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Van de Redactie. 
  
Zo, weer een ei gelegd. Ja, dat moet zo eens 
in de week. Dat heb je als Reiger. Wat heb-
ben we deze keer? 
 

 De voorzitter spreekt; 

 De stand Heren 1 en Dames 1; 

 Avond voor jeugdscheidsrechters; 

 Oproepen; 

 Wedstrijdverslagen; 

 Wel of niet pokeren?; 

 Beeldverslagen van wedstrijden; 

 Even iets rechtzetten; 

 Sprechen Sie Deutsch?; 

 Dartstoernooi; 

 Pasfoto‟s spelerspassen inleveren; 
 
 
 
 

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 

Vicevoorzitter    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              Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Vacant                 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back  06-53924984 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Vacature                 

Techn. Coördinator meisjes  Raimondo Palmas  06-10078483 

Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Techn. Coordinator jeugd  Taco Luiken  06-22234141 

Wedstrijdsecretaris  junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Coordinator zondagvoetbal  Hans Rispens                06-54377388 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters (tijdelijk) Ciska Haringa  072-8500012 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                E. Douwes.  072-5715799 

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 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen   Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Kaboutervoetbal    Mariëtte Nauta  072–5349351 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
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 

Inkoop kantine                Karel Visser               072-5715196 

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 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

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 

Bestuurskamer                     072-5741232 

Faxnummer bestuurskamer                   072-5724608 
  

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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Van de Voorzitter......... 
 
De laatste keer dat ik het stukje “van de Voorzitter” schreef, dateert 
alweer van een paar maanden geleden, dus het wordt weer tijd voor 
een update. Laat ik gelijk maar met afgelopen week beginnen. Een 
week waar je er niet te veel van moet hebben. Het incident op twee-
de paasdag gedurende de wedstrijd Reiger Boys dames-1 tegen 
RKTSV dames-1 heeft een enorme impact gehad op de betrokke-
nen. Het incident (klap in gezicht door keepster Reiger Boys in het 
gezicht van de tegenstander) stond op beeld en is geplaatst op diverse sites zoals „you tube‟ en 
„geen stijl.nl‟. Het moge duidelijk zijn dat wij ons distantiëren van dit soort zaken want dit hoort niet 
thuis op het voetbalveld, en uiteraard ook niet daarbuiten. Dit gedrag keuren wij sterk af. Als bestuur 
hebben we dan ook de keepster van dames-1 derhalve een straf opgelegd, dit in samenspraak met 
de technische staf. Dit filmpje heeft echter een storm van reacties opgeleverd. Ik ben zelf gebeld 
door alle grote dagbladen en regionale bladen, zowel uit onze regio maar ook uit de regio Limburg, 
waar RKTSV vandaan komt. Vele e-mails heb ik ontvangen met de meest verschrikkelijke teksten, 
werkelijk ongelofelijk. Nogmaals, wij keuren deze actie van onze keepster volledig af, maar met het 
publiceren van dit filmpje wordt ze nog zwaarder gestraft. Voor mij persoonlijk heeft dit hele incident 
een flinke impact gehad door de stroom van reacties. Het geeft nogmaals aan hoe vervelend internet 
kan zijn.  
 
De afgelopen week werd afgesloten met definitieve degradatie van ons vlaggenschip. Iets wat we 
natuurlijk al zagen aankomen, maar als het dan eenmaal gebeurr dan is dat toch een erg vervelend 
gevoel. Nog 0-1 voor met de rust maar toch uiteindelijk 5-1 verlies. Geflatteerd, dat wel. Moeten we 
ons nu erg zorgen maken, zeker niet. Het is nu juist van belang dat we de rust bewaren. Werken aan 
het nieuwe seizoen met een nieuwe trainer. Er zit voldoende jeugd achter om te bouwen aan een 
succesvolle toekomst. Het is alleen een kwestie van geduld, volgend jaar weer een A1 met voldoen-
de kwaliteit. Ook de overige selectieve jeugdelftallen presteren uitstekend. Dus wat dat betreft geen 
zorgen. Het is wel belangrijk dat we de jeugd behouden voor de club, dat is dan ook een grote priori-
teit voor de jeugdafdeling en organisatie waar hard aan gewerkt wordt met veel enthousiasme.  
 
Het grote internationale jeugd toernooi komt steeds dichterbij. 15 Mei, noteer de datum in de kalen-
der. De organisatie staat als een huis onder leiding van Wil Verkooijen. Nu maar hopen op mooi 
weer die dag. Er zullen reeds clubs op donderdag arriveren en trainingen en oefenwedstrijden afwer-
ken op de dagen voor de toernooidag op 15 Mei. Ik heb zelfs begrepen dat mogelijk Paolo Maldini 
met AC Milan meekomt. Zijn zoon speelt namelijk in de E1 van Milan welke deelneemt aan het toer-
nooi. Dat deze dag een spektakel gaat worden is absoluut zeker.  
 
