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Van de Redactie. 
   
Net terug van paasreces. Heb je geen tijd 
voor De Reiger. Nou ja, dan maar een dagje 
later. 
 
Weinig nieuws deze keer. Het is niet anders, 
maar het was dan ook wel erg droog, zelfs 
gortdroog. 
 
Deze keer: 

 De Dames doen het wel; 

 Pupil van de week; 

 Dames 2 doet goede zaken; 

 7 x 7 voetbal; 

 Enkele kampioenen; 

 Teleurstellend toernooi D7; 

 Weet u al waar de koe het doet?. 
 
Oke. Dat was het weer. 

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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Reiger Boys moest genoegen met slechts één wedstrijdpunt. 
 
HEERHUGOWAARD – De wedstrijd van de Reiger Boys-dames tegen Fortuna Wormerveer was geen 
wedstrijd met hoogstaand voetbal, aan beide kanten niet, maar was wel spannend. De drie punten 
waar de thuisploeg had op gehoopt zat er helaas niet in. De 0-0 stand aan het begin bleef staan tot 
aan het eind. Geen van de beide teams had dan ook geen recht op meer. 
 
Na het beginsignaal van de streng doch rechtvaardig leidende scheidsrechter Verhoef kreeg de thuisploeg 
in de 25

e
 minuut een reële kans om de score te openen. Een pass van Jorinda Schuit bracht Milenca van 

Ee in scoringspositie; zij struikelde de bal echter net naast. Uit een combinatie tussen laatstgenoemden 
kreeg Jorinda Schuit de kans om te scoren, zonder resultaat.  Kort daarna was Fortuna W aan de beurt. 
Een vrije trap van Leonie Tromp vanaf de rand van het strafschopgebied caramboleerde via twee Fortuna-
speelsters uiteindelijk in de handen van keepster Jesca Willemsen. Vlak voor rust wist keepster Saskia Bre-
kelmans de bal uit een vrije trap van Jorinda Schuit, zij het met behulp van een verdedigster, uit de boven-
hoek te tikken. 
In de tweede helft had de doelpoging van Jaimy Visser beter verdiend. Keepster Brekelmans wist de  bal 
met moeite tot corner te verwerken. Vijf minuten later passeerde Roxanne Koopman de uitgelopen keep-
ster Willemsen en kon vrij inschieten. Aike Verschoor wist de bal van de doellijn te halen. In de rebound 
werd  de bal tegen de paal geschoten. De thuisploeg mocht hierbij echt van geluk spreken. 
Kort daarop belandde de bal uit een vrije trap van Monique van der Rijst tot nabij de doellijn. Deze uitge-
sproken kans werd echter niet afgemaakt. Een terugspeelbal van Aike Verschoor ging langs keepster Wil-
lemsen, maar gelukkig ook naast het doel. Een minuut later wist Marit Balder de bal van de doellijn te kop-
pen. Vlak voor het einde ontstond er voor het Reiger Boys-doel een situatie die te vergelijken is met een 
flipperkast, dat geluid gaf het ook, waarbij de bal uiteindelijk in de handen van keepster Willemsen beland-
de. Het laatste wapenfeit was voor de thuisploeg. Uit een vrije trap van Schuit zeilde de bal helaas net over 
de lat. 
 
Statistieken: 
Reiger Boys – Fortuna Wormerveer  0-0 (0-0). 
Scheidsrechter Klaas Verhoef, geassisteerd door Ruud Verschoor (RB) en Fred Keizer (FW) 
Kaarten geel: Stephanie Buitendam en Leoni Tromp (FW) 
 
Reiger Boys: Jesca Willemsen (k), Jaimy Visser, Aaike Verschoor (a), Marieke Plekker, Monique van der 
Rijst, Tessa Oud (75

e
 Marintha Louwe), Chantal Hendriksen (46

e
 Marit Balder), Alina Uijl, Milenca van Ee, 

Jorinda Schuit, Sharday Pattinasarany. 
 
Fortuna Wormerveer:  Saskia Brekelmans (k), Stephanie Boerhoop, Lotte van Hogen, Leoni Tromp, Anne 
Michelle Visser, Lara Hehanusa, Roxanne Koopman, Stefanie Buitendam, Bonnie Smit, Dolly van der 
Voort, Leah Schoffelmeer. 
 
Pupil van de week: Evelien van Apeldoorn. 
 
