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Van de Redactie. 
 
Afgelopen zaterdag was het tamelijk rustig op 
en om de velden. Gevolg uiteraard weinig 
materiaal voor een vette Reiger. Dus ver-
schijn ik nog maar eens in anorexia-formaat. 
Mijn kuiten waren toch al niet zo vet. 
 
Inhoud deze keer: 

 De herenselectie; 

 Uitbreiding bestuur; 

 Wedstrijd A1 alias heren 2; 

 Wedstrijd A2; 

 E5 - E8; 

 E 11 -  E8; 

 ME2 verslaat de pannenkoeken; 

 Uitslag D3 - D8. 
 
Nou, de introductie is in ieder geval wel ge-
vuld. 
 
 
 

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 Senioren            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                  Harry Bakker                06-21850443 

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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De jeugd komt door.... 

 
In goed overleg met alle betrokken partijen is besloten om de volledige A1 over te hevelen naar de senio-
ren. Dit met name om de senioren selectie (Heren 1 en 2) te versterken en zeker te stellen dat de huidige, 
getalenteerde A1, op het juiste niveau kan voetballen. Dit laatste is namelijk nu niet het geval daar de A1 in 
een te lage klasse speelt. De KNVB is niet bereid gevonden om ingedeeld te worden in de eerste klasse. 
Deze verschuiving heeft een aantal gevolgen zowel op korte,  maar ook lange termijn.  
 
Op korte termijn is de A1 uit de competitie gehaald, de A2 zal niet doorschuiven maar blijft in de huidige 
klasse spelen als A2. Daarnaast zal het huidige Heren 2 doorschuiven naar Heren 3, Heren 3 naar Heren 4 
en Heren 4 naar Heren 5. Dit is mogelijk daar Heren 5 niet aan de competitie is begonnen i.v.m. een tekort 
aan spelers. Hierdoor heeft Heren 5 op dit moment nul wedstrijden gespeeld met min 3 punten. Over deze -
3 punten zijn we nog over in discussie met de KNVB om te bezien of het team met nul punten kan begin-
nen. De gevolgen op langere termijn liggen met name bij de doorschuiving van de B-selectie naar de A-
junioren. De huidige B1 zal pas in seizoen 2012-2013 spelen als A1 en willen we ook als volledige groep 
laten doorstromen naar de A1 met ingang van genoemd seizoen. Volgend seizoen zal echter wel een grote 
groep vanuit de overige B-junioren overkomen naar de A-junioren. Samen met de huidige A2 zal deze 
groep volgend seizoen de nieuwe A1 en A2 moeten vormen. De A1 zal dan spelen in de huidige 2

e
 klasse. 

De B1 zal vervolgens in seizoen 2012-2013 overkomen naar de A-junioren. Met de huidige technische staf 
van de B1 is hierover overleg geweest.   
 
Straks dus een jonge groep, gemixed met de ervaren spelers uit het huidige Heren 1, een groep met heel 
veel potentie en moet de sleutel naar succes worden voor zowel Heren 1 als ook Heren 2. Beide elftallen 
willen we naar een hoger niveau brengen. Met deze groep moet dit lukken.  
 
Ik ben er meer dan van overtuigd dat dit een goede stap voorwaarts is en verwacht veel van deze nieuwe 
selectie groep de komende jaren. Ik hoop de komende weken meer nieuws te kunnen melden rond deze 
grote verandering binnen de club. De jeugd komt door.... Alleen iets sneller dan oorspronkelijk gedacht. 
 
Namens het bestuur,                 Koen van der Horn 
                    Voorzitter 
 

Wijziging bestuurssamenstelling 
 
Om reden van het feit dat zowel de Dames senioren alsook de Heren senioren meer dan voldoende be-
stuurlijke aandacht en prioriteit moeten krijgen is besloten om de portefeuille bestuurslid voetbalzaken te 
splitsen in dames senioren en heren senioren. Ook de verschuiving van de A1 naar de senioren selectie 
heeft meegespeeld in deze genomen beslissing. Op deze manier stellen we zeker dat de bestuurlijke inter-
lock richting technische staf, begeleiding en spelers optimaal is. Robert van Stigt Thans zal bestuurlijk ver-
antwoordelijk blijven voor de dames senioren kant. Jack Koopmans is bereid gevonden bestuurslid voetbal-
zaken senioren heren te worden. Jack zal per 1 November beginnen in deze uitdagende bestuursfunctie. 
Hiermee is het aantal bestuursleden uitgebreid naar 8 wat de optimale samenstelling is. We zijn een enorm 
grote vereniging wat ook betekent dat bestuurlijk de portefeuilles op de juiste wijze verdeeld dienen te wor-
den. Namens het voltallige bestuur wens ik Jack enorm veel succes en plezier in deze bestuursfunctie. 
Vanaf 1 November ziet het bestuur van Reiger Boys er alsvolgt uit: 
 
Voorzitter  : Koen van der Horn 
Penningmeester :André Elsinga 
Secretaris  : Henk Hoogeveen 
Commercieële zaken : Arjan de Back 
Jeugd/Vice Voorzitter: Ben Rietveld 
Senioren Heren : Jack Koopmans 
Senioren Dames : Robert van Stigt Thans 
Algemene zaken : Ronald Brouwer  
 
Namens bestuur v.v Reiger Boys               Koen van der Horn
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Debuut Reiger Boys A1 als Heren 2! 
 