Het goede nieuws de afgelopen weken is wel de overeenstemming welke we bereikt hebben met de 
gemeente rond de eigendom van de accommodatie. De diverse akten worden nu door de notaris 
opgesteld en we verwachten binnen een aantal weken deze te kunnen tekenen. Dan zijn we formeel 
eigenaar van de volledige kantine, inclusief bestuurskamer, besprekingskamers, keuken en opslag-
ruimte. Daarnaast zijn we ook eigenaar van de tribune, kleedkamer 1 en 9, verzorgingsruimten, ont-
vangstkamer en ballenhok/Mot-ruimte. De overige kleedkamers zijn eigendom van de gemeente. 
Zodra de overdracht een feit is, zullen we zeker hierop het glas heffen. Een felicitatie waard na ruim 
9 jaar hierover te hebben onderhandeld met de gemeente. 
  
Er is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de lichtmasten rond veld 3 te verplaatsen naar 
veld 2. Daar veld 3 niet over de juiste afmetingen beschikt om wedstrijden te spelen, is een uitwijk 
naar veld 2 voor inhaalwedstrijden of oefenwedstrijden in de avonduren een optie. We hebben hier-
over informeel reeds contact gehad met de gemeente. Echter, zodra er meer duidelijkheid is rond de 
mogelijkheden en het financiële plaatje, zal er een definitieve beslissing genomen worden. De ver-
wachting is dat deze beslissing nog vóór de zomerstop gedaan wordt, zodra dit positief is, dan zal de 
verhuizing van de masten gedurende de zomermaanden plaatsvinden. De opslag van ballen in het 
ballenhok tegenover de ontvangstkamer zullen verplaatst worden naar een plek onder de tribune 
waar ook de overige ballenrekken staan. Dit maakt het mogelijk om van het huidige ballenhok een 
ruimte te creëren voor de kleding.  
(Vervolg verslag: pagina 4). 
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Ook dit zal de komende zomer worden gerealiseerd. Wat nog dit seizoen geplaatst zal worden is een 
koffie/thee automaat. Naast de frisdrank automaat welke er reeds enige weken staat, hebben we 
gemeend de service verder uit te breiden door nu ook koffie en thee aan te kunnen bieden. Kosten 
zullen 1 euro zijn per kop.  
 
Donderdag 29 April gaan we met de hele dames/meisjes afdeling naar de wedstrijd AZ-ADO Den 
Haag. Mede dankzij een bijdrage van de vrienden van Reiger Boys is dit geheel gratis. We verwach-
ten met zo‟n 2 bussen naar het „Tata Steel stadion‟ te gaan alwaar de dames van AZ de thuis wed-
strijden afwerken en mogelijk die avond kampioen kunnen worden. Een leuk initiatief vanuit de jeugd-
afdeling. Een paar jaar terug met de jongensjeugd naar Feyenoord geweest, nu met de dames/
meisjes naar AZ. 
 
Wellicht is het opgevallen dat er steeds vaker gebruik gemaakt wordt van ons complex door derden. 
M.n. de KNVB en AZ hebben de afgelopen periode regelmatig gebruik gemaakt van de accommoda-
tie. Dit is niet alleen goed voor de uitstraling van de club, we komen op deze manier op een positieve 
manier naar buiten, maar het is ook belangrijk voor de inkomsten. Nog steeds lopen de sponsorin-
komsten terug en we hebben inkomsten op een andere manier keihard nodig. Het verhuur van com-
plex en de gerelateerde inkomsten vanuit de kantine zijn een must. Daarnaast is het heel leuk om te 
horen hoe tevreden men is met de Reiger Boys organisatie rond dit soort activiteiten. Zonder iemand 
tekort te willen doen toch een heel groot compliment aan Paula van Bourgonje en Aad Buur. Fantas-
tisch dat jullie altijd maar weer klaar staan als er weer een verzoek komt. Of het nu gaat om een 
broodje voor 150 KNVB trainers of talententrainingen van AZ, het kan altijd en de organisatie tikt als 
een klok. Enorm veel dank hiervoor.  
 
Ook de dartscompetitie loopt langzamerhand op zijn einde. Wekelijks worden de pijltjes nog steeds 
gegooid onder leiding van Rob Bakker. A.s, Donderdag zal de halve finale plaatsvinden waar uitein-
delijk de finalisten uit voort moeten komen. Wordt een spannende ontknoping.  
Rob, alvast bedankt voor de organisatie en hoop dat je ook het nieuwe seizoen dit weer wil oppak-
ken.  
 
De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Voor alle jeugd selectie elftallen zijn 
nog gesprekken gaande met een aantal kandidaat trainers. Woensdag 14 April zullen een aantal 
contracten getekend worden waaronder de contracten van Arnold de Block en Marc Pauli, de nieuwe 
hoofdtrainer heren. Binnenkort zullen we weer moeten bepalen met hoeveel elftallen we volgend sei-
zoen de competitie in gaan. Trainers en begeleiders moeten gezocht worden voor de diverse recrea-
tieve elftallen, er moeten team indelingen gemaakt worden, etc, etc.. Er moet nog veel werk gedaan 
worden om straks met een gerust gevoel de zomerstop in te gaan. Als bestuur zullen we actief blij-
ven tot medio Juni en dan zullen ook wij met vakantie gaan. Op 9 juni is er nog een interregionaal 
meisjes toernooi. Vanaf 10 Juni mogen de velden niet meer worden gebruikt. Vanaf 1 Mei is het trai-
ningsveld gesloten en kan met onderhoud worden begonnen. Op Maandag 2 Augustus zullen alle 
velden weer gereed zijn voor gebruik.   
 
