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VAN DE REDACTIE

Dit is het eerste nummer van de 3de jaargang. Ook dit seizoen  
is het de bedoeling weer regelmatig te verschijnen met nieuws 
en informatie voor alle leden en anderen die bij Reiger Boys be-
trokken zijn.
IEDEREEN kan kopij inzenden, al is het maar om een bijvoor-
beeld een leuk voorval uit een wedstrijd te melden. De Nieuws-
brief wordt digitaal verzonden naar alle leden (voor zover het 
emailadres bekend is) en de papieren versie komt in de kantine te 
liggen. Voor het drukken zijn we Ronald Keesman heel dankbaar.
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PILOT PROJECT ‘PLEZIER EN SPORTIVITEIT’

Wat is er nu mooier als iedereen, spelers, scheidsrechter, ouders en 
andere toeschouwers, langs de lijn plezier beleeft aan hun weke- 
lijkse wedstrijd? Daarvoor zijn de jongens en meisjes tenslotte lid ge-
worden van een club: zij vinden voetbal leuk en willen op een plezier-
ige manier hun sport bedrijven. 

Actie
Ilse Uljee heeft een concept ontwikkeld om erachter te komen:
waarom zit iemand op voetbal en wanneer wordt dat doel wel of niet 
bereikt?
En: zijn er factoren die het spelplezier belemmeren of juist vergroten?
Om ervoor te zorgen dat het binnen en buiten de lijnen voor ie-
der plezierig is en blijft heeft Ilse Uljee het initiatief genomen voor 
een actie die de algehele sportiviteit hopelijk kan bevorderen. 
Daarin wordt zij gesteund door Kees van Diepen (lid gedrags- 
codecommissie), Alex Verkooijen (voorzitter jeugd jongens) en 
Ben Rietveld (clubvoorzitter).

Wat houdt de actie in?
Ilse wil ouders en spelers een vragenlijst laten invullen. De vra-
genlijsten worden per team ingevuld en ook alle ouders van een 
team doen dat. Dat wordt dan met het team besproken en indien 
nodig ook met de ouders.

Start en vervolg
De opzet is, dat in oktober wordt gestart met 10 teams in de 
leeftijdscategorie van de F-jes t/m de C-tjes. Na de winterstop 
volgt een evaluatie en wordt de actie vervolgd. Als de actie een 
positief effect heeft, zal het een jaarlijks terugkerende activiteit 
binnen de club worden. 

UITGIFTE REIGER BOYS CLUBCARDS

Sinds kort hebben wij een nieuw kassa systeem in de kantine, 
geleverd door Le Credit Sportif. Het is een simpel en gebruiks-
vriendelijk systeem. De ervaring met het nieuwe systeem is posi-
tief. Met de komst van het nieuwe kassasysteem introduceren wij 
ook de Reiger Boys clubcard. Met deze kaart kun je vanaf nu nog 
makkelijker afrekenen aan de bar. De Reiger Boys clubcard heeft 
enkele belangrijke voordelen: je hoeft geen geld meer mee te 
nemen naar de club, je hebt overzicht en controle over je kantine-
uitgaven (of die van je kind).

Afrekenen aan de bar kan met je gewone PIN-pas, de Reiger Boys 
Clubcard (met voldoende saldo) en met contant geld. Het ‘oplad-
en’ van de Reiger Boys Clubcard kan thuis of met je mobiel met 
iDEAL.

De Reiger Boys Clubcard wordt beschikbaar gesteld aan alle 
Reiger Boys leden vanaf de D-pupillen en de medewerkers. Daar-
naast zal de Reiger Boys Clubcard de welbekende koffiekaart voor 
de medewerkers gaan vervangen. Het tegoed van de koppen 
koffie wordt simpelweg op de kaart geboekt en kan gedurende 
het seizoen worden besteed.

De Reiger Boys clubcards kunnen zaterdag 10 oktober tussen 
10:00 en 14:00 uur afgehaald worden in de bestuurskamer.

De Reiger Boys Clubcard is voor de komende drie jaren gespon-
sord door Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn, een product 
van de Burg Groep met het hoofdkantoor en een productieloca-
tie in Heerhugowaard.

Kijk voor 
meer informatie 
op 
www.reigerboys.nl

NOODKREET! 
BEGELEIDERS SCHEIDSRECHTERS GEVRAAGD!

Ron en Marcelle van der Grijspaarde zijn al jarenlang de en-
thousiaste begeleiders van scheidsrechters bij Reiger Boys. Zij 
zorgen voor een goede ontvangst en de verdere begeleiding, 
ook van de jeugdscheidsrechters. Gelukkig HADDEN ze daar-
bij hulp van een aantal andere mensen, MAAR…  die moesten 
helaas door omstandigheden stoppen. Nu staan Ron en Mar-
celle er alleen voor, en dat gaat echt niet. Zij doen dan ook een 
DRINGENDE OPROEP om hen te helpen, zodat zij wat meer 
“lucht” krijgen. Meld u a.u.b. aan, en verlicht het werk van Ron 
en Marcelle! Aanmelden: rbjeugdscheidsrechters@hotmail.
com of bellen: 06 13418722 (na 18.00 uur).
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Geboren op: 16 april 1961 

Geboorteplaats: Duiven
 
Lid van Reiger Boys sinds: april 1985
 
Gekozen voor RB omdat: in 1985 dat de club was 
in HHWaard waar vrouwen en heren-voetbal op 
de zelfde dag was. 