Zaterdag staat dan de eerste wedstrijd voor Onze A1 Reigers als Heren 2 op het programma, in en tegen 
Opperdoes 2. Zonder Rico (geblesseerd) en Killian (ziek), maar met steun uit Heren 1 van Paul en Robin. 
Onder vreselijke weersomstandigheden moet er op een “vrij” hobbelig veld gespeeld worden.  
Vanaf het begin een gelijk opgaande strijd met een licht speloverwicht voor Opperdoes, maar Onze Reigers 
doen zeker niet onder voor deze ervaren ploeg. Toch is het Opperdoes dat op voorsprong komt. Onze Rei-
gers krijgen de bal niet weg en Opperdoes profiteert, 1 – 0. Onze Reigers vechten terug en krijgen in deze 
periode de beste kansen. Schot Guney op de lat, schot Ian gesmoord en een zuiver doelpunt van Emiel  
afgekeurd, omdat de Opperdoes grensrechter (onterecht) buitenspel geeft! Langs de lijn vraagt men zich 
(terecht?) af of deze man wel bekend is met de buitenspelregel. Onze Reigers laten zich niet uit het veld 
slaan en krijgen vlak voor rust toch de beloning. Bij een corner is Tim attent en schiet de bal binnen, 1 – 1. 
Rust.  
De 2

de
 helft hebben Onze Reigers Storm tegen en als dan ook nog de Regen met Bakken naar beneden 

komt, is er eigenlijk niet meer te voetballen op dit veld. Opperdoes gaat het beste om met deze omstandig-
heden en Onze Reigers worden teruggedrongen. Ver in de 2

de
 helft valt dan toch de 2 – 1 voor Opperdoes. 

Onze Reigers blijven knokken en krijgen nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar deze valt helaas niet. 
Als Opperdoes dan vlak voor tijd uit een counter de 3 – 1 maakt is de wedstrijd gespeeld. Dit is dan ook de 
eindstand.  
Jongens jullie hebben je in jullie 1

ste
 wedstrijd als Heren 2 van je goeie kant laten zien. Als jullie zo door-

gaan komen de punten vanzelf. 
 

Fred 

 

 
Maatschappelijk stages bij Reiger Boys. 
 
De afgelopen weken is een aantal Reiger Boys leden om tafel gaan zitten om te brainstormen over de in-
vulling van de maatschappelijke stages. Deze stages zijn binnen het voortgezet onderwijs verplicht voor 
alle leerlingen. Wat is er mooier om die stage in te vullen binnen de vereniging waar je lid van bent? 
 
Maar goed, misschien vraagt u zich af wat dat allemaal inhoudt. Volgende week verschijnt in de Reiger en 
op de site informatie over bij Reiger Boys te vervullen stages. Geïnteresseerden kunnen dan inschrijven op 
de diverse vacatures. 
 
Wilt u vooraf wat meer weten, dan verwijs ik u naar www.verenigingswinkel.nl. Daar treft u allerlei informa-
tie over o.a. de maatschappelijke stages. 
 

HH 
 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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De revanche van de A2 tegen 
Hercules Zaandam. 
 
In de beker hebben we een voorsprong 
tegen Hercules Zaandam A2 weggeven, 
waardoor we niet verder kwamen dan de 
voorrondes. Maar in de competitie heb-
ben we zaterdag laten zien dat we niet 
onder hoeven te doen voor een subtop-
per. In onze poule zitten 14 teams. We 
stonden 9

e
, maar met het 1-1 gelijke spel 

klimmen we weer een plaatsje en gaan 
we een stevige middenmoter worden. De 
teamgeest stond zaterdag voorop. Na het 
beluisteren in de kleedkamer van „You 
never walk alone‟ kon dat ook niet an-
ders. We begonnen voor het eerst in een 
4-4-2 opstelling nu Remco niet langer op 
doel staat. Vanuit een solide verdediging 
en sterk bezet middenveld proberen we 
beter balbezit te houden, te combineren 
en onze twee spitsen in stelling te bren-
gen. De 1

e
 helft moesten Martijn en Den-

nis met blessures naar de kant, maar het 
tekent hun karakters dat ze de 2

e
 helft 

weer meededen. Met Joël, de keeper van 
de B1, hadden we betrouwbare sluitpost. 
En Matthieu van de B2 liet zijn eigen pri-
ma zien vanaf de linkerflank. Rechterspits 
Ajay zag een erg fraaie lob over de kee-
per op de lat eindigen. Helaas kwam Her-
cules toch op voorsprong door een weg-
gever, maar door een geweldige combi-
natie met Jasper en doorzettingsvermo-
gen wist Remco de 1-1 tussen de palen te tikken. Door het tijdig afgeven bracht linkerspits Roy een aantal 

