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Van de Redactie. 
  
Het blijft karig, maar na ampele overweging 
toch maar besloten een rondje te maken 
langs diverse brievenbussen. Wie weet, kom 
ik onderweg nog wel een visje tegen, is het 
niet in de sloot, dan tref ik misschien wel een 
paar goudvissen. Zou best lekker zijn. 
 
Maar goed, wat hebben we: 

 Geen voetbal! 

 Training vrije groep senioren; 

 Zondag Ajax - AZ (in de kantine); 

 Spelletjesmiddag geslaagd; 

 Medewerkeravond; 

 De Grote Reiger Boys Boetbal Quiz; 

 Dartstoernooi; 

 Free State Stadion. 
 
Laten we het hier maar bij laten en jopen dat 
er volgende week weer gevoetbald wordt. 
 
 
 

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 

Secretaris  (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman 06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Coordinator meisjes (vacant)   (tijdelijk)Suzanne Zwolsman  06-10720912 

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn   

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Meisjes junioren/pupillen (vacant) (tijdelijk)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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 Vanaf a.s. woensdag weer gewoon training vrije groep senioren. 
 

De weersomstandigheden waren de afgelopen weken dusdanig dat het niet echt verantwoord was 
om de trainingen door te laten gaan. Terecht heeft er dan ook op de verenigingswebsite de medede-
ling gestaan dat alle trainingen tot nader order zijn afgelast. De weersomstandigheden veranderen 
nu echter snel en daarom gaan we in ieder geval vanaf komende woensdag (20 jan.) weer gewoon 
trainen op de grasvelden. Voor senioren 6 en zondag 2, die normaliter op het kunstgrasveld trainen, 
zal er in overleg met elkaar ruimte gezocht worden op de grasvelden zodat ook zij kunnen trainen. 
  
Of er ook al op het kunstgrasveld getraind kan worden is nu nog onzeker. Op zich zou trainen op 
het kunstgrasveld ondanks de sneeuw gewoon mogelijk moeten zijn maar de leverancier van het 
veld heeft tot nu toe het standpunt ingenomen dat als wij er toch op gaan trainen dat we dan de ga-
rantie van tien jaar kwijt raken en dat willen we natuurlijk niet. Er wordt wel overleg met hen gepleegd 
maar op dit moment is het standpunt nog ongewijzigd en wordt er dus niet op het kunstgrasveld ge-
traind totdat de sneeuw echt verdwenen is. 
 
Bij afgelasting komende zaterdag is er ook trainen, want al jaren was het gebruikelijk om op de 
zaterdagen met een algehele afgelasting of als er veel wedstrijden niet door gingen, toch nog even 
lekker een balletje te trappen. Bij algehele of grotendeels afgelasting is er vanaf 13.30 uur gelegen-
heid om toch te kunnen trainen en voor de recreatieve senioren betekent trainen niets anders dan 
lekker je even warm lopen, te rekken en te strekken en dan heerlijk een partijtje onderling spelen. 
Voor trainingshesjes en ballen wordt gezorgd en met de kantine is afgesproken dat ze in ieder geval 
open zullen zijn voor en na onze training. Let wel even op welke kleedkamers door ons gebruikt mo-
gen worden en die laten we natuurlijk na afloop weer spic en span achter. 

 
Peter Coesel,  

coördinator senioren recreatief 
tel. 5714125    

 

Zondag 24 januari  

AJAX - AZ 
 
 

Op groot scherm. 
In de kantine. 

 
Kantine open half uur voor aanvang wedstrijd. 
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Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  

 
 
 

Alternatieve activiteiten in de kantine.  
 

Wat een sneeuw, nog steeds, hoewel vandaag het 
groen alweer vanonder het witte laken tevoorschijn gaat 
komen. Het betekende dat er afgelopen zaterdag niet 
gevoetbald kon worden. Als alternatief had de activitei-
tencommissie een spelletjesmiddag georganiseerd. 
Iedereen was welkom, van jong tot oud. 
Gedurende de middag liepen kinderen in en uit en ver-
maakten zich uitstekend met het aanbod aan activiteiten. 
Ook de volwassenen hebben een leuke, ontspannen en  
gezellige middag gehad. 
 
