7 (najaarskampioen)  

· Reiger Boys F13 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys ME2 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys E2 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys E3 (najaarskampioen)  
· Reiger Boys E4 (najaarskampioen)  

· Reiger Boys E5 (najaar + voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys E6 (najaarskampioen)  
· Reiger Boys E10 (najaarskampioen)  

· Reiger Boys E11 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys C2 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys D3 (najaarskampioen)  

· Reiger Boys D8 (voorjaarskampioen)  
· Reiger Boys MB1 (najaarskampioen)  

 

 

Zaterdag 28 mei. 

Reiger Boys Dames 1 - Wartburgia Dames 1 

De wedstrijd van het jaar? 

Kom ze aanmoedigen 
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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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Wijzigingen binnen de jeugdorganisatie  

 

Met ingang van het nieuwe seizoen zullen er een aantal wijzigingen zijn binnen de jeugdorganisatie van 
v.v. Reiger Boys. Dit heeft te maken met een aantal personen die iets anders gaan doen of besloten heb-
ben te stoppen. De wijzigingen zijn als volgt: 
· Paul Kloeg heeft aangegeven om aan het einde van dit seizoen te stoppen als coördinator van de A/B-

groep. Voor deze functie zijn we op zoek naar een opvolger.  

· Patrick Schouwink heeft enkele weken geleden besloten per direct te stoppen als coördinator van de 
D-groep. Voor deze functie zijn we op zoek naar een opvolger. Tijdelijk wordt deze rol ingevuld door 
Wilko Bakker.  

· Enrico Bruijn heeft besloten om de rol als junioren-coördinator in te gaan vullen. Deze functie was al 
enige tijd vacant. Dit betekend dat we op zoek zijn naar een coördinator voor de C-groep. Todat we 
een opvolger hebben blijft Enrico deze rol vervullen.  

· Martin Prins zal als coördinator verschuiven van de F-groep naar de E-groep. Deze functie was al eni-
ge tijd vacant. Petra de Wilde (pupillen-coördinator) heeft het afgelopen seizoen deze functie vervuld.  

· Mariska Breuker zal als coördinator verschuiven van de kabouter groep naar de F-groep. Dit betekend 
dat we op zoek zijn naar een voor de kabouter groep.  

· Hilde Brand heeft afgelopen seizoen de zaken rond de Pupil van de Week georganiseerd. Het komen-
de jaar zal dit ingevuld gaan worden door Karin Arxhoek.  

Kandidaten voor de vacatures als coördinator voor de A/B, C en D-groepen kunnen zich melden bij Enrico 
Bruijn junioren@reigerboys.nl . Voor de functie van kabouter coördinator kan contact opgenomen worden 
met Petra de Wilde pupillen@reigerboys.nl of Mariska Breuker kabouters@reigerboys.nl . 
Ik dank de personen die gaan stoppen hartelijk voor de inzet het afgelopen jaar en wens de personen die 
een nieuwe rol gaan vervullen veel succes. 

Wilko Bakker 
Voorzitter jeugd jongens 
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Toernooi V V Wherevogels prooi voor Reiger Boys D7. 
  
Na een zeer goed verlopen competitie, zowel in het najaar als in het voorjaar, zijn er als afsluiting van het 
seizoen altijd maar weer de toernooien. 
Als trotse begeleider van de D7 kijk ik daar altijd met veel plezier naar uit. 
Zeker zoals nu met het mooie weer gezellig langs de kant met alle ouders, opa of oma, broer of zus, en 
zelfs echte voetballiefhebbers die gewoon ontzettend genieten van het mooie en verzorgde voetbal wat de 
D7 speelt. 
Maar dat heeft ook weer nadelen voor het team, spelersmakelaars en begeleiders van andere teams die 
wakker worden, en geinterresseerd vragen naar de toekomstplannen van onze spelers..... 

  
We zijn het oude E4 team aangevuld met vijf nieuwe spelers uit de andere E teams. 
Samen hebben we de overstap gemaakt naar de D- pupillen, een overgang van het halve veld naar het 
hele veld. 
Wat aan het begin van het seizoen meteen te zien was, dat jullie er ook aan toe waren om op een heel veld 
te spelen. 
De resultaten waren overweldigend. 
Alle tegenstanders werden met dubbele cijfers aan de zegekar gebonden, zowel in de competitie als in de 
beker. 
Wat dan ook weer in een tussentijdse promotie naar een klasse hoger. 
Dus dat was eigenlijk ook wel een klein kampioenschap. 
  
