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Van de Redactie. 
 
Toch maar weer een Reiger, ondanks de wei-
nige inzendingen. Maar wederom belangrijk 
genoeg om deze te lezen. 
 
Deze keer: 

 Dames 2 bekert verder; 

 Verslag B 1: het wordt spannend; 

 Meiden D1; 

 E 5; 

 Meiden F 12; 

 Virus woekert voort; 

 Diverse aankondigingen. 
 
 

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      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     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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 Van de ontvangstdienst: 
 Afgelopen zaterdag hebben enkele meiden uit de D1 de reserveshirts in de kleedka-

mer laten liggen. Deze zijn af te halen in de ontvangstruimte. 
 
Hoekvlaggen: 
 Het schijnt toch wel erg ingewikkeld te zijn om na de laatste wedstrijd de hoekvlag-

gen even mee te nemen. Nou, zo moeilijk kan dat toch ook weer niet zijn, dacht ik. 
 

 
 

Maandag 28 maart: 
 

Reiger Boys Meiden B1 -  Zeevogels Meiden B1. 
Aanvang 20.00 uur. 

 
Komt Reiger Boys een ronde verder in de beker?  

 
Kom het meemaken!!! 
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Dames 2 verslaat Wartburgia: 5 - 3 
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Onze hoofdsponsors. 
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LSVV B1 -  Reiger Boys B1:   
2 -  3. 
 
De mannen staan er nog steeds 
goed voor en bezetten op dit mo-
ment de tweede plaats. Het doel 
komt steeds meer in zicht.  
Over de wedstrijd was iedereen het 
eens: niet echt om aan te zien. Het 
haalde beslist niet het niveau  van 
de  voorgaande wedstrijd tegen  
Vios W. Veel balverlies, aan beide 
kanten, slordige passes en een 

scheids die af en toe haperde. 
A.s. woensdagavond het restant 
van de wedstrijd tegen ZOB, uit. De tweede helft moet nog gespeeld worden. Reiger 
Boys hoopt de klus af te maken. Op dit moment is de stand 0 - 1. 

HH 
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Reiger Boys MD1 – LSVV MD1     3-4                  
Nat, maar heel erg spannend 
 
Vandaag moesten we thuis tegen LSVV, waar we de vorige keer uit kansloos met 7-1 van heb-
ben verloren. Toen waren ze gewoon een klasse beter dan ons. Ze hadden nog steeds geen 
wedstrijd verloren en bijna geen tegendoelpunten. We wisten dus precies wat ons te wachten 
stond. Zij kwamen ook nog eens met veel toeschouwers, maar daar werden wij niet zenuwach-
tig van, integendeel.  
De wedstrijd begon al goed, want de scheidsrechter was niet komen opdagen en dus moest 
onze eigen Ron hiervoor opdraaien. Hij staat natuurlijk liever te coachen langs de kant, maar 
gelukkig hebben we Co & Co ook nog. Vanaf het eerste fluitsignaal was er maar één ploeg aan 
het voetballen; WIJ ! Alles ging precies zoals het moest; goed uitverdedigen naar de buitenkant, 
bal aannemen, kijken en goed afgeven naar de vrij staande speler. Dit resulteerde dan ook na 
10 minuten in de verdiende 1-0 ! Lorrain schoot de bal goed in na een mooie uitbraak van onze 
kant. Ik hoorde iemand van hun kant zeggen; “dit hebben ze nog nooit meegemaakt, achter 
staan”. En wij wilden het hier niet bij laten en bleven goed voetballen. De 2-0 hing meer in de 
lucht dan de 1-1. Maar, het onrecht gebeurde dan toch. 5 Minuten voor de rust brak de aan-
voerster door onze hele verdediging en liep alleen af op onze Melanie waarna ze de bal hard 
inschoot; 1-1. Hierdoor was iedereen even de kluts kwijt en dus ook de verdediging was even 
zoek. De aanvoerster schoot vlak voor rust nog maar een keertje hard op doel die er mooi in 
ging, ondanks dat Melanie met een mooie duik de bal nog aanraakte met d’r vingertoppen; 1-2 
en gelijk rust. Het was een hele mooie 1