In de vorige editie “van de Voorzitter” heb ik een oproep gedaan voor de sponsorcommissie. Helaas 
is daar zeer weinig reactie op gekomen. Met een goed draaiende sponsorcommissie ben ik ervan 
overtuigd dat we in staat moeten zijn om onze sponsorinkomsten te kunnen verdubbelen. Een goed 
draaiende sponsorcommissie begint bij de mensen in de commissie. We zitten bijvoorbeeld te sprin-
gen om iemand die de administratie van de sponsorcommissie voor zijn/haar rekening wil nemen. Of 
iemand die zich wil inzetten op gebied van relatie beheer. Of iemand die de acquisitie richting nieuwe 
sponsoren op zich neemt. Wie o Wie....?????   Ook op gebied van materialen zijn we op zoek naar 
één of twee vrijwilligers. Wie wil de materiaalman of -vrouw van Reiger Boys worden ?? Voor de va-
cante bestuursfunctie hebben we inmiddels een kandidaat en worden er gesprekken over invulling 
e.d gevoerd. Ik hoop binnenkort te kunnen melden dat we als bestuur weer compleet zijn.  
Ik wil nogmaals benadrukken dat we nog steeds een tekort aan vrijwilligers hebben. Dit is een pro-
bleem dat we blijkbaar niet kunnen oplossen. De verwachting is dat binnenkort de keuken en kantine 
regelmatig dicht zullen zijn bij gebrek aan vrijwilligers. Het vrijwilligersprotocol zullen we ook volgend 
seizoen mee door gaan. Details hierover volgen binnenkort.  

Koen van der Horn, Voorzitter v.v Reiger Boys 
Veel plezier de komende weken op- en/of rond de velden. 
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Dinsdag 13 april zal er een thema avond plaats vin-
den bij Reiger Boys. 
 
Deze avond is bedoeld voor al onze (jeugd) Scheidsrechters, aan-
voerders/begeleiders van de senioren teams. 
 
Serdar Gözübüyük is bereid gevonden de themabijeenkomst te ver-
zorgen. Serdar (is een jeugdige scheidsrechter 24 jaar) is junior 
scheidsrechter betaald voetbal en is dit seizoen vrijwel wekelijks te 
zien in de Jupiler League.  
 
Graag zouden wij willen weten wie er deze avond komt ivm de ruimte, opgave is mogelijke via 
scheidsrechters@reigerboys.nl  
 
Via de onderstaande link is meer te lezen over deze avond: 
Ook een profarbiter te gast?  
 
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast  
 

Ron Veerman 
Scheidsrechter coördinator v.v. Reiger Boys 

 
 

De stand: 
 
De competitie nadert zijn ontknoping. Wat Heren 1 betreft, degradatie is niet meer te ontlopen, of er 
moeten wonderen gebeuren: 
Twee clubs die gaan fuseren? 
Een club die failliet verklaard wordt? 
Clubs die strafpunten in mindering worden gebracht? 
Nou ja, laten we ervan uitgaan dat dat allemaal niet gebeurt, want je moet het wel zelf verdienen. 
 
Dames 1 staat, met nog drie wedstrijden voor de boeg, op een veilige positie. En ze zullen toch niet 
de nog te verdienen negen punten alsnog uit handen geven. Het volste vertrouwen! 
 

HH 

 

mailto:scheidsrechters@reigerboys.nl
http://www.knvb.nl/archief/districten/districten/ook_een_profarbiter_bij_u_te_gast
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Inleveren pasfoto’s 

 
Misschien hebben jullie van de leiders/leidsters al een bericht ontvangen, maar anders bij deze: 
Alle 2e jaars E-pupillen, dus alle spelers/speelsters uit 1999, hebben volgend voetbalseizoen een 
spelerspas nodig. Voor het aanvragen van een spelerspas hebben wij een recente pasfoto nodig. Dit 
mag een pasfoto van de schoolfotograaf zijn. Graag naam en geboortedatum op de achterkant van 
de foto. 
Willen jullie zo spoedig mogelijk een pasfoto inleveren, zodat je spelerspas tijdig kan worden aange-
vraagd. 
 
Geen spelerspas is niet spelen in de D-pupillen. 
 
De pasfoto kan worden ingeleverd bij, indien afgesproken, bij de leider, of rechtstreeks bij: 
 
Els Wezepoel, 
Poldermolen 2 
1703 PZ Heerhugowaard . Tel.  072-5743565 
e-mail: elswezepoel@quicknet.nl 
 

 
Oude Reiger Boys voetbalkleding gevraagd. 