Mijn sportieve carrière: mijn jeugd heb ik bij 
Angerlo Vooruit gespeeld, daarna bij Reiger Boys 
een seizoen in heren 2 gespeeld, daarna jaren in 
RB-5. 

Wat doe/deed je bij RB? In 1985 ben ik begonnen als kantine-
medewerker, 17 jaar begeleider van dames 1 geweest, de Reiger 
rondgebracht in de wijk, AB bestuurslid dames 3 jaar geweest, zo 
af en toe trainer geweest waar er nood was, kledingfonds, mate-
rialen, internationaal jeugdtoernooi.

Het bijzondere aan RB vind ik: 
Is RB wel zo bijzonder, we zijn toch niet meer 
of minder dan ‘n ander, wanneer ik in 1985 
bij ‘n andere vereniging was gekomen had 
ik het daar ook naar m’n zin gehad (denk ik), 
maar het is gewoon m’n club.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: de mix-
toernooien aan de Beukenlaan en dan met 
name wat er allemaal gebeurde op en rond 
het hoofdveld (spannend).

Wat ik nog mis bij RB: dat zal niet zoveel 
zijn, we zijn ‘n club met uistraling in de re-

gio, de beleving bij veel vrijwilligers is groot, we doen het met z’n 
allen zo slecht nog niet denk ik.
 
Mijn wens voor Reiger Boys: dat het ‘n gezonde en gezellige club 
mag blijven.

IN THE SPOTLIGHTS
Geert Spaan

20 jaar “Vrienden van Reiger Boys”
WE WILLEN WEER EEN CLUB VAN 100 WORDEN!

Dit seizoen, 2015-2016, viert de stichting “Vrienden van Reiger 
Boys” zijn twintigste bestaansjaar. De in Reiger Boys-kringen wel-
bekende Leen Blind nam eind 1995 het initiatief om tot een “club 
van 100” te komen. Dat lukte, en een paar maanden later, op 13 
juni 1996, werd de officiële oprichtingsakte bij notaris Kleuters 
getekend. Het doel van “De Vrienden” was en is: voor de verenig-
ing Reiger Boys (extra) zaken realiseren, in de breedste zin, voor 
alle geledingen binnen de club. 

Binnen korte tijd hadden vele mensen die zich met Reiger Boys 
verbonden voelden zich aangemeld als “Vriend”. Op een ge-
geven moment was het aantal tot over de honderd gestegen, 
een prachtig resultaat. Heel veel extra’s zijn in de loop van de 
jaren mogelijk gemaakt. Een greep daaruit: speciale acties voor 
de jeugd, verfraaiing van de kantine, kleding voor de kantine-
medewerkers, flinke bijdrage voor het International Youth Tour-
nament, gereedschap voor de MOT-ploeg, een popcornmachine 
voor de toernooien, info-schermen, de tussenwand in de kantine, 
ballen voor de pupil van de week, een AED (defibrillator), het 
Reiger-beeld (vervanging van het gestolen bronzen beeld), enfin, 
zo kan er nog véél meer genoemd worden.
Het meest recent was de geslaagde avond in maart 2015 (in 
samenwerking met de sponsorcommissie), waarop Jeroen Elshoff 
en Jeroen Grueter een boeiende presentatie hielden over hun 
werk als sportverslaggever.

WE WILLEN ER GRAAG WEER NIEUWE VRIENDEN BIJ KRIJGEN
In de afgelopen jaren is het Vrienden-bestand wat teruggelo-
pen. Onder andere door het overlijden van een aantal trouwe 
Vrienden, maar zeker heeft ook de economische situatie ertoe 
geleid dat er mensen moesten afhaken.
Nu het inmiddels weer beter gaat met de economie hebben we 
er goede hoop op dat we er weer Vrienden bij zullen krijgen. De 
Vriendenbijdrage is per jaar 50 euro, en dat geld wordt, mede in 
overleg met het clubbestuur, goed besteed.

Speciale avond
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan zal in de eerste helft 
van 2016 een speciale avond georganiseerd worden waarop de 
Vrienden de eregasten zullen zijn. Nadere informatie daarover 
volgt zodra meer bekend is over de invulling van de avond.

TOT SLOT: Aarzel niet, meld u aan als “Vriend”! 
Dat kan via devrienden@reigerboys.nl , of schiet een van 
de bestuursleden aan: Henk Tromp (penningmeester), 
Nico de Krijger (secretaris), Danielle de Niet (alg. bestuurs- 
lid), Hans van der Veldt (voorzitter). Je naam komt dan 
natuurlijk ook in de vitrine in de kantine te hangen!