De opkomst was niet echt geweldig, maar dege-
nen die er waren, hebben zich vermaakt. Bij een 
eerste keer mag je ook niet heel veel belangstel-
ling verwachten, Het moet zich nog settelen.  

 
De reacties waren uitermate positief. De commissie gaat dus gewoon 
voort met haar activiteiten en biedt ook a.s. zaterdag, of er nu wel of niet 
gevoetbald wordt, wederom allerlei spelletjes aan.  
 

HH 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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De W.K. staat voor de deur. Langzamerhand zullen gesprekken steeds meer gaan over dat kampi-
oenschap. Haalt Oranje de finale of niet. In ieder geval wilt u behoorlijk mee kunnen praten en ande-
ren verbluft doen staan van uw kennis. Maar hoe staat het daarmee? Weet u voldoende? Bent u 
enigszins op de hoogte van historische hoogtepunten, zowel op clubniveau als op wereldniveau? 
 
Op 12 februari kunt u uw kennis onder leiding van een zeer bekende quizmaster meten met andere 
kandidaten. U heeft dus ruim de tijd om zich voor te bereiden zodat u goed beslagen ten ijs kunt ko-
men. 

 

Kunt u zich straks met recht de voetbalkenner bij Reiger Boys noemen?  

 

Voor de drie beste finalisten staat er een beker klaar, plus geldprijs. 
 
Bent u 16 jaar of ouder, aarzelt u dan niet en schrijft u zich nu alvast in via redactie@reigerboys.nl.  
Ouders zijn ook van harte welkom. 
 
Kosten deelname € 3,00 p.p. te voldoen op de avond zelf. 
 
N.b.: Uit de eerste aanmeldingen blijkt zelfs dat er belangstelling is van over de grens! 
 
Uitleg spelregels: zie pag. 7. 
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De Grote Reiger Boys Voetbalquiz, de spelregels. 
 
Op 12 februari wordt De Grote Reiger Boys Voetbalquiz gespeeld. Wat kunnen we verwach-
ten ? Hieronder volgt enige toelichting. 
 
Wie mogen er deelnemen? 

 Leden van Reiger Boys, mits 16 jaar of ouder, en ook ouders zijn welkom. 
 
Inschrijving: 
Men dient zich vooraf aan te melden via activiteitencommissie@reigerboys.nl of zich op te 
geven in de kantine. Uiterste inschrijfdatum is 1 februari. 
 
Kosten: Inschrijfgeld is € 3,00 per persoon, te voldoen op de avond zelf. 
 
Kantine: De kantine is open vanaf 19.00 uur en men wordt ontvangen met een gratis kop 
koffie/thee. 
 
Aanvangstijd quiz. De quiz begint om 20.00 uur. Zorgt u ervoor dat u op tijd aanwezig bent. 
 
Einde quizavond: Om 23.30 uur sluit de kantine. 
 
Spelregels: 
De quiz wordt gespeeld in 3 rondes: 

 Ronde 1 betreft “Hoe goed kent u uw voetbalclub”. Hier kan iedereen veel punten sco
 ren. 

 
Na de eerste ronde buigt de onafhankelijke jury zich over de ingeleverde formulieren en stelt 
een tussenstand vast. Er is dus een korte pauze. 

 Ronde 2 gaat wereldbreed. In deze ronde zien we de echte voetbalkenners opstaan. 
 
Uitslag van beide rondes is bepalend voor een finaleplaats. Er zijn 5 finaleplaatsen. 
 

 De finaleronde is een ja/nee ronde met een ludieke activiteit. Bijvoorbeeld wie het eerst 
 de  hoekvlag in een blok hout plaatst, mag het eerste antwoorden. Blok hout staat 
 natuurlijk aan de andere kant van de kantine. Ren je rot dus! 

  
Uitvoering: 
Elke deelnemer ontvangt voor de eerste en tweede ronde een quizformulier waarop de vraag 
en steeds 4 antwoordmogelijkheden staan vermeld. Multiple choise dus. 

