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Van de Redactie. 
 
Weer een beetje van eh dit en een beetje van 
eh dat. Maar wel weer zinvol. 
 
Deze keer: 

 Zaterdag 12 maart Topdag! 

 De stand; 

 Pupil van de week; 

 Verslag Meiden B1; 

 Verslag Meiden D1; 

 Verslagen D7, E5 en E 11; 

 Live Muziek in de kantine; 

 Diverse mededelingen. 
 
 
 

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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Pupil van de week: Britt Smeding 

  
Ik ben Britt Smeding en ik ben 7 jaar oud. Ik voetbal bij de 
meisjes in de F12m. Ik heb twee oudere broers die ook 
voetballen en kom dus al vanaf dat ik geboren ben bij de 
Reigerboys. Ik vond het niet leuk om op zaterdag altijd 
vroeg op te staan en in de kou mee te moeten om te kij-
ken. Voetballen vind ik wel leuk en daarom voetbal ik zelf 
nu ook. Dat vind ik wel leuk. Het is mijn eerste jaar. We 
spelen altijd tegen jongens en verliezen wel steeds en dat 
vind ik niet zo leuk maar met de meisjes is het wel heel er 
gezellig. Ik zou liever tegen meisjes willen voetballen. Ik 
voetbal ook altijd met mijn broers als we buitenspelen, 
dan leren zij mij trucjes. Ik kan ook heel hard schieten. Af 
en toe mag ik met mijn tante mee naar AZ naar een wed-
strijd.  
  
Ik hoop dat het zo in orde is. 
  
Britt heeft er zin in, tot zaterdag de 12e. 
  
groetjes, 
  
                     Kitty Sijmons 
 

 
 
De Stand: 
 
Klimmen de heren zaterdag op de ranglijst en nemen ze meer afstand van WMC? Kom de derby meebele-
ven!!! 
En betreden de dames het linkerrijtje? Ook dat mag u meemaken!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jurgen, ook zo’n kantinetopper!!! 

(Helaas geen foto beschikbaar). 
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Zaterdag 12 maart: Topdrukte! 
   
Ja,ja, het wordt werkelijk chaotisch druk bij Reiger Boys. Vanaf het begin in de ochtend tot laat in de mid-
dag is er geen ruimte bijvoorbeeld om wedstrijden uit te laten lopen. We moeten de tijd goed in de gaten 
houden. 
Vanwege het volle programma zullen meerder teams kleedkamers moeten delen. Ook best lastig, maar 
daar komen we, met enige flexibiliteit van een ieder best wel uit. 
 
Toch een paar tips:  

 Laat waardevolle spullen thuis (behalve je vader, moeder, vriend of vriendin);  

 Moet je toch zo nodig je blackberry meenemen, geef die dan in bewaring; 

 Thuis omkleden is een goede optie; 

 Kom op de fiets. 
 
Wat de wedstrijden betreft: 

 Verlaat direct na het eindsignaal het veld. 

 Zorg er voor dat je als team direct klaar staat om met de wedstrijd te kunnen beginnen. 
 
Voor de rest hopen we op een goed verloop van de dag. 
 

HH 
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Onze hoofdsponsors. 
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Spakenburg MB1 - Reiger Boys MB1 
Zaterdag 5 maart 2011; 13:00 uur. 
 
