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van de redactie

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2014. In het nieuwe jaar komen 
we uiteraard terug met lezenswaardig nieuws. Voor nu willen we 
volstaan met twee zaken.
We vestigen nog eens nadrukkelijk de aandacht op de nieuw-
jaarswedstrijden en de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2015. 
Speciaal alle oud-1ste elftalspelers vragen we zich zo spoedig 
mogelijk aan te melden via de website (kopje: Aanmelden). 
doen, hoor!
Voor de receptie hoeft men zich niet aan te melden. Zie voor 
meer info de website.

Het is vrijdag 5 december. Als een soort Sinterklaascadeau laat de 
gemeente, zonder overleg, de nieuwe veldverlichting installeren 
op het KGV en trainingsveld 2 (speelveld 2 was een week eerder 
gedaan). Maar wat bleek: bij ontsteking op maandag 8 decem-
ber leek het veld meer op een landingsbaan van Schiphol dan op 
een voetbalveld. Al gauw kwam er, terecht, veel commentaar van 
de omwonenden. Meteen op 9 december kwam de leverancier 
de boel “herstellen”: knulliger kon het haast niet! Vanwege de nu 
ontstane zwarte vlekken kon er niet getraind worden. Dus: 10 de-
cember wederom herstel-werkzaamheden. Nu is het dan redelijk, 
maar eind januari zal door deskundigen de verlichting optimaal 
afgesteld worden. Zullen we zeggen: drie maal is scheepsrecht?

Deze Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door Bejo Druk & Print en DN Media DTP-studio

reiger Boys/treffer 
UitzendBUreaU a1
 najaarskampioen!

Vrijdagavond 12 december 
hebben de A-junioren van 
Reiger Boys/Treffer Uitzend-
bureau de najaarstitel van 
de 1e klasse weten te pak-
ken. In een goed gevulde 
Deimoshal, waar velen de ploeg kwamen steunen, werd  in de 
laatste wedstrijd van 2014 met ruime cijfers gewonnen van AZV 
Akersloot A2. Weliswaar kostte het in de eerste helft nog enige 
moeite, aangezien Reiger Boys na een kwartier tegen een 1-3 
achterstand aan keek, maar na een aansluitingstreffer vlak voor 
rust en twee goals binnen een minuut, kort na de wissel, waren de 
Heerhugowaarders niet meer te houden. Zij liepen uit naar een 
klinkende 9-4 overwinning.

nieUwe verlichting Brengt nog geen verlichting!

“de vrienden” schenken kleding voor mot-mannen

Zaterdag 29 november werden de mannen van de MOT verrast 
met een fraaie outfit, bestaande uit een werktrui en een jack voor 
het buitenwerk.
De letters MOT staan voor Materialen en Onderhouds-Team (of: 
Materialen, Opstallen, Terrein?)
Deze groep van elf man is elke week een aantal dagen bezig 
om het alle andere leden mogelijk te maken om hun sport te 
beoefenen. Alles wordt door hen bijgehouden, onderhouden en 
schoon gehouden. Een aantal van hen is bovendien al vele jaren 
trouw Reiger Boys-lid.
Het is de mannen van harte gegund dat zij vanaf nu hun werk 
kunnen doen in mooie en geschikte kleding. “De Vrienden van 
Reiger Boys” zijn er trots op dat zij deze stille werkers deze uitrus-
ting konden schenken.
Overigens heeft ook onze kledingleverancier SMP Sportscare een 
duit in het zakje gedaan om deze actie mogelijk te maken.
Dat de mannen er blij mee zijn blijkt uit het bedankje dat MOT-
coördinator Jan Peekel naar “De Vrienden” zond:

En natuurlijk wensen we
 iedereen die bij Reiger Boys 

betrokken is fijne feestdagen en 
heel veel goeds en sportiefs in 2015! 

Afgelopen zaterdag 29 november 2014 hebben alle MOT- medewer-
kers  van de “ Vrienden van Reiger-Boys “ een sweater en een jasje 
gekregen. Wij lopen nu uniform herkenbaar als een ploeg die de ac-
commodatie en alles wat er om heen ligt en staat op orde houdt. 
Daarom willen wij hierbij de” Vrienden van Reiger-Boys “ bedanken 
voor deze geste. Bedankt. Namens alle MOT medewerkers, Jan Peekel
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Geboren op: 11 mei 1956

Geboorteplaats: Amsterdam

Lid van Reiger Boys sinds:  Sinds 1973 met een 
onderbreking van een half jaartje toen ik 23 was 
omdat ik toen een cursus op zaterdag moest vol-
gen.

