
Van de redactie

Ook de 3de Nieuwsbrief bevat weer veel nuttige en amusante 
informatie. Een heel leuke bijdrage kwam van Piet Weeland: een 
wedstrijdverslag uit 1966, origineel geschreven door J. Aay voor 
het toenmalige clubblad “De Reiger”. Er komt in elk geval één 
bekende naam in voor: Wijnand Kossen, vader van o.a. Jeroen. 
Houd bij het lezen ervan wel in gedachten dat het over 48 jaar 
geleden gaat! Veel plezier.

Laat  ‘t schoon achter!

Ik heb me niet alleen verbaasd. Ik was ook stomverwonderd. 
Afgelopen twee weken heb ik ’s middags de ontvangstdienst 
overgenomen. Best een leuk klusje, maar… als je na afloop de 
kleedkamers naloopt, springen je de tranen in de ogen. Is er 
dan niemand van de teams, coaches, begeleiders, trainers die 
iets aan  de “opruimplicht” doet? Het is toch niet zo moeilijk. Ge-
woon tegen de spelers zeggen dat ze de kleedkamer schoon en 
opgeruimd achterlaten. Dat lijkt mij heel normaal.

Een verbijsterde Reiger… 

Kledingfonds Commissie (KFC)

Sinds kort is er een Kledingfonds Commissie in het leven ge-
roepen. Daarin zijn de taken en verantwoordelijkheden als volgt 
verdeeld:
Sven van de Berg: Kleding coördinator - Jan Pluister: Kleding  
beheerder - Geert Spaan: Kleding beheerder - Helen Rietveld: 
Demoshop vertegenwoordigster - Milou Rietveld: Demoshop 
vertegenwoordigster - Danny Langedijk: Demoshop vertegen-
woordigster - Ans Verkooijen: Demoshop vertegenwoordigster
Verantwoordelijk bestuurslid is Wil verkooijen.

De commissie werkt er hard aan om in het seizoen alle leden van 
Reiger Boys te laten voetballen in een prachtige nieuwe outfit van 
JAKO/SMP Sportcare. Hoe een en ander in zijn werk gaat wordt 
via website en Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Mocht je je ook nog op een of andere manier verdienstelijk willen 
maken voor het kledingfonds: schroom niet (we kunnen nog hulp 
gebruiken!) en meld je bij Wil Verkooijen. 

Sponsor Reijngoud schenkt printer/kopieerder

Als vereniging mag je je handen dichtknijpen met een goede 
sponsor. Dat geldt zeker voor onze hoofdsponsor Reijngoud, 
die ervoor heeft gezorgd dat in de bestuurskamer een print- en  
kopieerapparaat staat waarmee A4 en A3 geprint kan worden.
De netbeheerder van Reijngoud en onze eigen netwerkbe-
heerder Wilko Bakker hebben ervoor gezorgd dat dit apparaat 
ook werkt op ons eigen netwerk, zowel in de bestuurskamer als 
in het wedstrijdsecretariaat. Weer een stap verder dus qua gemak 
en professionaliteit. De vereniging is sponsor Reijngoud en Wilko 
Bakker zeer dankbaar.

Controle spelerspas jeugdvoetbal

Vanaf 1 maart is de verplichte visuele controle van de speler-
spas ook van toepassing in de categorie B van het jeugdvoetbal 
(jongens en meisjes). Hiermee treedt de laatste fase in werking 
van de stapsgewijze invoering van deze maatregel. Per 1 maart 
2014 is de verplichte visuele controle dus een feit in het gehele 
amateurvoetbal. De visuele controle biedt verenigingen een in-
strument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld 
staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van de aanvoerders en scheidsre-
chter. Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan 
de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers. Visuele 
controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer 
gedaan. Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, 
worden na afloop gecontroleerd. Als er sprake is van bijzondere 
weersomstandigheden (veel regen; vorst en/of sneeuw) kan de 
visuele controle binnen plaatsvinden. Dit is in overleg te bepalen 
door aanvoerders/leiders en scheidsrechters.                                      
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Fase Met ingang van Betreffende categorie Aantal elftallen

Fase 5.1 Zaterdag 29 maart 2014 D-pupillen * comp./beker + 7.300 elftallen

Fase 5.2 Zaterdag 12 april 2014 C-junioren * comp./beker + 5.800 elftallen

Fase 5.3 Zaterdag 19 april 2014 B-junioren * comp./beker + 4.000 elftallen

Fase 5.4 Zaterdag 3 mei 2014 A-junioren * comp./beker + 2.400 elftallen

Planning vervolg fasegewijze invoering Digitaal Wedstrijd 
Formulier (DWF) – Categorie BDigitaal Wedstrijdformulier