 
Heeft u ergens nog iets liggen - shirts, kousen, broeken - , uit welk decennium dan ook, en u gebruikt 
het niet meer, mag u het afstaan of in bruikleen geven aan Reiger Boys. De kleding wordt gebruikt 
om een beetje verleden terug te brengen in de kantine. Kijkt u s.v.p. eens op uw zolder, wie weet wat 
u daar nog aantreft. Heeft u inderdaad nog iets liggen, meldt u dit dan bij Ciska Haringa: 072 – 
8500012. Hopelijk kunnen we binnenkort wat nostalgie terug brengen in onze kantine. 
 

Namens het bestuur, 
 
  

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 

 

Reiger Boys zoekt bestuurslid 
 

Ter aanvulling van het huidige bestuur zijn we op zoek naar een bestuurslid M/V voor het hoofdbe-
stuur van de vereniging. Een uitdagende functie binnen een zeer prettige bestuurlijke omgeving. De 
invulling van de portefeuille is in goed overleg mogelijk en er wordt rekening gehouden met een rui-
me inwerk periode. Ben jij degene die besturen een leuke bezigheid lijkt en zou je ook graag invloed 
willen hebben op het reilen en zeilen van de vereniging neem dan contact op voor meer informatie 
met Koen van der Horn.           
Email adres: k.vanderhorn@reigerboys.nl of bel 06-53716556.  
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Blauw Wit-Reiger Boys 
(Foto’s: Maarten Post). 
 
Reiger Boys in stijl gedegradeerd. 
 
Jawel, als je met 5-1 de wedstrijd  verliest die je eigenlijk moet winnen dan houdt het op. 
In de eerste helft zag het er helemaal niet naar uit dat het zo‟n uitslag zou worden. 
Beide partijen gingen fel van start, maar aan beide kanten stonden de keepers een vroege treffer in 
de weg. Gaandeweg de eerste helft kregen de bezoekers een licht overwicht, wat uitmondde in de 0-
1 voorsprong in de 40

e
 minuut. 

Na een vrije trap was het aanvoerder Ruud Drolinga die de bal in het doel schoof. 
Dit was tevens de ruststand. 
Na rust waren het opnieuw de Reigers die scoorden. Helaas werd deze treffer afgekeurd wegens 
aanvallen van de keeper. Discutabele beslissing vond ik persoonlijk. Maar ja, ik ben redelijk bevoor-
oordeeld mag je wel zeggen. 
Vanaf dat moment werden de bezoekers in de verdediging gedrongen en een tegentreffer kon dan 
ook niet uitblijven. In de 60

e
 minuut werd het 1-1. De organisatie bij Reiger Boys was helemaal weg, 

wat al snel resulteerde in de tweede treffer van Blauw Wit.  
Daarna was het gedaan voor de bezoekende club. Twee wissels en twee blessures verder stonden 
de Reigers nog maar met tien man. De wissels waren op, de kuiten en de knieën lieten het afweten. 
Toen was het voor de thuisclub een koud kunstje om de wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken. 
Het werd uiteindelijk een geflatteerde 5-1 winst voor Blauw Wit. 
Dit betekent definitieve degradatie voor Reiger Boys.  

Tineke Leuven  
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

Opperdoes 2   -   Reiger Boys  4        5  -  2 
  
Na de gebruikelijke perikelen voor de coach, op de donderdag- en m.n. ook nog op de vrijdag-
avond m.b.t. het bijeen brengen van genoeg spelers, hetgeen ook dit keer lukte met dank aan Guus 
van RB 7, werd er afgereisd naar Opperdoes om een lekker potje te ballen. Opperdoes, nog onge-
slagen met zo'n elf punten voorsprong op nummer 2, en wij met op een zeer bescheiden plaatsje op 
de ranglijst. We hadden dus niets te verliezen en begonnen, nadat de scheids zijn assistenten tijdens 
de toss had toegesproken om bij corners de achterlijn te pakken bij overtredingen te vlaggen behalve 
als deze ( overtredingen ) in het strafschopgebied plaats zouden vinden, dat was alleen voor hem!!?? 
De Cockers begonnen veelbelovend en na een minuut of tien was het Patrick die voor de 0 - 1 zorg-
de.  
 
Of buitenspel staan ook een overtreding is, weet ik niet maar ik vlagde toch maar een keer ook al 
was het in de zestien!! Signaal werd gehonoreerd, conclusie: Buitenspel is dus geen overtreding. 
Opperdoes had het lastiger dan waarschijnlijk verwacht en creeerde weinig tot geen kansen en kreeg 
hulp uit onverwachte hoek want na een redelijk onschuldige overtreding aan de zijkant van het straf-
schopgebied werd de bal op de stip gelegd. De Cockers moesten dit even verwerken hetgeen 2 
doelpunten kostte maar "good old" Aalt Klassen kopte vlak voor rust raak en werd er gerust met een 
3 - 2 achterstand. 
 