e
 helft om te zien en we stonden onverdiend achter, 

althans dat vond het thuispubliek natuurlijk.  
Dan maar even een peptalk van de coaches en op naar de 2

e
 helft. Alleen deze begon volgens 

mij iets te vroeg, want vlak nadat Ron had gefloten maakte LSVV al de 1-3 met een afstands-
schot. Het begon ook steeds harder te regenen en dat is nou ook niet bepaald prettig om van 
een achterstand terug te moeten komen. Er werden nog meer schoten op ons doel gelost, maar 
goed tegen gehouden door Melanie. Na 10 minuten was het dan eindelijk weer onze beurt. 
Sterre gaf een prachtige dieptepass naar Lorraine  die vervolgens alleen op de keeper af ging 
en de bal er weer goed in schoot; 2-3. Het voltallige thuispubliek ging uit z’n dak en werd het 
dus toch nog spannend. Maar helaas, niet veel later was het weer LSVV die scoorden en niet 
wij; 2-4. Toen werden er meer  mensen van ons naar voren gestuurd, waaronder voormalige 
spits Daphne, en jawel die zorgde nog voor de 3-4. Toen hadden we allemaal nog een beetje 
hoop, maar het was te laat.  
De wedstrijd was afgelopen en weer stonden we met lege handen.  Maar één ding is zeker mei-
den; jullie hebben geknokt tot het einde en er uit gehaald wat erin zat. Als jullie zo blijven spelen 
komen de punten vanzelf wel, want dat verdienen jullie natuurlijk ook. 
 

Reporter, Nico 
 
 
 
 

 
Hier  
had  

uw advertentie  
kunnen  
staan. 
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26-02-2011 Reigerboys E5 tegen Alcmaria Victrix E2  
 
Vandaag 26 februari 2011 moesten we thuis aantreden tegen Alcmaria Victrix E2. Deze wedstrijd hadden 
we eerder moeten spelen maar door afgelastingen was dit telkens uitgesteld. 
We misten ivm vakantie onze doelman Daan en middenveldster Mandy. 
Sander stond daarom bij ons als doelman en ook in de opstelling had Erik enige aanpassingen gemaakt. 
Dennis begon in de spits en Daryll als laatste man met Maud en Sven naast zich. Voor de rest stond ieder 
op zijn plek. De jongens en Maud hadden er zin in en begonnen de wedstrijd zeer voortbarend. Er werd 
heel goed over gespeeld en al snel hadden we Alcmaria in de tang. Na enig aftastend voetbal ging Luca de 
aanval in met Dennis naast zich. Een prachtige pass op Dennis die de bal voortreffelijk afmaakte. De 1-0 
was gemaakt. 
Toen was de toon gezet. We hadden heel goed in de gaten dat de keeper van Alcmaria ver voor zijn doel 
stond. Mick passeerde aan de rechterzijde een mannetje en had een vrij veld voor zich. Hij dreef de bal 
goed op, zag een ruim gat aan de rechterkant van de doelman en schoot de bal met een prachtige curve in 
het doel. 2-0 was een feit.  We hadden de smaak te pakken. Weer een prachtige aanval die via diverse 
schijven liep uiteindelijk kwam de bal bij Luca die hard op doel schoot. Via de onderkant van de lat ver-
dween de bal in het doel voor de 3-0.  Er kwam ook nog een plaagstoot van Alcmaria waardoor we met 3-1 
de rust ingingen. 
Na rust hadden Erik en Jenet de jongens meegegeven op deze voet door te blijven voetballen. Het team 
had er zin in dus we gingen voortvarend de 2

e
 helft in. 