 Afkijken is toegestaan; 

 Overleggen is toegestaan, maar je geeft uiteraard niet het juiste antwoord; 
 

De finaleronde: 

 Is het antwoord juist, verdient men 1 punt; 

 Is het antwoord fout, verdienen de andere finalisten elk een punt; 
 
Bij gelijk eindigen is er een shoot-out ronde. 
 
Quizmaster is: 

…dat houden we geheim! 
 
Prijzen voor de quiz. 
Een drietal bekers (goud, zilver, brons) met opschrift + geldprijzen: € 30,00, € 20,00 en € 
12,50. 
 

 

mailto:activiteitencommissie@reigerboys.nl
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Reiger Boys in zee met 

 
Hierbij willen wij u mededelen dat  v.v. Reiger Boys besloten heeft per 1 januari 2010 over te stappen 
op Coca Cola als onze leverancier van fris- en sportdrank en vruchtensappen. 
Coca Cola is wereldwijd marktleider in de drankenindustrie en produceert naast Coca Cola ook 
merken als Sprite, Fanta, Kinley, Minute Maid vruchtensap, Nestea ijsthee, Chaudfontaine en 
Aquarius sportdrank.  
Ook zullen de frisdranken voortaan allemaal worden verkocht in 20cl flesjes. Hierdoor bent u ten alle 
tijden gewaarborgd van een vers glas fris- of vruchtendrank. De tot nu toe gebruikte liter flessen 
frisdrank verliezen snel hun koolzuur, en daardoor is de kwaliteit niet altijd optimaal. 
Coca Cola voert een intensief beleid op het gebied van voeding en gezondheid (o.a. suikervrije Coca 
Cola Zero), en voert een actief milieubeleid om de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. Het 
bestuur v.v. Reiger Boys ondersteunt dit beleid van harte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website www.coca-cola.nl.  

 
De prijs van een 20cl flesje zal € 1,30 gaan bedragen, hetgeen ruim beneden de gebruikelijke prijs 
van € 1,50 of meer ligt.  
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    Let’s Play Darts!!  

   

Uitslagen van donderdag  
14 januari 

  
Harry - Mitchell 4-4 

Bowie - Erik 5-2 
Rob B - Nikola 2-5 
Ron - Dennis 5-1 

Mitchell - Rob S 3-5 
  

Programma voor donderdag  
21 januari 

  
Dennis - Niels 

Bowie - Mitchell 
Harry - Nikola 
Rob s - Ron 
Erik - Niels 

Mitchell - Rob B 
Rob s - Nikola 

  
stand zie hiernaast 

Rob Bakker 

 Uitslagen en de stand. 

 Reiger Boys darts league 

  rob s 
mit-

chell 

den-

nis 
erik bowie ron karel harry niels nikola rob b 

rob s   5 _ 8 3 _ 5 1 _ 5 4 _ 4 1 _ 5 1 _ 5 5 _ 1 3 _ 5 1 _ 5 4 _ 4 

mitchell 8 _ 5   5 _ 1 1 _ 5 5 _ 3 2 _ 5   8 _ 8 4 _ 4 5 _ 3 0 _ 5 

dennis 5 _ 3 1 _ 5   4 _ 10 6 _9 2 _ 10 3 _ 5 1 _ 5   1 _ 5 0 _ 5 

erik 5 _ 1 5 _ 1 10 _ 4   6 _ 9 0 _ 5 10 _ 5 5 _ 2   5 _ 1 3 _ 5 

bowie 4 _ 4 3 _ 5 9 _ 6 9 _ 6   0 _ 5 1 _ 5 5 _ 10 3 _ 5 1 _ 5 1 _ 5 

ron 5 _ 1 5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 0   5 _ 2 10 _ 2 5 _ 0 5 _ 2 8 _ 8 