Na de bekerwedstrijd van afgelopen maandag stond er vandaag een competitieduel op het 
spel. En wel in het altijd mooie Spakenburg. Als je om 13:00 moet aftrappen in Spakenburg, sta 
je ongeveer om 09:00 uur op, verzamel je om 10:30 uur voor de wedstrijdbespreking, vertrek je 
om 11:00 uur en ben je (dankzij wegwerkzaamheden en files ) weer rond de klok van 17:00 uur 
thuis. Kortom: een lekker dagje weg in eigen land dus. 
Aan de oproep van afgelopen maandag is massaal gehoor gegeven. Reiger Boys kon rekenen 
op een grote supportersclub. “Super. Namens de meiden bedankt”! 
Spakenburg uit is altijd lastig. Op een of andere manier hangt er een sfeer van “Ajax-
Feijenoord” tussen de teams. Tot vandaag zijn alle confrontaties tussen Reiger Boys en Spa-
kenburg in het voordeel van Reiger Boys afgesloten.  
Vanaf de aftrap zat Reiger Boys niet helemaal “scherp” in de wedstrijd. Onze meiden leken wel 
geïmponeerd door de grote en fysieke meiden van Spakenburg. Het duurde even voordat Rei-
ger Boys controle kreeg over het middenveld. De organisatie stond dan wel goed, maar de mei-
den van Reiger Boys waren (nog) “te lief” in de duels. 
Vanaf het moment dat de duels werden gewonnen, trok Reiger Boys de wedstrijd naar zich toe. 
Een splijtende pass van Do zet Gaby alleen voor de keeper. Gaby scoort 0-1. Het duurt nog 
eens 15 minuten voordat de 0-2 valt. Dit keer is het Roos die goed anticipeert op een steek-
pass. Vlak voor het rustsignaal is het Bo, die met een ongelofelijke safe het doel van Reiger 
Boys schoon houdt. Een afstand schot van Spakenburg tikt ze via de lat uit het doel, waarna de 
bal voor de voet van een speelster van Spakenburg belandt. Deze staat letterlijk oog in oog met 
BO, alleen met dat verschil dat Bo al op de grond ligt. Toch weet Bo de bal te pakken! 
Na de rust is het even spannend of Spakenburg nog de 2

e
 helft durfde te spelen, zo lang duurde 

het voordat de speelsters van Spakenburg weer op het veld verschenen.  
De 2

e
 helft begint zoals de 1

e
 geëindigd is. Reiger Boys controleert de wedstrijd. Spakenburg 

creëert net zoals in de 1
e
 helft geen enkele uitgespeelde kans. Halverwege de 2

e
 helft is Roos 

die de bal voorin vasthoudt, vervolgens teruglegt op Do. Do knalt de bal van ca. 25 meter in de 
linker bovenhoek: Game Over. 
Er volgt nog één hachelijk moment voor het doel van Reiger Boys. Het is weer een vrije trap die 
via Bo en onderkant van de lat uit het doel stuitert. Spakenburg zag de bal over de lijn doellijn. 
Reiger Boys niet en gelukkig de scheidsrechter ook niet. Toch wel handig als zo’n scheidsrech-
ter niet alles ziet. Zoals de beroemde JC al zei “elk nadeel heb zijn voordeel……….”.  
Om 14.45 klinkt het eindsignaal. Ook dit keer is Reiger Boys weer te sterk voor Spakenburg. 
Een verdiende 0-3 overwinning, behaald met goed en verzorgd voetbal. Klasse meiden!  
In deze vorm en met deze inzet hoeven de meiden voor niemand bang te zijn en van niemand 
te verliezen. Zelfs een scheidsrechter kan ons dan niet tegenhouden……………………….. 
Volgende week 12 maart weer een thuiswedstrijd. 12:30 uur tegen CSW. U komt toch ook weer 
kijken? 

 
 
 
 
 

Hier  
had  

uw advertentie  
kunnen  
staan. 
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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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BKC MD1-Reiger Boys MD1    5-2       
Een hectisch potje……. 
 
Na vorige week heel goed te hebben gespeeld tegen de koploper LSVV, maar net aan verloren met 3-4, 
moesten we vandaag uit tegen BKC uit Anna Paulowna. Dit zou ook een zware wedstrijd worden, want ook 
zij hadden al eerder slechts met 3-4 verloren van LSVV. Melanie was er vandaag niet en dus stond Monika 
na lange afwezigheid weer eens op doel. Het begin van de wedstrijd waren wij beter, maar helaas bij hun 
eerste doorbraak liepen ze alleen op Monika af en scoorden direct de 1-0. Dit was natuurlijk balen, vooral 
als je zelf goed speelt. Maar we bleven goed door voetballen en de kansen gingen over en weer. Dit resul-
teerde helaas niet meer in een doelpunt dus gingen we rusten met die vervelende 1-0 achterstand.  De 2