Bij Alcmaria stond er een andere keeper op het doel. Al snel zagen we dat de keeper van de 1
e
 helft heel 

goed kon voetballen. Hij kwam telkens heel gevaarlijk via de linker zijde op, waardoor wij even van slag 
raakte. Maud moest alle zeilen bijzetten om deze speler te stoppen, maar dat lukte helaas niet iedere keer. 
Toch wist Maarten door slecht uitverdedigen van de doelman van Alcmaria de bal op te pikken en hem af te 
maken tot 4-1. Daryll kwam vervolgens gevaarlijk via de rechter zijkant naar voren. Vlak bij het doel werd hij 
onderuit gehaald. Penalty. Luca moest daarvoor aantreden en scoorde op voortreffelijke wijze de 5-1.  
Toen begon de tegenaanval van Alcmaria. Alsof we aan de grond genageld stonden was het in no time 5-2, 
5-3, 5-4, 5-5.  Het werd nu wel heel erg spannend. Gelukkig kwam er een voortreffelijk aanval via de rech-
ter zijde. De bal werd vanaf de laatste man Dennis, via Maud, Mick opgezet en door Mick prachtig voorge-
zet op Daryll die hem precies in zijn voeten kreeg. Heel koelbloedig tikte hij de bal langs de doelman en het 
was 6-5. 
Dit gebeurde zo goed als in de laatste minuut want Alcmaria heeft niet meer aan kunnen vallen om gelijk te 
maken. Een zinderend spannende pot met een mooi resultaat. 
E5 jullie hebben ons supporters laten zweten van spanning, en nat waren we al door de regen, maar het 
was een prachtige pot voetbal. 

 
Coach Erik en Hella 
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Reiger Boys F12M - v.v. Winkel MF1 ( 12-0 ) 
(26-02-2011) 
  
Vandaag stond op uitnodiging van v.v. Winkel MF1 de 1

e
 echte 

meiden oefenwedstrijd van dit seizoen op ons programma. 
Na alleen wedstrijden te hebben gespeeld tegen jongens in on-
ze competitie konden we ons in deze wedstrijd meten tegen 
een volledig meiden team. 
Het enige verschil was dat wij al 6 wedstrijden hebben gespeeld 
en dat de meiden van v.v. Winkel F1 nu voor de 1

e
 wedstrijd op 

de grasmat stonden. 
Tijdens de wedstrijd zagen we in het spel van v.v. Winkel MF1 
direct vele gelijkenissen met onze meiden van 6 wedstrijden 
geleden.  
Hieruit konden we dan ook direct concluderen wat de trainingen 
en de wedstrijden binnen onze club met de meiden heeft gedaan.  
De wedstrijd werd direct door ons bepaald met een aantal mooie treffers, binnen 10 minuten stonden we al 
met 4-0 voor.  
Er was geen houden meer aan, in de rust stonden we met 7-0 voor, na de rust ging dit gewoon door en de 
eindstand kwam op 12-0 te staan.  
Al met al was het erg leuk om de meiden te zien voetballen met erg veel plezier binnen beide teams, on-
danks het slechte regenachtige weer.  
Wij weten zeker dat we elkaar nog wel eens zullen tegenkomen in de competitie, en dat de meiden van v.v. 
Winkel het ons dan ook moeilijk zullen gaan maken. 
  
Meiden bedankt. 
  
Super gedaan en tot volgende week op de training. 
  

Groeten, Ronald. 
 

Hallo allemaal, 
 
Er is ook weer een filmpje gemaakt van de wedstrijd, kijk op onze eigen site van de F12M. 
Anders kun je ook even kijken op youtube: http://www.youtube.com/user/Ezra121212?feature=mhum       
      

Groeten, Ronald. 
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Virus woekert voort. 
 
Afgelopen zaterdag stond tot grote verrassing van iedereen ook een C-speler, Mustafa 
Alper, de klanten te voorzien van koffie, thee, fris, snoep en snacks. De B1 was met twee 
man vertegenwoordigd: Jordy Wijdenes en Joel Gonzalez. Een van de mannen: “Ik vond 
het hartstikke leuk. Ik heb me al weer aangemeld ook voor een volgende keer”. Kijk, dat 
willen we graag horen. Het goede virus zal hopelijk nog meer leden besmetten. 
 

  
 

Woensdag 2 Maart. 
 

ZOB B 1 -  Reiger Boys B 1. 
 

Aanvang 19.00 uur. 
 

Maken ze de klus af? 
 

Kom het zien!!! 
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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 
 