Eenmaal een klasse hoger gingen we gewoon door met goed voetballen, alleen waren de wedstrijden iets 
zwaarder, maar veel leuker, maar de meeste werden gewonnen.  
Alleen LIMMEN D3 was terecht te sterk voor ons. Zij waren dan ook een team met allemaal tweedejaars 
spelers. 
(Vervolg verslag: zie volgende pagina). 
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Na de competitie komen de toernooien, het eerste was bij Koedijk, iedereen weet hoe triest dat 
helaas gegaan is. 
Het tweede toernooi hebben we Zondag 15-5-11, met mooi weer gespeeld. 
Helaas kon onze belangrijke spelmaker Dave er niet bij zijn ivm zijn glansrijke tenniscarrière. 
In de persoon van Floris hadden wij een uitstekende vervanger meegenomen. 
  
Het toernooi met als tegenstanders Monnickendam, Wherevogels en Onze gezellen uit Haar-
lem. 
De eerste wedstrijd werd via fantastisch samenspel een klinkende overwinning en wel 9-0, in 25 
minuten is 
dat een mooie score. 
De tweede werd een kopie van de eerste wedstrijd ook een 9-0 overwinning, maar wat ik als 
begeleider het mooiste aan dit team vind, is dat jullie ongeacht de score jullie gewoon blijven 
overspelen en voetballen en wie er dan ook scoort dat maakt niks uit. 
Na twee van zulke prima wedstrijden, ging keeper Mike als voetballer in de basis starten en er 
werden nog meer posities gewisseld, eigenlijk als laatste wedstrijd van dit seizoen een feestop-
stelling. 
Maar jullie lieten zien van hoe we ook spelen samen komen we een heel eind en dat bleek ook 
wel gezien de 8-0 overwinning in de derde wedstrijd.  
Dat leverde ons de toernooioverwinning op met een doelsaldo van 26 voor en 0 tegen en een 
eerste plaats met een mooie beker. 
Iedereen bedankt voor het mooie seizoen, spelers, ouders, opa en oma, broers en zussen, ge-
woon voetballiefhebbers, oma van Sven voor het schrijven van de mooie verslagen, en Frank 
en Roy uiteraard ook heel erg bedankt voor alles zonder jullie was het niet te doen geweest. Ik 
zelf kijk erg uit naar Woensdag, de jaarlijkse traditie Ouders tegen de Kinderen. 

 
Tot Woensdag .  

Mvrgr, Barend 
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LSVV toernooi 21 mei 2011 Leeuwen  
 
Vandaag was het allerlaatste kaboutertoernooi van dit seizoen voor de Leeuwen.  
De leeuwen waren in 2 teams ingedeeld. Leeuwen 1 bestond uit Brian, Niek, Niels, Senna, Lucas, Pepijn, 
Jip en Valentijn. Ze begonnen om half 10 aan hun 1

e
 wedstrijd met prachtig weer. Het was even wennen :  

de veldjes zagen er net zo uit als ons eigen kabouterstadion, alleen dan met kleinere doeltjes. Eenmaal 
gewend begon team 1 goed samen te spelen. Brian zoals altijd met Niels achterin. Pepijn en Jip samen 
voorin en Lucas met Niek in het midden. We hadden geen keeper nodig. Valentijn en Senna kwamen er in 
en ook die konden goed uit de voeten met de boarding. 
Na een goede actie kreeg Jip de bal en gaf met een 
schitterende boogbal de tegenstander het nakijken, 1-0. 
Daarna gingen we door en als snel werd het 2-0 door 
goed doorzetten van Niek. Valentijn kon vlak voor tijd 
(de wedstrijdjes duurde 12 minuten) de 3

e
 goal maken, 

3-0 was de eindstand. Na een korte pauze met limona-
de waren de jongens al weer klaar voor hun 2

