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 Van de Redactie: 
 
We hopen natuurlijk dat u allemaal een goe-
de vakantie heeft gehad en in gezondheid 
weer aan het nieuwe seizoen kunt beginnen 
 

Het voetbal is weer begonnen, dus is er weer 
meer stof. 
 
Dank aan de vrijwilligers; 
Pestprotocol; 
Wedstrijdverslagen; 
Beeldschermen; 
Infoavond jeugd; 
Twee vrijwilligers aan de koffie; 
Het mega jeugdtoernooi van start gegaan; 
Een stukje historie; 
 
Nieuwe rubriek: 
Van wie is of zijn… 
 
We wensen u weer veel leesplezier. 
 

De redactie. 
 
N.b.: Wilt u de reiger weer als nieuwsbrief 
ontvangen? Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl 
 
 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   

Telefoon:          5740817 

E-mailadres                     redactie@reigerboys.nl 

Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 uur 

 

 

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    Karel Visser               072-5715196 

Best. Lid Algemene Zaken  Arjan de Back 

Voetbalzaken Algemeen 
Voetbaltechnisch Manager              Rein Lakeman                06-20419891 

Voorzitter dames           Charles Nagel                06-20490660 

Wedstrijdsecretaris               Pedro Blom                072-5710651 

Zondagvoetbal   Hans Rispens                06-54377388 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                072-5722033 

Jeugdscheidsrechters  Jolande de Bonte                072-8883247 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

Keepers                  

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugdbestuur            Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris                 Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Penningmeester                Rob Ernst                 06-20573288 

Coördinator Junioren en 

Vicevoorzitter                Wilko Bakker                06-12963520 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

 Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Richard Kokkelink                06-11905013 

C junioren                 Sipke de Vries                 072-5723334 

D pupillen                Yvette van Bekkum Marks  072-5721711 

E pupillen                Kees Gooijers                072 5716010 

F pupillen                Claudi van Dort                072-5345696 

Meisjes                  Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Kaboutervoetbal                 Mariëtte Nauta  072-5349351 

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                Wil Verkooijen                06-22148492 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Inkoop kantine                Harry Bakker                072-5717756 

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 

Toernooien                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Coordinator Vrijwilligerswerk Jack Wezepoel  072-5743565 

Activiteiten    vacant 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

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 

 Afgelastingenlijn:  5725153: KNVB West 1; 

    Kijk vooral ook op de site!  

 

Voor Dames 1:   zie categorie “landelijk” 

    http://www.reigerboys.nl 
  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

http://www.reigerboys.nl/
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Mededelingen: 
 
Heren 5: Met ingang van het nieuwe seizoen is Peter Coesel begeleider van Heren 5. Dus heren, 
gaarne afmelden,liever niet dus,bij hem. (telefoonnummer!!!!). 

Vrijwilligers, bedankt! 
 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn de ruimtes boven ook weer helemaal in topconditie. De kanti-
ne en keuken zijn helemaal binnenstebuiten gekeerd. In de bestuurskamer en in de beide andere 
ruimtes is ook weer flink huisgehouden. 
Uiteraard gebeurde dat allemaal onder de bezielende leiding van Paula en Aad die bijna dagelijks op 
de Wending aanwezig ware. 
 
Iedereen bedankt! 

 
Het bestuur   

De MOT-ploeg levert weer sterk werk! 
 
Wat mij betreft mag het voetbal weer beginnen. Reiger Boys is er klaar voor, mede dankzij de inzet 
van de MOT-ploeg. Het complex ziet er weer piekfijn uit! 
 
Mannen, bedankt wederom voor jullie inzet. 

 
Het bestuur 

 

 

Van wie zijn deze handen? 
 
Uiteraard is er, en wordt er ook in het gebouw het e.e.a. veran-
derd. De ontvangstruimte heeft een behoorlijke gedaanteverwisse-
ling ondergaan. 
Ook de thee - en handdoekenrekjes zijn vervangen, en wel door 
enkele zelfklemmers, zo heten die waarschijnlijk.  
Op de foto een visuele instructie over de werking van zo’n appa-
raat, want een van de aanwezigen wist dat niet. 
Nu de vraag: wie gaf die instructie, oftewel van wie zijn deze han-
den? 
Doe een gokje en zend uw oplossing in naar de redactie. 
 

HH 
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"Pestprotocol" Voetbalvereniging Reiger Boys (Mark van Wechem) 
 
Waarom? 
Begeleiders/trainers van jeugdteams kunnen te maken krijgen met pestgedrag van pupillen, junioren.  
Alle kinderen van Reiger Boys hebben recht op een fijn en veilig "klimaat" in en rondom de velden. 
Daar past pesten niet bij. 
 