Afgelopen zaterdag mocht ik meekijken als Pupil van de Week bij de 
Dames A1 tegen Fortuna Wormerveer. Het was een hele spannende 
dag want ik mocht overal bij zijn en ook de aftrap nemen. Eerst begon-
nen we met de uitleg waar iedereen moest staan. Ik begreep niet alles 
maar het was wel leuk om mee te maken. Daarna gingen we omkleden 
en een warming-up doen op het veld. Eerst ging het goed maar ik was 
wel snel moe. Toen de wedstrijd begon mocht ik de bal het veld op 
spelen en de aftrap nemen. Ik ging om alle spelers en de keeper van Fortuna heen, maar de bal ging net 

naast het doel. De wedstrijd  
was spannend en ging best goed, maar er werd geen doelpunt ge-
scoord. Toen de wedstrijd afgelopen was kreeg ik in de bestuurskamer 
van de voorzitter een Reigerboys-bal met handtekening van alle spe-
lers en lekkere patat met een frikandel. Meiden bedankt voor de dag en 
nog veel succes in de competitie. 
 

Evelien van Apeldoorn 
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Onze hoofdsponsors. 
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Winst Dames 2 - Zuidvogels: 3 – 2 
  

Het viel allemaal niet 
mee, behalve de tem-
peratuur dan. Die was 
weldadig. Af en toe 
moest het spel worden 
stilgelegd om de dor-
stige kelen te smeren. 
 
Uiteraard gaf dat Ri-
chard de gelegenheid 
om het team te instru-
eren. 
 
De meiden pakten het 
goed op, want inmid-
dels had de tegenstan-
der al een doelpunt 
gescoord. Daar moest 
dus iets tegen gedaan 
worden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dat gebeurde ook. Uitein-
delijke uitslag: 4 - 3. 
 
Was de actie op de foto 
rechtsboven een strafschop 
waard? 
 
Op de foto scoorde de tegen-
stander: 0 - 1.  
 

HH 
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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. 6 printen en invullen. 
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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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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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E5  KAMPIOEN 
 
De voetballers van de E5 wisten zaterdag 16 April al dat ze kampioen waren, maar als een waar-
dig kampioen diende er een goede partij gespeeld te worden tegen SVW 27 E5 die als tweede 
op de ranglijst stonden. 
 
De voorbespreking in de kleedkamer stond dan ook in het teken van goed overspelen, de ruim-
tes zoeken en vooral winnen!!! 
 
Na de aftrap van de eerste helft was het zoeken naar elkaar, we waren nog niet echt warm 
gedraaid en de eerste bal viel al snel  bij Daan in het doel.... 
vanaf de zijlijn ging Trainer Erik de zaken op orde zetten.  
Maar even goed werd het al vrij snel 0-2 en moest de E5 wakker geschud worden. 
 
Ouders en supporters begonnen de E5 flink aan te moedigen en het spel werd beter. 
Al snel werd het doel van  SVW bereikt, maar door een goede redding van de keeper bleef de 
bal voor de lijn.  
Wel werd er een corner uit gesleept. 
Mick stond paraat en schoot de bal prachtig voor het doel. Wederom een goede redding van een 
speler en de bal werd weer opgepakt door Mick.  
Deze bedacht zich geen moment en haalde flink uit. 
Het eerste doelpunt van de E5 was een feit. 
 
De strijd ging gelijk op tot de rust. Veel spannende momenten voor beide doelen, maar geen re-
sultaat. 
Met een stand van 1-2 ging de E5 de rust in. 
 
Dat het mogelijk was om te winnen werd wel duidelijk. De E5 kwam als  kampioen uit de rust en 
ging vol op aan de bak in de tweede helft. 
Al snel werd er gesprint naar het doel van SVW, waar door een prima opbouw vanuit achteren 
Dennis de bal kreeg en deze voorzette naar Sven. Deze tikte hem er beheerst in. 
 
Het was 2-2 
 
Hoe lang een tweede helft dan kan duren hebben we allemaal mee kunnen maken. het werd een 
bloedstollende partij met hoogstaand voetbal van beide ploegen. 
Maar waar zou de derde treffer gaan vallen???? 
 
In de laatste 5 minuten onderschepte de achterhoede van de E5 de bal en werd er dirkt door 
gepasseerd naar voren waar Luca in een schitterende actie de derde treffer in de touwen schoot. 
 
De kampioen stond voor met 3-2 
 
Aangemoedigd door alle het toegestroomde publiek werd de deur dicht gehouden tot het ver-
lossende eind signaal klonk! 

 
De E5 heeft het seizoen waardig afgesloten, met winst! 
 
E5,  jullie zijn kanjers. De najaars competitie gewonnen en nu ook de voorjaars 
competitie. 
 