e
 wedstrijd 

tegen DTS. We begonnen als een orkaan, binnen een 
paar minuten stonden we al met 4-0 voor door doelpun-
ten van Brian, Lucas, Pepijn en Niek. Valentijn en Sen-
na zorgden samen met Niels en Jip voor de goede aan-
voer en verdediging. Niek (2x), Brian (2x) en Pepijn 
maakten bijna de 10 vol. Eindstand 9-0 ! Het was tijd 
voor limonade met chips, voordat we aan onze laatste wedstrijd begonnen. Tegen de organiserende vere-
niging LSVV waren we erop gebrand om ook deze wedstrijd te winnen en het liefst nog zonder tegendoel-
punten. Een aantal keren waren we dichtbij een doelpunt maar de lat en de paal stonden in de weg. Brian 
was het zat en schoot van grote afstand de bal strak in het doel, 1-0. De andere jongens probeerden ook 
hun doelpuntje mee te pikken, wat Pepijn als eerste lukte na een goede aanval met Senna, Jip en Valentijn 
als medespelers. Niels ging een 1-2tje aan met Lucas waardoor Brian de 3

e
 kon ma-

ken. De winst was wel binnen, maar onze Leeuwen hadden nog meer honger. Sen-
na maakte nummer 4 en Brian kon met de hulp van de anderen nummer 5 en 6 ma-
ken. Helaas kon de 0 achterin niet blijven staan, LSVV maakte een eretreffer, 6-1. 
Met een doelsaldo van 18 voor en 1 tegen mochten de Leeuwen 1 hun medaille op-
halen en een zeer verdiende 1

e
 plaats ! SUPER gedaan jongens. 

 
Leeuwen 2 
 
Leeuwen 2 mocht om half 12 aantreden. Ook Semih, Lars, Delano, Arda, Chiel, 
Bas, Julia, Julian en Yoeri hadden er zin in. De 1

e
 wedstrijd tegen Victoria O konden we maar met 5 spelers 

spelen, maar door goed wisselen van trainer Ihsan kwam iedereen aan de beurt. Het was een lastige wed-
strijd waarbij de teams aan elkaar gewaagd waren. Aan beide kanten hadden doelpunten kunnen vallen, 
maar uiteindelijk wonnen de Leeuwen 2 door een mooi doelpunt van Julian. Lars stond als “keeper” de bal-

len goed tegen te houden, waardoor we met 1-0 wonnen. Ook Leeuwen 2 konden 
hun dorst goed lessen met de lekkere limonade. De 2

e
 wedstrijd speelden we tegen 

DTS. De tegenstander was niet groot en had moeite om de bal weg te krijgen. Door 
goed samenspel van Delano, Julia en Yoeri, kreeg Bas de bal voor zijn voeten en 
bedacht zich niet : 1-0. Arda had er ook zin. Samen met Lars en Semih wist hij de 
tegenstanders te omspelen en maakte 2-0. Ook de 3

e
 was van Arda met een mooie 

actie van Chiel vooraf. Chiel dacht daarna : wat Arda kan, kan ik ook en hij maakte na 
een solo de 4

e
. Julian had in de 1

e
 wedstrijd gescoord en deed dit in de 2

e
 nog een 

keertje : 5-0. Ondanks de 12 minuten die de wedstrijd duurde, gingen we gewoon 
door met scoren. Delano maakte met een strakke schuiver 6-0, waarna gelijk na de 

aftrap Bas de 7
e
 tegen de “touwen” joeg. Arda maakte er nog 2 en Chiel mocht na samenspel met Julia en 

Delano de 10
e
 maken. Yoeri en Semih deden ook erg hun best, maar het lukte hun niet om een doelpunt te 

maken, maar wel om de ballen achterin tegen te houden. Eindstand 10-0. Na weer een lekkere limonade 
en ook een zakje chips, konden Leeuwen 2 aan de derde en laatste wedstrijd beginnen. Tegen LSVV wa-
ren we de 1

e
 minuten niet wakker : 0-1. Chiel maakte echter weer snel gelijk. De tegenstander was beter op 

elkaar ingespeeld en liep uit naar 1-5.  
(Vervolg verslag: volgende pagina). 
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Ondanks alle pogingen van onze Leeuwen 2 konden we deze doelpunten niet tegen-
houden. Via Arda konden we terugkomen tot 3-5, maar uiteindelijk konden we het niet 
redden. We verloren deze wedstrijd met 4-7. Een prachtige 2

e
 plaats voor Leeuwen 

met een even mooie medaille. Jongens, heel goed gedaan.   
 
