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Van de redactie

Op de eerste Nieuwsbrief zijn positieve reacties binnengekomen.
In deze editie veel verschillende onderwerpen, waaronder een 
paar oproepen. In de rubriek “In de spotlights” bijt Paula Bour-
gonje het spits af. Het is de bedoeling dat in elke Nieuwsbrief  
iemand in de schijnwerpers wordt gezet.

Rest ons nog 3 dingen te melden:
•	 De	Nieuwsbrief	is	voor	en	van	alle	leden,	commissies	etcetera.	

Lever	dus,	als	je	iets	te	melden	hebt,	kopij	aan.	De	Nieuwsbrief	
komt niet vanzelf vol!

 Inleveradres: pers@reigerboys.nl
•	 De	opmaak	van	de	Nieuwsbrief	wordt	verzorgd	door	Danielle	

de	Niet	van	DN	Media	DTP-studio.
•	 Je	kunt	de	Nieuwsbrief	automatisch	ontvangen	 in	 je	mailbox	

door je op de website daarvoor aan te melden (helemaal rechts, 
op de homepagina)

Bestuur kiest kledinglijn en leverancier

In de laatste jaarvergadering is besloten dat er een kledingfonds 
komt. Na veel wikken, wegen en vergelijken heeft het bestuur nu 
besloten	om	in	zee	te	gaan	met	het	bedrijf	SMP	Sportscare	B.V./
Jako.

Dit	 bedrijf	 (hierna	 kortweg	 Jako	 genoemd)	 zal	 alle	 wedstrijd-
tenues	 gaan	 leveren.	 Die	 zullen	 dan	 via	 het	 kledingfonds	 aan	
alle leden, van de allerkleinsten tot en met de senioren, verstrekt 
worden.	Daarnaast	biedt	de	nieuwe	webwinkel	van	Reiger	Boys	
een groot assortiment voetbal gerelateerde artikelen, bijvoor-
beeld voetbalschoenen, trainingsjacks etc., te koop aan. 

Waarom	 is	 voor	 Jako	 gekozen?	 Dat	 heeft	 te	 maken	 met	 de	
kwaliteit	 en	 de	 prijs	 van	 de	 kleding.	Wat	 Jako	 te	 bieden	 heeft	 
blijkt	uiteindelijk	het	meest	gunstig	te	zijn.	Door	te	werken	met	
een standaard kledinglijn worden er inkoopvoordelen behaald. 

Het was de bedoeling om een informatieavond in februari te 
houden voor alle belanghebbenden. In verband met de krokus-
vakantie gaat dat niet meer lukken; de streefdatum is nu dinsdag 
4 maart a.s. Op die avond zal het bestuur alles rond het kleding-
fonds	toelichten,	evenals	de	keuze	voor	Jako.	Verder	is	er	dan	een	
presentatie over de nieuw te vormen webwinkel. Het bestuur 
hoopt voor die avond op een grote opkomst.

“De Vrienden van Reiger Boys”

Wil	je	je	naam	ook	vermeld	zien	in	de	vitrine	van	De	Vrienden?
Wil	je	je	club	ook	steunen	bij	bijzondere	projecten	en	acties?
Word	dan	ook	“Vriend	van	Reiger	Boys”,	voor	slechts	€	50,-	per	jaar	
en je doet er een hoop goed mee.
Aanmelden kan via: devrienden@reigerboys.nl 

Het Reiger beeld

Je	 bent	 er	 ongetwijfeld	 al	 vele	 malen	 langs	 gelopen.	 Zo’n	 30	
meter	voor	 je	“Reigerstaete”	binnengaat,	vlak	naast	de	vlaggen-
masten	aan	de	rechterkant,	staat	een	fiere	Reiger	op	een	bal.	Dat	
beeld is gekomen als vervanger van het oorspronkelijke bronzen 
beeld,	dat	een	paar	jaar	geleden	gestolen	is.	Dat	bronzen	beeld	
was	geschonken	door	“De	Vrienden	van	Reiger	Boys”	ter	gelegen-
heid	van	de	opening	van	het	complex.	De	ontwerper	van	beide	
beelden	is	kunstenaar	Rem	de	Boer.	De	Fiere	Reiger	die	er	nu	staat	
(ook	van	“De	Vrienden”)	 is	 in	 roestvrij	 staal	uitgevoerd	door	het	
bedrijf Anton Constructiewerken te Obdam. Eerdaags wordt ook 
de plaat met inscriptie weer op de sokkel bevestigd.

Begeleiders jeugdscheidsrechters gezocht

Voor	de	afdeling	Jeugdscheidsrechters	zijn	we	dringend	op	zoek	
naar	 begeleiders	 om	 de	 huidige	 begeleiders	 te	 ontlasten.	 Die	 
huidige begeleiders zijn nu namelijk iedere week aanwezig. Onder 
het motto “vele handen maken licht werk” zoeken we vrijwilligers 
die om de week de jeugdscheidsrechters willen begeleiden.
Je	 kunt	 je	 aanmelden	 bij	 Ron	 en	Marcelle	 van	 der	 Grijspaarde	
(coördinatoren	jeugdscheidsrechters	Reiger	Boys),	
via:  jeugdscheidsrechters@reigerboys.nl of telefonisch 
(telefoonnummer	staat	op	de	website	van	RB	onder	“Wie	is	wie”)