Gekozen voor RB omdat: 
ik samen met Gerard Schouten weer wilde gaan 
voetballen, we gingen eerst naar SVW, maar daar 
was geen plaats meer bij de A-junioren en toen 
zijn we naar Reiger Boys gegaan.

Mijn sportieve carrière: 
Ik ben begonnen bij Osdorp in Amsterdam en daarna nog twee 
jaar bij Rivalen in de interregionale jeugd. Bij Reiger Boys heb ik ei-
genlijk wel in elk elftal gespeeld, maar het meeste in het 2e en 4e 
elftal. In de zaal heb ik jaren hoofdklasse gespeeld en ben daarna 
met mijn vrienden gaan zaalvoetballen, wat ik nu nog steeds doe.

Wat doe/deed je bij RB? 
Ik heb bij de maandagavond schoonmaakploeg gezeten, organi-
satie van pupillendagen, zeven jaar F-coördinator, toernooicom-
missie, ontvangstcommissie, scoutingscommissie, 24 jaar jeugd-
leider/trainer samen met eerst Jaap Groot en daarna Adri Kamp. 
In dat laatste team speelde mijn zoon Erwin en van het team van 
mijn zoon Willem ben ik ook nog een aantal jaartjes leider ge- 
weest. Nu ben ik leider van Heren 2 en zit ik ook al weer wat 
jaartjes in het bestuur van de Vrienden van Reiger Boys en uitein-
delijk zal ik wel eindigen bij de MOT-ploeg.
Het leuke van in zoveel verschillende organisaties binnen de club 
gezeten te hebben is, dat je zoveel mensen leert kennen en weet 
wat er komt kijken om een vereniging draaiende te houden.

Het bijzondere aan RB vind ik: vind ik de sfeer binnen de club. 
Zeker toen we nog wat kleiner waren als vereniging en aan de 
Beukenlaan zaten was het één grote familie, maar ook nu, terwijl 

de club zo groot in omvang is geworden, is er 
veel betrokkenheid onder elkaar.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
als ik denk aan de weekenden op het toernooi 
in Landgraaf met de D-pupillen, samen met heel 
veel ouders in de jeugdherberg, wat een feest 
was dat altijd. Wat ook lachen was: we werden 
een keer kampioen met het derde elftal van Di-
nand Bakker tegen Castricum dat voor de laatste 
wedstrijd op kop stond, maar wij bogen in de 
laatste 10 minuten een achterstand om in een 
overwinning. Toen we een uur na de wedstrijd 
hun kleedkamer gingen schoonmaken lag de 
vloer vol met glazen en flessen champagne die 
ze van verdriet toch maar opgedronken hadden.

Wat ik nog mis bij RB: Er doen al zo veel mensen vrijwilligerswerk 
bij RB, maar er kunnen er nog veel meer bij, want er moet nog 
te veel gedaan worden met te weinig en vaak dezelfde mensen. 
Het is toch leuk om iets te doen voor de club waar jij of je kind lid 
van bent! Sinds de invoering van de vrijwilligersbijdrage zijn er al, 
om een voorbeeld te noemen, veel mensen die acht uur komen 
helpen op een toernooidag, vervolgens krijg je dan te horen dat 
ze niet wisten dat er zoveel bij komt kijken om dat te organiseren 
en goed te laten verlopen. Zij blijven dan vrijwilligerswerk doen 
omdat ze het zo leuk hebben gevonden.
Schroom niet om je eens aan te melden, er is altijd wel iets wat je 
leuk vindt om te doen en het wordt enorm gewaardeerd! 

Mijn wens voor Reiger Boys is: 
dat we een financieel gezonde club blijven en dat we met de jeugd 
minimaal in de hoofdklasse gaan spelen, zowel bij de meisjes als 
jongens, zodat we onze selectie-elftallen bij de senioren zo veel 
mogelijk aan kunnen vullen met onze eigen jeugd.
En wat minstens zo belangrijk is: veel aandacht geven aan de re-
creatieve teams die op een lager niveau spelen, zodat deze jon-
gens en meisjes met veel plezier hun hobby kunnen uitoefenen 
bij Reiger Boys.

IN THE SPOTLIGHTS
nico de krijger

Bestel nU alvast olieBollen, krentenBollen en / of appelflappen 

De opbrengst komt ten goede kvan de jeugd van v.v. Reiger Boys. 
Betaling worden gewoon vooraf per bank gedaan.

op 30 december tussen 12:00 en 18:00 uur kunnen de bestellingen 
in de kantine worden opgehaald.
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ehBo in de sport: een oproep!