e
 

helft werd de opstelling weer wat meer op de aanval gezet en zo gebeurde het dat Daphne na een uitbraak 
van Lorraine de 1-1 kon inschieten. Dit gaf de burger (en alle meegereisde supporters) weer een beetje 
moet.  Maar helaas konden we er niet lang van genieten, want direct vanaf de aftrap scoorden zij al weer 
de 2-1. En dit was al vaker gebeurd meiden. Daar moet echt verandering in komen, want anders heeft het 
ook geen zin om zelf te scoren… Maar, gelukkig lieten jullie de koppies niet hangen en gingen op zoek 
naar de gelijkmaker. En dit gebeurde dan ook heel snel. Na een goede corner van Esmee werd deze bal 
weggewerkt en kwam voor de voeten van Lorraine terecht die niet aarzelde en de bal over iedereen heen 
schoot; 2-2 ! Tot nu toe was het dus een mooie pot om te zien, maar helaas veranderde dat snel, want BKC 
werd sterker en sterker en het duurde dan ook niet lang of zij maakten de 3-2 na een mooie uitbraak. Ook 
floot de scheidsrechter op dit moment niet echt voor ons, alhoewel dit later ook omgekeerd gebeurde. En 
zo werd het dan ook snel 4-2 na een hele mooie actie van hun spits. Ondanks het harde werken van onze 
meiden en af en toe zelfs uitbraken op het doel van BKC, lukte het ons niet meer om te scoren. Eén keer 
werd er een goede uitbraak van ons afgefloten, omdat onze Sabine op de grond lag met heel veel pijn, om-
dat ze door iemand tegen haar enkel was getrapt. Ze moest ook  direct worden gewisseld en kwam niet 
meer terug in de wedstrijd. Het werd ook nog 5-2 en toen waren we met z’n allen blij dat de scheidsrechter 
af had gefloten, want het was al met al een hectisch potje voetbal. In ieder geval had de wedstrijd genoeg 
gesprekstof voor de lange terugreis…… 
 

Reporter Nico 
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Reiger Boys D7- Koedijk D5 uitslag 5-1 
  
De wedstrijd begon met al gauw een uitbraak van Koedijk waarbij de bal maar net naast het doel 
belandde. De teams waren best gewaagd aan elkaar, maar al snel ging Daniel er met de bal van-
door en scoorde het eerste doelpunt. Met meteen daarna weer een aanval op het doel die net 
naast ging. Vervolgens kwam Koedijk aan de beurt en schoot gelijk met een fraaie kopbal. Tij-
dens de rest van de eerste helft vlogen de ballen helaas net over of zelfs tegen de paal totdat we 
een vrije trap kregen met als gevolg de ruststand voor ons 2-1.  
Na de thee ging Reiger Boys weer vrolijk in de aanval en kwam de bal via de kluts tegen het oor 
van Jesse en werd het 3-1. Ja zo maak je ze niet vaak. Vervolgens weer een corner die precies 
in de handen van de keeper kwam. Jammer. Onze achterhoede had niet veel te doen, we waren 
gewoon sterker dan de tegenstander. Waarschijnlijk vonden ze dat niet leuk en haalden zie ie-
mand van ons onderuit in het strafschop gebied, en ja , dat betekent een strafschop die netjes 
door Dave werd benut: 4-1.En net als in de bekerwedstrijd dacht Lucielle ik waag weer een kans 
en ja hoor raak: 5-1. 
Na nog wat verschillende corners en wisseling van de rechter en linkerspeler kreeg Kylian nog 
een enorme kans die hij loeihard op doel schoot maar net naast ging. En dan was daar nog het 
vlaggetjesdagmannetje  van Koedijk uiteraard, die zijn pet te diep voor zijn ogen had en daardoor 
vlagde als het niet moest en omgekeerd. 
  
Mooie wedstrijd mannen. 
  
Tot de volgend wedstrijd  

met de groeten van O. van S. 
 

 
 
 
 
 
SVW'27 E5 -Reiger Boys E5 5 maart 2011 

  
Het was weer vroeg opstaan. Om 8.30 uur moesten we verzamelen bij SVW'27. De 
jongens en meiden hadden er weer zin in. Het hele team was compleet, dit 
betekende 3 wissel spelers. Er waren in de eerste helft over en weer kansen. 
De eerste echte kans van SVW was een penalty. Er was door de scheidsrechter 
hands gezien in het strafschopgebied dus de bal ging op de stip. Wat een 
geluk voor de Reiger Boys; de speler van SVW schoot naast. Reiger Boys ging 
toen weer vol in de aanval en door mooi samenspel kon Sander scoren. 
Gelukkig,het was 0-1 Daarna kwam er nog een mooi afstandsschot van Dennis 
die helaas tegen de keeper aanging. Daryll probeerde het in tweede instantie 
maar ook deze kwam niet in het netje terecht. We gingen met 0-1 de rust in.  
  