Medewerkers Internationaal Jeugd Toernooi gezocht

Op	31	mei	wordt	 het	 al	 bijna	 traditionele	 Internationale	 Jeugd	 
Toernooi	gehouden.	Teams	van	vele	Nederlandse	en	buitenland-
se clubs zullen weer strijden om de prijzen.
Voor	dat	toernooi	zijn	we	op	zoek	naar	vrijwilligers	die	veldcom-
missaris willen zijn. Hebt u zin en tijd, meld u dan aan, liefst zo 
spoedig	mogelijk	 ,	 maar	 in	 elk	 geval	 vóór	 31	maart.	 Uiteraard	 
krijgt u nog uitleg over wat er van u wordt verwacht. 
Aanmelden kan via:  rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com
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Geboren op:	03-01-1949
Geboorteplaats: Haarlem
Lid van Reiger Boys sinds:	02-10-1989
Gekozen voor Reiger Boys omdat:
Layla en Stephan wilden voetballen 
en	Reiger		Boys	was	om	de	hoek.	
Mijn sportieve carrière:  
Haha, zie boven!!
Wat doe/deed je bij Reiger Boys? 
Begonnen	als	wijkhoofd	van	het	clubblad,	mixtoernooi,	school-
voetbal, vader en moeder voetbal, schoonmaak, jubileumcom-

missie	(50	jaar),	7	jaar	begeleider	van	een	meisjes-	en	dames	(3)	
team	 en	 5	 jaar	 kantine-coördinator	 en	 nu	 nog	 steeds,	 schoon-
maak,	kantinemedewerkster	en	gast-vrouw	bij	Dames	1
Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:	 Dat	 heel	 veel	 vrijwil-
ligers, ieder op zijn of haar manier, alles voor de club over heeft.
Ik moet nog lachen als ik denk aan: Er zijn zoveel momenten, 
maar ik moet altijd lachen om dat kleine Kaboutergrut als ze over 
elkaar heen rollen om de bal te krijgen
Wat ik nog mis bij Reiger Boys: Een beetje meer communicatie.
Mijn wens voor Reiger Boys: Elke week een volle tribune. 

Voetbalblessures bij kinderen

Van	Rosa	de	Boer,	moeder	van	Bas	Koekenbier	(E4),	kinderfysio-
therapeut en wetenschappelijk onderzoeker, ontvingen we inte-
ressante	 informatie	over	voetbalblessures	bij	 kinderen	 tussen	8	
en	16	jaar.	
Recent	onderzoek	 laat	zien,	dat	bovenbeenblessures	het	meest	
voorkomen in de grote dijbeenspier aan de voorkant, gevolgd 
door de hamstrings (achterzijde) en de spieren aan de binnen-
zijde	van	het	bovenbeen.	Middenvelders	hebben	de	meeste	kans	
op blessures (zij maken vaak de meeste meters, zijn vaak aan de 
bal), gevolgd door verdedigers en op de derde plaats aanvallers.
Het risico op spierblessures neemt toe tegen het einde van de 
1ste	helft	en	de	hele	2de	helft.	De	maanden	september	en	januari	
zijn piekmomenten voor het ontstaan van dergelijke blessures, 
dus na de zomer- en winterstop. Het herstel van een eerste bles-
sure	duurt	 tussen	7-22	dagen,	 afhankelijk	 van	de	ernst.	Herstel	
van een eerste blessure en van een hamstringblessure duurt 
veelal het langst.

Vaste aanstelling trainer? Denkt u ook mee?
 
Trainers	schijnen	na	twee	maal	een	tijdelijke	aanstelling	een	vaste	
aanstelling te moeten krijgen, althans volgens een uitgebreid ar-
tikel	 in	het	Noordhollands	Dagblad.	Dat	 zal	best	wat	 voeten	 in	
aarde	hebben	als	dat	 inderdaad	doorgaat.	Tussen	tijdelijke	aan-
stellingen moeten minimaal zes maanden zitten om een nieuw 
contract aan te kunnen bieden. Andre Elsinga (zo staat in een in-
terview	in	het	NHD)	is	daar	zeker	niet	gelukkig	mee,	Arnold	zeker	
ook niet en de rest van het bestuur zal dit ook beslist een probl-
eem vinden. Andre:” We zullen hard moeten nadenken over een 
oplossing”.

Bron: Noordhollands Dagblad.

Oud papier is geld waard!

Oude kranten, tijdschriften, reclamefolders, karton, je kunt het 
allemaal	 kwijt	 in	de	 container	bij	 Reiger	Boys.	Het	 is	 zo	 simpel:	
neem al je oude papier mee, deponeer het in de container en je 
bent	er	vanaf	en	Reiger	Boys	bezorg	je	weer	wat	extra	inkomsten.	
En je mag natuurlijk ook het oud papier van je buren meene-
men… Hoe meer hoe beter!

Kopij voor de Nieuwsbrief

De	Nieuwsbrief	verschijnt	 in	principe	elke	2	weken.	Maar…	het	
is  wel belangrijk dat er kopij aangeleverd wordt. Stuur dus leuke, 
nuttige, grappige, interessante berichten naar: 

pers@reigerboys.nl

Dan	wordt	het	echt	een	Nieuwsbrief	 voor	en	door	 allen	die	bij	
Reiger	Boys	zijn	betrokken!

IN THE SPOTLIGHTS
Paula Bourgonje-Philippo