Wat is pesten? 
We spreken van pesten als hetzelfde kind regelmatig en systematisch wordt bedreigd en geïntimi-
deerd.  
Kinderen worden vaak gepest om hun uiterlijk, vanwege hun kleding, of omdat ze anders zijn dan 
anderen. 
 
Hoe wordt gepest? 

 Met woorden  Schelden, vernederen, bijnamen, dreigen enz 

 Fysiek   Duwen, schoppen, slaan, aan kleding trekken, haren trekken, krab-
    ben enz 

 Achtervolgen  Opjagen, achterna lopen, in de val laten lopen, opsluiten enz 

 Uitsluiting   Doodzwijgen, negeren, uitsluiting bij het spel enz 

 Stelen en vernielen Afpakken van kledingstukken, tas vernielen, banden lekprikken enz 

 Afpersing   Dwingen, geld of spullen afgeven, dwingen van overig gedrag enz 
 
Wat te doen? 
De begeleider/trainer kan omgangsregels opstellen/benoemen die voor alle kinderen duidelijk zijn. 
Door ze bij de start van het seizoen te bespreken en ze eventueel, indien nodig, te herhalen wordt 
duidelijk gemaakt dat pesten niet getolereerd wordt. 
De volgende afspraken binnen het team zouden kunnen worden gebruikt: 

 k accepteer een ander zoals hij is 

 Ik blijf van de spullen van een ander af 

 Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter 

 Ik bedreig niemand, ook niet met woorden 

 Ik gebruik geen geweld 

 Als iemand mij hindert vraag ik duidelijk ermee te stoppen 

 Als dat niet helpt vraag ik mijn leider/trainer om hulp. 

 etc 
 
Begeleiders/trainers hebben een voorbeeldfunctie. Vloeken, tieren, klagen bij de scheidsrechter/
grensrechter als de resultaten tegenvallen of het niet gaat zoals men wenst is geen voorbeeld voor 
de kinderen. 
 
Als opgemerkt wordt dat een kind gepest wordt kan de begeleider/trainer het volgende doen: 

 Praten met het gepeste kind. (praat niet over daders en slachtoffers, dit stigmatiseert) 

 Praten met het pestende kind (idem) 

 Samen met beide kinderen praten en afspraken maken (idem) 

 Altijd complimenten maken naar de kinderen voor wat ze wel goed doen  
 
Het is belangrijk dat er rekening gehouden wordt de "emotionele rijpheid"van het betreffende kind. 
Probeer in het contact aan te sluiten bij de leeftijd van de minderjarige. (vervolg: zie pag. 5) 

Wilt u de Reiger als digitale nieuwsbrief ontvangen? 
 

Stuur een berichtje naar  
redactie@reigerboys.nl  
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Als het pestgedrag voortduurt kunnen de volgende stappen worden overwogen: 

 Gesprek tussen de ouders met begeleider (met of zonder kind) 

 Lichte sanctie opleggen (een helft reserve, kleedkamer schoonmaken), bespreek de 
sanctie bij voorkeur, vooraf met de desbetreffende ouders. 

 Nabespreken. Het kind altijd een compliment geven voor het feit dat de sanctie is vol-
bracht en met een schone lei kan worden begonnen. 

 Als bovenstaande stappen niet helpen, contact opnemen met de ouders en coördinator 
van Reiger Boys  

 Laatstgenoemde zal, indien nodig, het jeugdbestuur inlichten 

 Betrokkenen kunnen tevens contact opnemen met de vertrouwenspersoon van  Reiger 
Boys (zie website Reiger Boys). 

 
Tot slot: 
 
We zijn een voetbalclub, geen school of instelling. We kunnen niet te diep graven in de psyche van 
de kinderen. We kunnen wel een open en veilige sfeer neerzetten, waarbij aandacht is voor prestatie 
en gezelligheid. Hier hoort bij dat leiders/trainers kinderen helpen goed voor zichzelf op te komen, 
maar ook dat hen wordt bijgebracht dat het niet nodig is een ander te pesten.  
 

Augustus 2009  
Het bestuur van Reiger Boys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speelt u ook mee  
en 

steunt u daardoor ook  
Reiger Boys? 

 
 

Vrijwilliger worden? 
 

Neemt u contact op met  
 

Jack Wezepoel. 
 

Tel.: 072-5743565 
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Reiger Boys Dames 1 - SC. Heerenveen Dames - 1: 1 - 3 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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WMC 1- Reiger Boys 1: 1- 3. 
 