Bij de senioren en de A1 en C1 wordt het Digitale Wedstrijs For-
mulier (DWF) al gebruikt. De volgende stap is de invoering van 
het DWF voor de A-B-C-junioren en de D-pupillen. De volgorde 
zal zijn: D-pupillen, C-junioren, B-junioren, A-junioren. Die vol-
gorde heeft te maken met het feit dat de pieken in het gebruik 
op dit moment liggen bij 14.00 uur en 16.30 uur.
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Geboren: 19-11-1941 in Asperen
Lid van Reiger Boys sinds: 
1974/1975 (ik was 33)
Gekozen voor Reiger Boys omdat:
Joop Sekeris (mijn toenmalige buurman) 
mij overhaalde bij RB te gaan kijken. Hij 
was al  lid en ik werd dus ook lid, maar 
toen zaten er al een paar potjes bier in 
hoor. Ik weet nog de eerste wedstrijd, ik was kapot. Liep het hele veld 
over van voor naar achter, op de tv was dat veld, dacht ik, niet zo heel 
groot. Was les 1, niet overal tegelijk zijn, meer positiespel!!!
Mijn sportieve carrière: In Asperen zwom ik lange afstanden in de Wiel 
(recreatief ) en ik heb ook gevolleybald (overgangsklasse) en eenmaal in 
HHW ben ik  gaan voetballen en tennissen.
Wat deed ik bij RB: Voetballen en eind jaren 70 trainde ik een aantal jaren 
de A, B en C-junioren (geen selectie). Op de maandagavond had ik één 
elftal om te trainen en dus hielp ik ook mee aan het schoonhouden van 
de kantine en verder trainde ik ook op de dinsdag- en donderdagavond 
de jeugd. Nadat ik begin jaren 80 gestopt ben met de jeugdtrainingen 

ben ik de vrije groep gaan trainen op de woensdagavond tot op heden. 
Tevens heb ik ook nog de begeleiding gedaan van Heren 2 samen met 
Piet v.d. Oord, Rick Verkaik en Nico Verhulst.
Wat doe ik bij RB:  Ik ben actief bij de MOT d.w.z. maandag- woensdag- 
en vrijdagochtend vanaf 8.00 uur. (Ik zorg dan voor het schoonhouden 
van de kleedkamers en toiletten).
Op de maandagavond maak ik schoon met de kantineschoonmaakploeg 
en op de woensdagavond zorg ik dat alle materialen klaar staan voor de 
training van de vrije groep.
Het bijzondere aan RB vind ik: dat iedereen veel moppert, maar dan 
toch weer gezellig een drankje met elkaar drinkt.
Ik moet nog lachen als ik denk aan: weg met een groep tijdens het 
Hemelvaartweekeinde altijd goed voor hilariteit. Denk ik o.a. aan het  
entertainen van de bejaarden op het terras van ons hotel in Cochem .
Wat ik nog mis bij RB: Discipline bij het schoonhouden van het complex 
o.a. de rommel die iedereen achterlaat en dat geldt voor jong en oud.
Mijn wens voor RB:  dat de enthousiaste jeugd die we zien voor Reiger 
Boys behouden zal blijven.

“Uit de oude doos”

ZCFC 2 – Reiger boys 1 
(Een verslag uit “De Reiger” oktober 1966)  DEEL 1

We ware zat van aldeur verlieze. We moste d’r nodig een paar 
punten baai hebbe, dat ware we roerend met mekaar iens. De 
trener wees iedere keer wel een aar an die het hek sluite most- een 
hekkesluiter apart meeneme kenne we niet betalen-maar die nou 
aan de beurt was zei voor de wedstraid. Ik verrot het, ik wil winne, 
iedere keer as ik thuis kom is het….. weer verlore zeker? As je dan 
begin te teute van we hoefde niet te verlieze, maar we ware weer 
zo onmazzel, dan lache ze je nach uit ook. Dus we zouwe d’r wel 
effe teugenan. En het ging, we ware lang niet ongevaarlijk. Het 
spel golfde snel heen en weer, zelfs trener Deinum dainde langs 
de kantlain mee. De teugenpartai begon al lekker op mekaar te 
kankeren en dat mot je hebbe. V.Baar nam ’n vraje skop, heel listig 
over het muurtje heen en we dochten al dat ie zat, toen de kieper 
hem met z’n nagels nog net korner tikte.Het ging lekker. Baai een 
aanval over rechts kreeg Peters de bal gaf hem deur naar Wijnand 
en die weer naar Frits die met twee tegenstanders in de rug, met 
een draaiballetje vlak langs de paal het eerste doelpunt maakte 
(0-1). Jammer dat ze voor koppiestaid nach gelaik maakte (1-1). 
Na de thee zou het publiek waar voor z’n geld kraige, deer zou 
Reiger Boys voor zorge. Zo’n paar honderd toeschouwers hebbe 
d’r entreegeld toch ok niet voor  de flauwe kul betaald.

(… het vervolg staat in de volgende Nieuwsbrief)

Prolongatie titel RB-vrouwen (zaal)

Door een gelijkspel (2-2) tegen 
Zeemacht heeft het Vrouwenteam 
van Reiger Boys (zaal) de prolongatie 
van de titel in de Hoofdklasse 1 veilig 
gesteld. De resterende drie wed- 
strijden kunnen rustig uitgespeeld worden, om daarna in april te 
strijden om het districtskampioenschap West 1, met als inzet een 
mogelijke plaats in de eredivisie in 2014/2015.

De zaalvoetbalafdeling heeft ambities om zowel het vrouwen- als 
herenzaalvoetbal op een hoger plan te brengen en te houden. 
Daarvoor zijn we op zoek naar aanvulling van speelsters, spe-
lers en jeugdspelers. Als je zin hebt om de zaalvoetbalafdeling 
te komen versterken, neem dan contact op met Ron Veerman  
(06-48383917) of via de mail: zaalvoetbal@reigerboys.nl

Tweemaal contractverlenging

Het bestuur kan tot haar genoegen meedelen dat het contract 
met Tom Boukes, hoofdtrainer B-junioren, en met Rob Ernst, ver-
zorger bij de herenselectie, is verlengd. De verlenging geldt voor 
beiden voor een seizoen. In het contact met Rob is tevens een 
optie voor nog een seizoen opgenomen.
Het bestuur wenst Tom en Rob heel veel succes.

IN THE SPOTLIGHTS
Ben de Jong