keren anderen in schot-
posities. In het centrum 
van de verdediging heb-
ben Sven en Ruben ei-
genlijk geen kans weg-
geven. Stephan en Mel-
vin waren op vele plaat-
sen inzetbaar, maar 
hadden vandaag geen 
hattricks op de schoen. 
De scheidsrechter ver-
dient respect vanwege 
een doelpunt van Hercu-
les wat hij afkeurde, om-
dat ik gezien had dat de 
bal bij een hoekschop 
eerst over de achterlijn 
ging. Als coach heb ik 
zeer genoten van deze 
middag: de wending van 
de A2 wordt steeds be-
ter zichtbaar. 
 

coach Peter Horst. 
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Actiefoto’s E 5 - E8. 
 
Deze mooie actie foto's zijn gemaakt tijdens de wedstrijd Reiger Boys E5 tegen Reiger Boys E8 op 16 okto-
ber j.l. Speciaal voor deze wedstrijd speelt de E5 in een zwart tenue. 
Willen jullie nog meer van die mooie foto's bijkijken neem dan eens een kijkje op de website van Reiger 
Boys E5. 
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Oefenwedstrijd Reiger Boys E11 – Reiger Boys E8 
  
Afgelopen week heeft elftal begeleider en coach Ed een zeer nuttige oefenwedstrijd kunnen regelen tegen 
E8. Omdat E8 een sterk elftal heeft was er voor coach Sybe een schone taak weg gelegd om E11 er op te 
wijzen om vooral de goede lijn door te trekken van de laatste wedstrijd tegen Koedijk. 
De nadruk werd dus vooral gelegd op het verdedigen en de posities op het veld goed bezet te houden. Om 
van daar uit onze regisseur Mitchell  het spel te laten verdelen. 
Blijkbaar was Sybe erg overtuigend want het werd goed uitgevoerd in de eerste helft. 
 
Er werd goed vooruit verdedigd met name door Thomas, Jarno ,Guido en Jordy. 
Rick van Weezenbeek was weer een betrouwbare keeper. Mitchell was voortdurend aan speel baar. 
Roy was weer onvermoeibaar met zijn storende werk. Rick Sweep neemt nu wel de ballen en ziet een vrij-
staand medespeler niet over het hoofd. En Justin is voor het doel een echte killer. 
Al met al leverde dat een 4-1 voorsprong op bij de rust dat met iets meer scherpte veel meer had  kunnen 
zijn. Doelpunten van Mitchel, Jordy en Justin. 
 
De tweede helft zakte het totaal onnodig in elkaar. 
E8 heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt en lieten ook daarmee zien over aardig wat talenten te be-
schikken. Uitslag uiteindelijk 5-4 voor E8 ! Verloren dus en zoals eerder gezegd totaal onnodig. 
 
Met name het weg vallen van Mitchell als regisseur die eigenlijk zich zelf letterlijk en figuurlijk  
verstopte in de tweede helft en de keepers wissel zijn met name daar debet aan. 
Ook werden de posities niet meer goed bezet. Het werd gewoon een rommeltje dat werd gekenmerkt door 
heel veel kluts momenten en het half wegwerken van de bal.Kenmerkend was ook dat met name Rick 
Sweep vaak voor in kansrijke positie kwam, maar tegen over 3 a 4 verdedigers kwam te staan. 
Dan staat het positioneel toch niet echt goed. 
 
Het was toch aardig om te zien dat er bij beide elftallen veel talent rond loopt. 
Een mix van E8 en E11 zou niet misstaan als selectie elftal. Gezien de kennis en ervaring die er in de be-
geleiding rondt loopt is het toch zonde dat je door de vereniging verplicht word om de circuit training te vol-
gen. Ook zou het nuttig zijn om met dit soort talenten 2 keer in de week te gaan trainen. 
Ondergetekende is er dus een groot voorstander voor om zelfstandig de trainingen te verzorgen en ook 

met deze 
groep talen-
ten 2 keer 
in de week 
te gaan trai-
nen. 
  
Tot volgen-
de week      
  

Gr  Eli 
 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

9 

Jaargang 46 - nummer  8 
24 oktober 2010 

Reiger Boys D3 -  Reiger Boys D8 
 
Er was vanmorgen geen ontvangstdienst aanwezig dus hierbij de uitslag per mail 
Uitslag: D3 – D8: 7-2 
Met sportieve groet, 

Ben Rietveld. 
D3 

 
 
Meiden ME 2 verslaan pannenkoeken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meiden van de ME2 hebben sinds kort conditietraining. Volgens Ilse, de 
trainster hebben de meiden in korte tijd al verbetering laten zien  
en daarom kregen de meiden een heerlijke pannenkoek. 
Bedankt voor de pannenkoeken Ilse....  
  
  
                      Karin 
 
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 