“Ik heb er niet zo’n goed gevoel over”, hoorde ik iemand zeggen. 
Reiger Boys zou er nog niet klaar voor zijn? Gelukkig werd het 
niet zo optimistische gevoel van de spreker gelogenstraft. Rei-
ger Boys won! 
De eerste helft werd voornamelijk afgewerkt op de helft van de 
tegenstander. Misschien kwam het door de wind die als twaalfde 
man meespeelde. Dat kon wel eens verkeerd uitpakken na de 
pauze. 
Maar soms doet de wind onvoorspelbare dingen. Gaat’ie liggen of niet, draait de wind misschien? 
Geen van beide. Hij bleef een onzichtbare medespeler, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een mooie 
overwinning: 1 - 3.  
De uitslag had nog ruimer kunnen zijn geweest, maar in het 
doel van WMC stond een formidabele keeper! 

 
 
 

Vloeken en schelden? Kom op, zeg! 
 
Lachen, huilen, juichen, boe roepen, applaus, allemaal akkoord, maar schelden en vloeken? Dat 
moet je gewoon niet doen.  
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Reiger Boys 1 wint  oefenduel van Limmen B1. 

 
 

Beeldschermen  geplaatst. 
 
Jack Wezepoel en Wilko Bakker zijn de 
afgelopen dagen druk bezig geweest met 
het plaatsen van een aantal beeldscher-
men. Iedereen kan nu ter plekke lezen 
wanneer welke teams spelen, en niet on-
belangrijk waar en wie de tegenstander is 
en van welke kleedkamer gebruik gemaakt 
kan worden. 
 
De beeldschermen konden worden aange-
schaft dankzij een donatie van “de vrien-
den”” . 

Het was wel even zoeken, maar 
uiteindelijk vond de B1 wel de 
goal. In de eerste helft een aantal 
geweldige kopballen die helaas 
geen doel troffen, maar in de 
tweede helft kwamen de mannen 
op dreef. Tyrell ronde de voorzet-
ten af en trof een aantal malen 
doel. Opvallend was dat hij dat 
pas deed na een slokje water. 
Drie keer pakte hij de fles en 
even zoveel keren wist jij de bal 
achter de keeper te werken.  
Les: Water drinken is wel belang-
rijk. 

HH  

Met dank aan 
de 

“Vrienden  
van  

Reiger Boys”. 
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Meisjes B1 presenteert zich ook tijdens jeugdtoernooi. 
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Info-avond Jeugd goed bezocht. 
 
Meer dan tachtig aanwezigen noemen we 
geen slechte opkomst. Ouders, begeleiders, 
trainers, volgden aandachtig de informatie die 
verstrekt werd door een aantal sprekers. 

 
Ben Rietveld, voorzitter jeugdbestuur, heette 
iedereen welkom en begon aan een rijtje onder-
werpen waar je als trainer/begeleider mee te ma-
ken krijgt. 
Wat zijn je taken als trainer/begeleider, de Fred 
Blok Penalty-bokaal, verwachtingen van spelers, 
verbaal geweld, pestprotocol, geplande activitei-
ten als strandtraining, sinterklaasfeest en de Gro-
te Club Actie. Aandacht werd er ook besteed aan “Reiger Boys Wensk-
kaart” (wenskaart@reigerboys.nl), communicatielijnen, speelwijze, pasjesbureau en kledinglijn.  

Een aantal sprekers gaf 
vervolgens specifieke infor-
matie over hun functie bin-
nen Reiger Boys: 
Mark van Wechem 
(vertrouwenspersoon); 
Pedro Blom 
(wedstrijdsecretaris); 
Ron Veerman 
(scheidsrechterzaken); 
Aad Buur 
(wedstrijdformulieren + 
uitslagen); 
Els Wezepoel 
(spelerspassen) 

Vervolgens besprak Annamarie Kroeze (toernooicommissie) o.a. het grote jeugdtoernooi van de ko-
mende 3 zondagen, uittoernooien, het Fred Blok toernooi in december en de meidendag in oktober. 
Jack Wezepoel sloot het rijtje sprekers met informatie over de vernieuwde site. 
 
Wil men de informatie nog een keer rustig willen nalezen, dan kan dat. Er is een info-map beschik-
baar. 

HH 

Aandachtig voor de sprekers. 

 
 

“Geef als ouder,  
trainer, begeleider het 

goede voorbeeld”! 
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Letterlijk in het zonnetje. 
 
Daar zitten ze dan, letterlijk in het zonnetje, nou ja, ze zochten de schaduw op vanwege de warmte 
afgelopen zondag|: Paula en Aad die de hele zomer bijna dagelijks op het complex aanwezig waren 
om alles weer op orde te krijgen.  

Paula en Aad, enorm bedankt voor jullie inzet! 
 

Het bestuur. 
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“Meisjes spelen socialer, 
slim voetbal”luidde de 
kop van een artikel in het 
Noordhollands Dagblad 
van vrijdag 21 augustus. 
 