Wat er de 2de helft gebeurde was allemaal erg vervelend. Onze voorstopper en de spits van Opper-
does vielen tijdens een duel om de bal beide op de grond zo rond onze strafschopstip, scheids floot 
niet dus zal het wel correct geweest zijn. Die spits echter, begon op onze, op de grond liggende spe-
ler flink in te slaan, gevolg opstootje of eigenlijk opstoot. De scheids moest natuurlijk ( meteen ) rood 
geven maar toen dat maar niet gebeurde liepen de gemoederen hoog op. Verder de bijna gebruikelij-
ke taferelen in zo'n situatie, spelers werden van elkaar gehaald er werd her en der wat geroepen. 
Scheids gaf rood aan de Opperdoezer maar ook aan een speler van Reiger Boys. Eerst aan poppe-
tje A maar toen die vroeg waarom was zijn verhaal niet echt duidelijk en zei: "Het kan me 
niet schelen als er maar eentje van jullie uitgaat. Ja, ja en zo kon het gebeuren dat onze speler die 
eerst al een paar flinke klappen had opgelopen ook nog eens met rood aan de kant stond. Als assis-
tent-scheidsrechter heb ik nog geprobeerd met de scheids te praten maar helaas, alleen zijn waarne-
ming telde hetgeen ik eigenlijk ook wel had moeten weten want het gebeurde in de zestien en dat 
was alleen zijn domein.  
 
Mijn voorstel om met de wedstrijd te stoppen en de stand van 3 - 2 of  was het al 4 - 2 als eindstand 
te hanteren werd weggewuifd of is het weggewoven en zo kon het gebeuren dat er nog veel meer 
zeer onvriendelijk voorvallen plaatsvonden, jammer maar helaas. 
Ik loop ruim 50 jaar mee in de voetballerij maar heb nog nooit meegemaakt dat er aangifte door een 
speler wordt gedaan en dat de politie er dus zelfs aan te pas moest komen, waardoor de scheids 
die had voorgesteld aan de aanvoerders via het maken van excuses de 3 rode kaarten niet te mel-
den, toch aan de bak moest.  
 
Jammer dat het zo is gelopen. Rest me nog de speler van Opperdoes die met een op het oog vrij 
ernstige enkelblessure moest uitvallen sterke te wensen en hoop dat hij er bij jullie kampioenswed-
strijd bij kan zijn. 
  

J.v.d.B. 
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 Reiger Boys  
 organiseert: 
 

Vrijdagavond 
16 april 

         20.00 uur 

 
 

GEEN 
Pokeravond 

  

 

 Wegens te weinig belang-
stelling 
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Reiger Boys MB 1 -  Buiten Boys MB 1: 5 -1 

(Foto’s: Maarten Post).  
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Even iets recht zetten. 

Tijdens de instructieavond jeugdtrainers, zorgde o.a. een aantal jongedames voor ontvangst en ver-
zorging van de gasten. Dat hebben de dames echt fantastisch gedaan! 
In de Reiger  stond echter een foutje. Dat ik bij deze recht wil zetten. Het zijn n.l. geen speelsters van 
de Meiden B1, op twee na dan, maar het zijn allemaal leerlingen van de Willem Blaeu.  
 
Hartelijk dank nogmaals voor jullie inzet! 

HH. 
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Deelnemers 
Internationaal 
Jeugdtoernooi E-
pupillen bij Reiger Boys 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15 mei 2010 
 

Dat wordt een spektakel!!! 
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Reiger Boys Dames/Meisjes naar  

 
 

 

AZ – ADO Den Haag    
 
Op donderdag 29 april spelen de dames van AZ tegen de dames van ADO Den Haag in 

het TATA Steel stadion in Velsen. AZ staat momenteel eerste en uiteraard willen ze dat tot het 
eind van de competitie zo houden, zodat ze het derde kampioenschap op rij kunnen gaan vie-
ren. Om dit te bereiken hebben ze onze steun heel erg hard nodig. We willen al onze meisjes- 
en damesleden dan ook uitnodigen om donderdag 29 april de dames van AZ aan te komen 
moedigen. Dit leuke initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de “Vrienden van Reiger 
Boys.” 
 
Wie kunnen er mee? 
Alle meisjes en dames, die voetballen in één van de Reiger Boys elftallen kunnen zich aan-
melden.   
 
Hoe laat moet je verzamelen? 
Je bent vanaf 17.15 uur welkom bij Reiger Boys, waar we gezamenlijk wat eten en drinken. 
 
Hoe laat vertrekt de bus? 
Rond 18.30 vertrekken de bussen richting Velsen. De wedstrijd begint om 19.30 uur. Rond 
22.15 uur zijn we weer terug in Heerhugowaard. De dag daarna heeft iedereen vrij dus we ho-
pen dat ook de allerjongsten mee kunnen naar deze wedstrijd. 
 
Hoe meld ik mij aan? 
Inschrijven kan via de website of stuur een mail naar: s.zwolsman@reigerboys.nl 
Schrijf je snel in tot uiterlijk vrijdag 22 april. Aan deze voetbalactiviteit zijn geen kosten ver-
bonden. 
 