De tweede helft was ook weer heel spannend. SVW probeerde wel richting het 
doel van Daan te komen maar kwamen niet tot scoren. Door goed verdedigen 
van Maud, Sven,Dennis,Daryll en Sander kwamen ze niet ver. En als ze wel op 
het doel schoten was het nog altijd Daan die de ballen tegen hield. Mandy, 
Mick, Maarten en Luka deden hun best om een doelpunt te maken maar helaas 
ging de bal naast of over of de keeper had hem. Het was gelukkig Mandy die 
een mooie hard schot had vanaf de rechter zijkant. Gelukkig de bal zat erin. 
Het was 0-2. De punten zijn weer binnen. 
  
        Margaret moeder van Maarten 
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Flamingo`s E2 – Reiger Boys E11 
 
Vandaag 
moesten 
de mannen 
van E11 
aantreden 
tegen Fla-
mingo`s 
E2. Met 
een voltalli-
ge selectie 
en aan-
hang reis-
de we af 
na het 
dicht bij 
gelegen 
complex 
van Fla-
mingo`s. 
Dit com-
plex is zo-
als velen 
weten ook 
de thuis basis van de jeugd van AZ. 
Toen onze jongens het veld op liepen waren een aantal onder de indruk van de gemiddelde lengte van de 
tegenstander. Dit is niet vreemd want het komt steeds vaker voor dat sommige spelers een lengte hebben 
die niet mis staan bij een gemiddelde D of zelfs C speler. Dit is natuurlijk niet nodig als je Jarno en Thomas 
achterin hebt lopen. Thomas won na de aftrap 2 duels van hun grootste speler en zette daarmee gelijk de 
toon voor de rest van de wedstrijd. 
In de eerste helft werd er weer goed positie spel gespeeld. De bal ging weer bij tijd en wijle met een keer 
raken rond en dat is geweldig om te zien. Zo laat je je tegenstander lopen en creëer je zelf een hoop ruimte 
en een hoop kansen. Alleen het afwerken op doel liet het weer genadeloos afweten. Dit lijkt toch elke keer 
een terugkerend fenomeen. Het was slechts 0-1 bij rust door een doelpunt van Rick op een geweldige non 
look pass van Mitchell. 
Hiermee liet Mitchell weer zien waarom onder getekende hem zo goed vind. Hij weet altijd waar zijn mede 
spelers lopen en speelt dus altijd de vrije man aan. Ook wil ondergetekende de goal van Rick er uit lichten 
omdat zijn bal aan name perfect was. Niet alleen zijn bal aanname was perfect maar ook het kijken naar de 
keeper voordat hij inschoot was perfect. 
De tweede helft begon nog voorspoedig want Kay die onderuit geschopt werd nam de vrije trap die hem 
was toegekend door de scheidsrechter. Deze bereikte de vrijstaande Mitchell die geen moment aarzelde en 
dus de bal feilloos in de hoek schoot. Daarna zakte het behoorlijk in elkaar want de gemak zucht leek wel 
toe te slaan op het elftal. Met name Rick, Justin, Jordy en Roy dachten wel even niet te hoeven om te scha-
kelen. Verdedigde amper mee bij balverlies en het gevolg was dat er een overtalsituatie ontstond voor onze 
tegenstander. Dit resulteerde al snel in een aansluitingstreffer van Flamingo's. 
Totaal onnodig en dit geeft maar weer eens aan dat dit niet kan wil je je wedstrijden blijven winnen. Geluk-
kig viel er een ongelukkig eigen doelpunt van Flamingo`s waardoor de wedstrijd gespeeld was want daarna 
sloten de gelederen zich weer en konden we als winnaar van het veld af stappen. Uiteindelijke uitslag 1-3. 
Dit had veel meer kunnen en moeten zijn gezien de mogelijkheden die we gehad hebben over de totale 
wedstrijd. Ik zeg dit met name omdat als je kampioen wil worden, zal je efficiënt met de kansen om  moeten 
gaan wil je als eerste de eindstrijd halen.  
Voetbal is en blijft een teamsport. Je wint of je verliest met zijn allen. Komende woensdag is er geen trainen 
maar een soort toernooi waar waarschijnlijk iedereen weer beoordeeld word op zijn vaardig heden. 
Jongens doe je best aanstaande woensdag en tot volgende week. 

  
Gr  Eli 