Het artikel gaat over de ont-
wikkeling van meisjesvoet-
bal.  
De KNVB zal veel aandacht 
besteden aan die tak binnen 
wat nog altijd een mannen-
sport is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De laatste jaren is er een enorme groei, maar het percentage is nog altijd slechts 10 % van het totaal 
aantal spelers (112.681).  
Pas na hun veertiende zijn jongens fysiek sterker dan meisjes. Dat compenseren ze dan door vooral 
slim voetbal te spelen. Ze denken ook veel meer aan het teambelang. Jongens zijn veel egocentri-
scher. 
Als er gefloten wordt, kijken de meiden om, niet om te zien welke schade ze aangericht hebben bij 
de tegenstander, maar met een zorgelijke blik van “Oh, wat 
heb ik haar aangedaan”? 
Uiteraard moet je dan niet te lang kijken, want voor je het 
weet heb je een doelpunt tegen. 

Meisjes E 1 

Wint u de gouden camera, de zilveren 
of de bronzen? 

 
Zend uw mooiste voetbalfoto’s in naar  

webredactie@reigerboys.nl 
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Reiger Boys E6 laat zich gelden:  
 
Tegen KSV werd een 12 - 1 overwinning geboekt. 
Mooie zege! 

REIGERBOYS F7 PAKT METEEN DE HOOFD-
PRIJS!!!! 
  
Afgelopen zaterdag 22 augustus moest de F7 voor het eerst in 
de nieuwe samenstelling aan treden. Een toernooi bij Jong Holland 
in Alkmaar, de tegenstanders waren de F3 van Jong Holland en de 
F2 van BOL dus een zware opgave voor onze mannen. 
  
Helaas was het voor coach Jan een hele toer om een compleet 
team samen te stellen. Met dank aan Wesley, Amco en Jaedon gin-
gen we zaterdagochtend vroeg naar Alkmaar. 
  
De jongens hadden er weer zin.  
  
De eerste wedstrijd  wonnen ze met 4-3. Amco had er drie voor zijn 
rekening genomen en Wesley een en met als wisselkeep Remco. 
De tweede wedstrijd werd 1-1 en heel knap hoor van Calvin want 
die stond op doel. 
  
De derde wedstrijd ging Cees op doel en werd er ook gelijk ge-
speeld, de jongens waren erg aan elkaar gewaagd. 
  
Met nog een wedstrijd voor de boeg werd het spannend, want wie 
zou er met de beker naar huis gaan?  
  
Dit keer had de spits Wesley zin om op doel te staan en Cees de 
verdediger wilde graag in de spits. Met de belofte aan de coach dat 
Cees een doelpunt zou maken begon de wedstrijd. De mannen wa-
ren weer erg aan elkaar gewaagd, maar op een gegeven moment 
kreeg Amco de bal, sprintte als speedy gonzalez  naar voren en 
schoot op doel de keeper hield de bal maar niet vast en zo kon 
Cees de 1-0 maken en dit was ook de eindstand. En nu op naar de 
kantine, want wie werd er de kampioen van poule B? Na 20 minu-
ten in spanning te hebben gezeten kwam het verlossende woord, 
de F7! was kampioen geworden in hun poule en vol trots namen de 
mannen die beker in ontvangst.    

Groet de moeder van Cees. 
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Enkele foto’s. 

Mega Jeugd Toernooi bij Reiger Boys. 

EHBO was gelukkig aanwezig. 

Tactiekbespreking. 

Koffie, snoep,  hamburgers en ijs. S’midaags ui-

teraard ook bier. 

Training kabouters ging gewoon door. 

Bespreking begeleiders en trainers kabouters 

Coördinator kaboutervoetbal, Mariëtte Nauta ziet dit alles lachend aan. 
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Niet echt veel vo-
etbalfoto’s, maar dat 
komt volgende keer 
wel. 

Joey Visser scoort 
een van zijn vele 

doelpunten. 

Teamfoto. 

‘s Ochtends om half 
elf was het nog niet 
echt druk op het ter-
ras, maar je kon al 
wel lekker in het zon-
netje genieten van 
een lekkere kop kof-
fie. 

Veel belangstelling langs de lijn. 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

17 

Jaargang 45 - nummer 1 
24 augustus 2009 

 

Keeper weer gepasseerd. 
Opstelling bedenken. 

 

De hamburgers vonden gretig aftrek. 

De wedstrijden worden aangekondigd. 

Een van de verkeersregelaars. 
“Heeft u ook gevulde koeken”?  
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Verwerken van uitslagen. 

Tweede koffiepunt. 

Wedstrijdprogramma op beeldscherm.  

Vriend worden van  
Reiger Boys? 

 
Informeer bij  

Hans vander Veldt 
 

hansvdveldt@hotmail.com 
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Aankondiging van een voetbalwedstrijd in 1948. 
Digitale tijd kende men toen nog niet.. 

Waren meisjes niet welkom?  Of was voor hen de toegang gratis? 