 

Namens de Jeugd  
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E Pupillen selectie dd 10042010 
 
Een dubbel programma deze week voor de E1. Eerst op dinsdag de zware uitwedstrijd bij IVV uit 
Landsmeer, daarna de uitwedstrijd bij het altijd lastige Koedijk. 2 maal 3 is  bij de E1 ook 6 punten. 
Beide wedstrijden werden dus gewonnen. Volgende week komt de koploper naar De Wending! De 
E2 moest het tegen buur Kolping Boys E2 opnemen, of was het toch een ander team. Hoe dan ook, 
door een onsportieve tegenstander liep de E2 een deukje op in de jacht op het kampioenschap, 5-7! 
De E3 behaalde een zeer verdienstelijk gelijkspel thuis tegen Dynamo E1! Klasse jongens, ga zo 
door. 

 
Koedijk E1-Reiger Boys E1 2-5 
 
Vanaf de start een goed spelend Reiger Boys dat de tegenstander uitnodigde tot de middenlijn op te 
bouwen. Eenmaal in balbezit werd direct omgeschakeld naar de aanval. Het leidde al na 5 minuten 
tot een verdiende 0-1 voorsprong door goed afronden van Thimo op aangeven van Lars. Koedijk pro-
beerde het wel, maar werd eigenlij niet echt gevaarlijk in de eerste helft. Tot helaas tot diep in de eer-
ste helft verkeerd inschatten van een bal door Reiger Boys een aanvaller van Koedijk plots voor Ezra 
opdook en de eerste de beste doelpoging van Koedijk direct een doelpunt opleverde. Een smetje 
maar ook niet meer dan dat. E1 bleef goed voetballen in de eerste helft en ging dan ook de rust in 
met een voorsprong. De tweede helft een wat slordige fase van Reiger Boys, waar Koedijk eenmaal 
van profiteerde. Echter het klasse verschil was te groot om echt bedreigend te zijn. Uiteindelijk kwam 
de beste goal van de dag op naam van Noah te staan nadat Thimo in de spits zijn bewaker een keer 
te snel af was en schuin voor de goal op de keeper af ging. Deze week enorm op elkaar gehamerd 
om het overzicht in dit soort situaties te houden, prompt bediende Thimo Noah die hij in schuin ach-
ter zich op zag komen. Profociat mannen en op naar de wedstrijd tegen Fortuna Wormerveer volgen-
de week thuis. We hebben een ongeslagen thuis status te verdedigen!    
 

Rene Kauwen              
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HSV E6 – Reiger boys E7 . 
 
Afgelopen zaterdag moest de E7 aantreden tegen HSV E6 , helaas 2 man afwezig Dylan feestje en 
Collin blessure veel sterkte kerel.Er moest dus even gegoocheld worden met de opstelling en dat 
was de 1

e
 helft ook te merkenVia een corner van Quinten die in eigen doel gewerkt wordt komen we 

wel op voorsprong.Maar niet goed dekken bij een corner van HSV zorgt voor de gelijkmaker 1-
1.Reiger boys komt niet echt in hun vertrouwde spel en komt ondanks vele kansen niet tot scoren en 
1-1 lijkt ook de ruststand maar gelukkig zet Rinse ons op een 1-2 voorsprong.Na rust staat het alle-
maal weer wat beter bij de E7 en komt de doelpunten machine op gang. Rinse scoort de 1-3 wat het 
breekpunt in de wedstrijd is.Marc pakt met een mooi schot ook weer z‟n doelpunt mee 1-4.Jermo 
scoort de 1-5 en 1-6. 
Marc krijgt het op z‟n heupen , passeert 3 man en scoort heel beheerst de 1-7.Jermo pakt z‟n 3

e
 

doelpunt mee en ons breekijzer wordt in de spits gezet: Maikel  die zijn harde werken ziet worden 
beloond met 2 treffers wat de eindstand op 1-10 brengt.Gezien de vele kansen een terechte uitslag 
en als er iets beter met alle kansen was omgesprongen had het makkelijk 1-20 kunnen zijn.Maar de 
3 punten zijn weer gepakt en de E7 is weer heel hard op weg naar het kampioenschap !!!!!!!!!!!. 
Lewis en Alex klasse hoe jullie hebben gekeept. 

 
 
 
KSV F3 – Reigerboys F8   0 - 11 
 
Een lekker zonnetje en jongens die er zin in hadden. De opstelling gemaakt en op naar het veld. 
Na een rustig begin werden onze jongens feller en gingen constant in de aanval. De ene goede aan-
val werd afgewisseld door de andere.  
We stonden in de rust voor met 4-0 door 2 prachtige afstandsschoten van Daan en een intikker door 
Eldin en  na een goed uitgespeelde combinatie door Burak. 
In de tweede helft liepen we snel uit naar een flinke score. Burak scoorde  een paar mooie doelpun-
ten en Eldin en Kaan scoorden ook. 
Zo werd de eindstand 11-0 voor ons. 
Het was weer genieten langs de lijn.  
Op naar volgende week! 
 

Martin 
Begeleider F8 

  

 
Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 
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Sprechen Sie Deutsch? 

 
Het is bijna helemaal rond. Karel Visser en Wil Verkooijen storten zich met enorm veel energie op de 
organisatie van het toernooi. Helemaal geweldig! 
Bijna in alles is al voorzien.   
Men is nog op zoek naar een tolk die de Duitse taal machtig is, en die zich uiteraard beschikbaar wil 
stellen. 
 