Alle ouders, en supporters zijn ontzettend trots op jullie. 
 
 
Gefeliciteerd!!!!!!! 
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Toernooi  Koedijk - Reigerboys D7 met voortijdig einde. 
  
Met mooi weer in het vooruitzicht gingen we richting Koedijk voor het 
Paastoernooi. De eerste wedstrijd van Reigerboys was schitterend om 
te zien. In totaal vielen er 6 doelpunten, gemaakt door Kay Dave Anika 
Sven en twee keer Max. 
Aangemoedigd door de Fside met oa.Papagaai en een vd Benidorm 
Basterds. De volgende wedstrijd eindigde in 8 - 0 met doelpunten van 
Max Sven (door mooi samenspel met Kay) Kay Max Sven Daniel Max 
en Dave en zelfs nog een onterecht afgekeurd doelpunt van Sven.De 
derde wedstrijd was tegen de thuisploeg Koedijk en werd in de laatste 
seconde verloren met 0 - 1. In deze wedstrijd werd Kylian keihard te-
gen de grond gelopen en ook Anika kwam niet ongeschonden van het 
veld. 
Toen kwam de aap uit de mouw: Koedijk wilde revanche vanwege een wedstrijd bij Reigerboys waarin ze 4 
rode kaarten hadden gekregen. Snap nu ook wel waarom. En dat was niet eens tegen deze D ploeg. Dus 
begon het met..ja hoor gaan ze jankend het veld af, en later zelfs met schoppen en slaan en in de kleedka-
mer besloten de "stoere jochies"van Koedijk onze keeper Mike maar even te molesteren. Mike die overi-
gens in de competitiewedstrijd thuis 3 geweldige reddingen had. 
Ja toen werd er overleg gepleegd, maar Koedijk zag geen noodzaak om maatregelen te nemen, zij waren 
niet fout, dus besloot Barend hieraan niet te willen meewerken en zijn we naar huis gegaan. Dit is geen 
club om een toernooi tegen te spelen. 
Jongens jullie hebben in ieder geval een paar leuke wedstrijden gespeeld en was het voor het gedoe hee-
eel gezellig. 
Op naar een leuker toernooi. 
  
gr. van jullie verslaggever. 

Fotobijdrage Jan ,vader van Lucielle 
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E 11 on tour. 
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F 10 Kampioen Overbostoernooi. 
 
Afgelopen zaterdag was het dan zover, eindelijk een toernooi. 
Om 8 uur vertrokken we richting Hoofddorp. 
Omdat we alleen voor dit toernooi (helaas) zijn ingeschreven was het voltallige tiental aanwezig. En zo 
hoort het natuurlijk ook. 
Iedereen had er zin in, het was dan ook HET perfecte weertje voor een toernooi. 
De eerste wedstrijd tegen Heemraad werd verdiend gewonnen met 3-0. 
Daarna stond de thuisploeg s.v. Overbos F8 klaar voor ons. Het was een hele sportieve wedstrijd, die erg 
spannend was. 
Wij, als ouders, stonden haast nog meer te zweten langs de kant, dan onze mannen op het veld. 
Gelukkig werd er in de laatste minuut gescoord, wat een mooi schot! Weer gewonnen dus, met 1-0. 
In de derde wedstrijd stonden we opnieuw tegenover s.v. Overbos, maar dit keer moesten we tegen F7. 
Het werd een gelijkspel, 1-1. 
En ook de vierde wedstrijd werd een gelijkspel, 0-0, tegen Arsenal uit Amsterdam. 
En nog waren de mannen niet moe! 
De laatste wedstrijd werd nog even flink uitgepakt tegen AS ’80. Ook die werd verdiend gewonnen met 2-0. 
De tegenstanders waren allemaal erg gewaagd aan onze mannen van de F10. 
Er werden meerdere ballen op de lat en de paal geschoten! 
Ook nog een penalty tegen a.g.v. een overtreding net voor het doel en 2 penalty's voor nadat de tegenstan-
der hands maakte. Ondanks dat werd er heel sportief gevoetbald. Wat een heerlijke voetbalochtend! 
Bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat onze F10 kampioen was geworden van hun poule. 
Als ware kampioenen renden ze als team met de beker het veld over, fantastisch. 
Daarna gingen ze allemaal met kleren aan onder de douche. 
Douchen was nog nooit zo leuk na een wedstrijd. 
Het feest was compleet. 
  
Dani, Wessel, Cedric, Julian, Sem, Daan, Tim, Koen, Timo en Niels, we zijn trots op jullie. 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Activiteiten/RB_BEAMER_KOE.jpg