karel 5 _ 1   5 _ 3 5 _ 10 5 _ 1 2 _ 5   1 _ 5 5 _ 9   4 _ 9 

harry 1 _ 5 8 _ 8 5 _ 1 2 _ 5 10 _ 5 2 _ 10 5 _ 1   1 _ 5 5 _ 0 1 _ 5 

niels 5 _ 3 4 _ 4     5 _ 3 0 _ 5 9 _ 5 5 _ 1   5 _ 3 4 _ 4 

nikola 5 _ 1 3 _ 5 5 _ 1 1 _ 5 5 _ 1 2 _ 5   0 _ 5 3 _ 5   9 _6 

rob b 4 _ 4 5 _ 0 5 _ 0 5 _ 3 5 _ 1 8 _ 8 9 _ 4 5 _ 1 4 _ 4 6 _ 9   

  
ho 

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

rob s 76_ 1_7_2 6 28_47 17 10   

mitchell 99 4_4_3 11 38_39 42 6   

dennis 56 1_10_1 3 23_57 16 11   

erik 111 8_3_1 17 49_33 41 3   

bowie 68 2_9_3 7 36_56 28 9   

ron 101 12_1_0 24 63_19 83 1 3 

karel 86 3_6_2 8 32_43 31 8   

harry 69 5_6_2 12 40_45 42 5   

niels 114 5_1_3 13 37_28 33 4   

nikola 104 4_5_1 9 33_34 24 7   

rob b 122 7_2_4 18 56_34 75 2   
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Assistentie gevraagd door activiteitencommissie. 

 
Interesse? 

 
Mail naar: activiteitencommissie@reigerboys.nl 

 
Of heeft u ideeën?  Gewoon een mailtje sturen! 

 
 
 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Het Free State Stadion in Bloemfontein is dicht op twee hoeken na. Rechts en links van de hoofdtri-
bune zitten kleine opening om wat frisse lucht door te laten. Dat is in de zomermaanden in de 
hoofdstad van de Free State geen overbodige luxe. Het kan hier in het hart van Zuid-Afrika ’s zo-
mers snikheet worden. 

 
Vodacom 
Maar de zomermaanden vallen in Zuid-Afrika rond de Kerst. Het WK Voetbal 2010 vindt echter 
plaats in hartje winter. Je zult dus met een warme muts op naar de avondwedstrijden moeten. Want 
zo warm als het in de zomer is, zo akelig guur kan het in de winter zijn in het Free State of Vodacom 
Stadion. De temperatuur daalt ’s avonds tot dicht bij  het nulpunt.  
 

 
Het stadion dat zowel de naam van zijn provincie als van Zuid-Afrika’s grootste telecom provider 
draagt, zal zowel wedstrijden in de poulefase van het WK 2010 huisvesten als één achtste finale.  
 
Om hiervoor in aanmerking te komen moest de capaciteit stevig worden uitgebreid. Het stadion 
werd rigoureus opgeknapt en gemoderniseerd. Bovendien kwam er een extra ring op de tribunes. 
Daardoor kunnen tijdens het WK 2010 niet 38.000 maar 48.000 toeschouwers plaatsnemen in het 
stadion. 
 
Sportgek Bloemfontein 
Zoals vaak in Zuid-Afrika deelt ook voetbalclub Bloemfontein Celtics zijn stadion met de plaatselijke 
rugbytrots. De Free State Cheetahs spelen voor en na het WK Voetbal 2010 in het Free State Stadi-
on hun thuiswedstrijden in de nationale rugbycompetitie. 
 
Bloemfontein staat bekend als één van de meest sportgekke steden van Zuid-Afrika. Het publiek is 
er bloedfanatiek. De supportersgare van de Bloemfontein Celtics hebben een wijdverbreide naam, 
ook al doet hun club zelden werkelijk mee om de nationale titel. De club is een gedegen subtopper.  
 
Confederations Cup 
Het voor zo’n twintig miljoen euro opgeknapte stadion staat aan de rand van het centrum van 
Bloemfontein en dus middenin de stad. Dat doet een hoop goeds voor de sfeer voor en na de wed-
strijd. Pubs en bars bevinden zich op steenworpafstand van de voetbaltempel. Dat ontdekten ook de 
fans die in juni 2009 afkwamen op de Confederations Cup. En zij deden er hun voordeel mee.  
  

Free State Stadion 