Bent u degene die de Duitse taal machtig is, meldt u dan aan bij een van beide heren. Uiteraard kan 
aanmelding ook via redactie@reigerboys.nl. 
 

HH 
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    Let’s Play Darts!!  

 

Uitslagen donderdag 8 april. 
  

Dennis - Nikola 0-5 
Ron - Rob S 5-0 

Bowie - Dennis 5-3 
Nikola - Mitchell 5-3 
Harry - Dennis 5-1 
Erik - Rob B 3-5 

    
Programma donderdag 15 april. 

 
Halve finale best of 13 legs 

 Ron - Mitchell 
Rob B - Nikola 

  
Best of 9 legs 

Bowie - Dennis 8e en 9e plaats 
Harry - Rob S 6e en 7e plaats 

  
Stand: zie hiernaast  

Rob Bakker 
  

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

3e ronde rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron   harry   nikola rob b 

rob s   4 _ 4 4 _ 4 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5   2 _ 5   2 _ 5 2 _ 5 

mitchell 4 _ 4   5 _ 2 5 _ 0 5 _ 0 4 _ 4   4 _ 4   3 _ 5 1 _ 5 

dennis 4 _ 4 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5 0 _ 5   1 _ 5   0 _ 5 3 _ 5 

erik 4 _ 4 0 _ 5 5 _ 0   5 _ 1 3 _ 5   5 _ 2   4 _ 4 3 _ 5 

bowie 3 _ 5 0 _ 5 5 _ 3 1 _ 5   0 _ 5   3 _ 5   1 _ 5 3 _ 5 

ron 5 _ 0 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 0     5 _ 2   3 _ 5 4 _ 4 

                        

harry 5 _ 2 4 _ 4 5 _ 1 2 _ 5 5 _ 3 2 _ 5       2 _ 5 3 _ 5 

                        

nikola 5 _ 2 5 _ 3 5 _ 0 4 _ 4 5 _ 1 5 _ 3   5 _ 2     5 _ 3 

rob b 5 _ 2 5 _ 1 5 _ 3 5 _ 3 5 _ 3 4 _ 4   5 _ 3   3 _ 5   

  
ho 

fin 
w-v-g p saldo 100+ plaats 180 

rob s 81_ 5_13_6 16 65_100 47 7   

mitchell 99 10_8_6 26 85_74 78 4 1 

dennis 90 1_20_3 5 42_115 35 9   

erik 111 
11_10_

3 
25 80_76 70 5 1 

bowie 70 3_18_3 9 56_109 51 8   

ron 101 20_2_2 41 113_42 130 1 3 

                

harry 116 7_12_5 19 77_92 68 6   

                

nikola 104 16_4_4 36 102_61 75 3   

rob b 122 18_3_3 39 110_59 144 2   
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Inleveren pasfoto voor de spelerspassen. 
 
Onderstaand een overzicht met namen van spelers/speelsters, die een pasfoto moeten inleveren 
voor de spelerspassen. Volgend seizoen hebben onderstaande jongens en meisjes een spelerspas 
nodig om te mogen voetballen. 
Weet je nu al, dat je volgend jaar niet meer gaat voetballen, meld je dan schriftelijk af bij de ledenad-
ministratie. Het formulier kun je downloaden van de website www.reigerboys.nl. 
Ook al heb je het tegen een trainer/coach of wie dan ook gezegd, de afmeldingen dienen bij de le-
denadministratie schriftelijk gemeld te worden, hoe eerder hoe beter. 
 
Graag de pasfoto‟s zo spoedig mogelijk inleveren. Uiterste inleverdatum 15 mei 2010. 
Els Wezepoel 
Leden- en spelerspasadministratie 
072-5743565    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Vervolg lijst:: zie pagina 20)  
 