 
Afsluiting zondag 22 mei  
 
Zondag 22 mei was de jaarlijkse afsluitende training voor de kabouters. Alle oefenin-
gen waren al vroeg uitgezet door Mariska, waarvoor onze dank. De kabouters konden zich hierop uitleven. 
Er werd zo hard mogelijk geschoten om de bal zover mogelijk te laten komen. Strafschoppen werden geno-
men, een slalom werd zo snel mogelijk afgewerkt. Na afloop konden de kabouters zich vol eten met heerlij-
ke pannenkoeken, bereid door de eigen ouders. Alle kabouters kregen op het laatst een mooi diploma mee. 
Op naar de F-pupillen ! Organisatie, ouders en iedereen die mee heeft geholpen op de deze dag, enorm 
bedankt ! 
Leeuwen, succes volgend jaar bij de F-pupillen.  
 
Hierbij wil ik ook mijn hulptrainers Ihsan, Stefan, Frank en Ronald bedanken voor 
hun inzet dit seizoen ! We hebben een prachtig seizoen gehad. 
  
 

Mike  
Groepstrainer Leeuwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouder-kindwedstrijd. 
 
Afgelopen woensdag was de laatste wedstrijd van de D7 in de vorm van de ouder/kind wedstrijd. 
Er waren een hoop ouders en kinderen die mee deden en werden aangemoedigd door de rest van de trou-
we supporters. 
Er waren lekker hapjes drankjes koffie thee en fris voor de kinderen meegenomen en er werd door beide 
partijen fanatiek gevoetbald. 
Als afsluiting had de moeder van Anika wat aardigheidjes meegenomen voor de trainer Barend , begeleider 
Roy en reserve begeleider en af en toe scheidsrechter Frank. 
En ook voor ondergetekende had zei iets meegenomen, een notitieboekje waarin ik misschien wel weer 
wat verslagen voor in de REIGER kan gaan schrijven. 
Dit heb ik dit seizoen gedaan in eerste instantie als geintje, maar zo hier en daar merkte ik dat  er toch 
steeds weer naar uitgekeken werd. 
Waar iedereen volgend seizoen speelt is spannend en moeten we afwachten, maar ik hoop jullie allemaal 
nog eens tegen te komen. 
Groetjes van de reporter Lia (de oma van Sven dus) en iedereen veel succes in jullie voetbalcarriere. 
Ik heb er in iederen geval van genoten,samen uiteraard met (opa) Hans. 
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Ook Jurre was kampioen bij de startersgroep t/m 8 jaar. 
  
Vandaag was de laatste Soccer X training op het Reiger Boys terrein. Deze werd afgesloten met een 1 te-
gen 1 toernooi. Kevin, speler bij Reiger Boys D2, werd kampioen bij de startersgroep. Nirav, speler bij Rei-
ger Boys E2 werd kampioen van de Advanced groep. Jurre, speler bij Reiger Boys F7 (niet op de foto), 
werd kampioen bij de startersgroep t/m 8 jaar. Alle drie van harte gefeliciteerd! Als klap op de vuurpijl is 
Nirav Creemers door Soccer X geselecteerd voor het Soccer X team dat op 4 juni zal aantreden op het in-
ternationale toernooi bij Reiger Boys! 
  

   
Spoedig herstel toegewenst. 
 
 
We wensen Annamarie Kroeze, van de toernooicommissie, een spoedig herstel toe en hopen haar binnen 
korte tijd weer bij Reiger Boys te zien. We wensen Roland uiteraard ook sterkte bij huishoudelijke en ver-
zorgende taken. Dat is natuurlijk ook belangrijk! 
 
Namens de club, 
 

HH 
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Mix Toernooi: 28 mei 2011 
 
Bij de Heren Senioren hebben nog heel veel spelers hun goede voornemen niet uitgevoerd om zich op te 
geven voor het altijd heel gezellige Mix Toernooi. 
 
Speciaal voor deze dag is er een flinke hoeveelheid van het bekende Mexicaanse Corona-bier ingeslagen. 
Dat bier drink je niet uit een glas maar uit het flesje en voor de extra smaak zet je een schijfje limoen op de 
rand. Natuurlijk staan er ook bakjes met schijfjes limoen dus geen enkele moeite om in Mexicaanse sfeer te 
komen. Alleen dat al kan een reden zijn er bij te willen zijn. 
 
Niet meer uitstellen dus en meteen je opgeven voor het Mix Toernooi op zaterdag 28 mei. 
Links even op “Mix Toernooi 2011” klikken (op de site natuurlijk) en je kan mee doen. Doen hoor !! 
 

Peter Coesel. 
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