  Team Volledige naam Geslacht Geb. datum   

1 E5 2009-2010 Allard,  B. M 18-11-1999   

2 E9 2009-2010 Balfoort,  Y. M 5-11-1999   

3 E1 2009-2010 Barsingerhorn,  D. M 25-7-1999   

4 E1 2009-2010 Bellis,  D. M 16-1-1999   

5 E4 2009-2010 Berkhout,  T. M 24-6-1999   

6 E5 2009-2010 Blankert,  B. M 20-7-1999   

7 E5 2009-2010 Blokhuis,  K. M 24-12-1999   

8 E7 2009-2010 Bonfrer,  J. M 20-12-1999   

9 E1 2009-2010 Boomker,  N. M 1-3-1999   

10 E7 2009-2010 Borkulo, van M.L. M 1-2-1999   

11 E11 2009-2010 Brands,  K.D. M 20-4-1999   

12 E7 2009-2010 Bras,  Q. M 2-2-1999   

13 E9 2009-2010 Breet,  N. M 17-3-1999   

14 E4 2009-2010 Brouwer,  D. M 13-9-1999   

15 E1 2009-2010 Brouwer,  E. M 28-3-1999   

16 E4 2009-2010 Brugman,  M. M 16-8-1999   

17 E9 2009-2010 Bult,  E. M 11-4-1999   

18 E10 2009-2010 Chong,  A. M 24-9-1999   

19 E10 2009-2010 Douwes,  N. M 22-4-1999   

20 E12 2009-2010 Geeddi,  A. M 13-6-1999   

21 ME1 2009-2010 Gerrets,  S. V 17-12-1999   

22 E5 2009-2010 Gooijers,  D.J. M 17-7-1999   

23 E11 2009-2010 Heemskerk,  J. M 21-10-1999   

24 E2 2009-2010 Henselmans M 14-10-1999   

25 E2 2009-2010 Hiemstra,  B. M 27-3-1999   

26 E9 2009-2010 Hooiveld,  E. V 22-3-1999   

27 E9 2009-2010 Hopman,  M.M. V 8-1-1999   

28 E14 2009-2010 Huits,  S. M 7-3-1999   

29 E11 2009-2010 Hussain,  M. M 12-8-1999   

30 E7 2009-2010 Huyg,  C. M 11-1-1999   

31 E10 2009-2010 Jong, de K. M 9-11-1999   

32 E10 2009-2010 Jong, de R. M 9-11-1999   

33 E1 2009-2010 Kallenkoot,  T. M 20-12-1999   

34 E5 2009-2010 Kauwen,  M M 22-6-1999   

http://www.reigerboys.nl/
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Te koop aangeboden overcompleet ,C.V. ketel: 
Merk Intergas H 22 VRS verbeterd Rendement  inclusief expansievat en ophangbeugel 9 jaar oud in 
goede staat. 
Wegens aanschaf HR Combiketel. 
Prijs T.E.A.B.. 
Bert de Haas. 
Mobiel 06-29126116. 

35 E5 2009-2010 Kauwen,  M. M 22-6-1999   

36 E2 2009-2010 Khan,  D. M 28-1-1999   

37 E9 2009-2010 Kloet,  A. M 8-7-1999   

38 E4 2009-2010 Koot,  K.B. M 29-6-1999   

39 E7 2009-2010 Marnette,  D. M 12-8-1999   

40 E12 2009-2010 Martina,  F. M 18-7-1999   

41 E10 2009-2010 Muijs,  J.F.J. M 25-9-1999   

42 E4 2009-2010 Nijhuis,  D. M 10-1-1999   

43 E11 2009-2010 Oropeza,  E. M 7-1-1999   

44 E10 2009-2010 Ottens,  S. M 4-5-1999   

45 E1 2009-2010 Ozguner,  C. M 21-8-1999   

46 E2 2009-2010 Pawirosemito,  K. M 25-7-1999   

47 E1 2009-2010 Peereboom,  L. M 11-12-1999   

48 E9 2009-2010 Pel,  B. M 9-7-1999   

49 E7 2009-2010 Perry,  L. M 25-9-1999   

50 E1 2009-2010 Pranger,  J. M 10-4-1999   

51 E11 2009-2010 Reijgwart,  B. M 5-12-1999   

52 E7 2009-2010 Reijngoud,  R. M 4-5-1999   

53 E2 2009-2010 Schmitz,  Y. V 25-1-1999   

54 E1 2009-2010 Schouwink,  T. M 26-9-1999   

55 E4 2009-2010 Schulte,  A. V 2-6-1999   

56 E11 2009-2010 Smeding,  D. M 6-5-1999   

57 ME1 2009-2010 Smits,  D.D. V 4-2-1999   

58 E4 2009-2010 Timmer,  S. M 6-3-1999   

59 E4 2009-2010 Tompot,  F. M 22-5-1999   

60 ME1 2009-2010 Valckx,  S.E. V 19-11-1999   

61 E2 2009-2010 Vegter,  M. M 24-4-1999   

62 ME1 2009-2010 Velde, van der S. V 6-2-1999   

63 E9 2009-2010 Verbart,  M. M 26-5-1999   

64 E4 2009-2010 Vos,  D. M 8-12-1999   

65 E11 2009-2010 Water, de N. M 22-6-1999   

66 ME1 2009-2010 Weerdestijn,  B. V 7-7-1999   

67 E7 2009-2010 Wittebrood,  A. M 25-6-1999   

68 E5 2009-2010 Yalcin,  N. M 1-6-1999   

69 E2 2009-2010 Yalcin,  T. M 1-6-1999   

70 E11 2009-2010 Yilmaz,  F. M 22-11-1999   

71 E14 2009-2010 Zalm, van der K V 1-5-1999   

72 E13 2009-2010 Zalm, van der M. V 1-5-1999   

73 E11 2009-2010 Zegwaard,  D. M 20-3-1999   

74 E12 2009-2010 Zomerdijk,  S. M 3-9-1999   

75 E7 2009-2010 Zonjee,  M. M 3-8-1999   

76 E2 2009-2010 Zuurbier,  G. M 27-8-1999   

77 E2 2009-2010 Zwieten, van P. M 4-3-1999   
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JVC F1- Reiger Boys F1. 
(Foto’s: Jan Mans) 
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JVC MF1 - Reiger Boys MF 1 
(Foto’s: Jan 
Mans). 
 
 