Sporten is een gezonde bezigheid. Toch bestaat er altijd een 
kans op een blessure. Bij een blessure zijn twee zaken van groot 
belang: het behandelen van blessures én het voorkomen van 
sportblessures, zodat behandeling minder vaak nodig is in de 
toekomst. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij 
het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op 
kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het her-
stel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste 
Hulp wordt geboden. 

Behandeling van blessures
Grotere sportevenementen zijn vaak goed georganiseerd met 
een goede medische opvang en EHBO. Bij kleinere sporteve-
nementen, binnen sportverenigingen of als je met een groep 
vrienden sport, is dit vaak niet zo. Daar zorgen meestal mensen 
zonder EHBO-opleiding of –ervaring voor de eerste opvang van 
sportongevallen.
Binnen Reigerboys leeft de wens om een professionele EHBO-
post op te zetten met een aantal vrijwilligers/-sters. In eerste in-
stantie wordt gedacht aan tenminste 12 vrijwilligers om enige 
continuïteit te kunnen bieden. Het gaat hierbij met name om be-
zetting tijdens de wedstrijden, toernooien en trainingen. EHBO 
inzetten wordt bij voorkeur gedaan door twee personen, zodat 
de belasting minimaal is. Dit betekent een keer per maand een 
EHBO-inzet doen. 

Wat zoeken wij?
EHBO-ers / BHV-ers  die in teamverband eerste hulp verlenen en 
indien nodig zorgen voor een goede overdracht naar de andere 
disciplines. Een goede administratieve afhandeling/registratie is 
daarbij belangrijk.

functie-eisen:
- de vrijwilliger wordt wegwijs gemaakt door de coördinator
- kunnen samenwerken met andere hulpverleners
- stressbestendig
- goede communicatieve vaardigheden
- initiatief tonen
- gestructureerd en methodisch kunnen werken
- beschikt over kennis van hulpverlening door opleiding 
 (verbandleer en kleine ongevallen,  bediener AED)
- flexibele instelling

wat wordt er geboden:
- Enthousiast team
- Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
- Mogelijkheden tot volgen van cursussen
- Vrijwilligersbijdrage

Belangstelling?
Neem dan contact op met: 
Ron Veerman  |  r.veerman@reigerboys.nl  |  tel.  0648383917 
Jan Bernaards  |  bernaards.jan@gmail.com  |  tel. 0659332505.

‘reiger Boys start met gedragscode commissie’

Op de club maken we er ons er wel eens schuldig aan; ‘rommel 
in de kleedkamer, schelden op de scheidsrechter, niet respectvol 
omgaan met teamgenoten, net te fanatiek coachen etc.’.
Dit moet anders!, vindt het bestuur van Reiger Boys. Regels en 
afspraken vormen de basiselementen voor het functioneren van 
een samenleving en dus zou dit ook moeten gelden voor een ve-
reniging als de onze. Reiger Boys streeft er naar dat ongewenst 
gedrag op en rond de velden wordt voorkomen en dat de club 
sportiviteit, respect en fatsoen uitstraalt.

Het bestuur van Reiger Boys heeft zodoende in 2014 met meer-
dere voetbalclubs uit Heerhugowaard het convenant ‘Samen 
voetballen in Heerhugowaard’ ondertekend. 
Binnen het convenant zijn, onder de noemer van gedragscode, 
gedragsregels voor spelers, leiders, ouders enz. vastgelegd. 

Een onderdeel van de gedragscode is het invoeren van gedrags-
code commissie. Per 1 januari 2015 is er een gedragscode com-
missie aangesteld binnen Reiger Boys. De commissie handelt on-
afhankelijk en bestaat o.a. uit een jeugdlid, vrijwilliger, seniorie, 
vrouwelijk lid. 

De gedragscode commissie beoordeelt afhankelijk van ernst en 
aard, incidenten binnen de club als hiertoe aanleiding bestaat. In-
dien een overtreding van meer structurele aard is of er sprake is 
aantoonbaar wangedrag wordt de commissie ingeschakeld.
•	 Een	 ieder	heeft	de	mogelijkheid	een	melding	 te	doen	bij	de	

commissie (gcc@reigerboys.nl);
•	 De	commissie	behandelt	de	klacht	(inventariseren,	intern	over-

leg);
•	 De	gedragscode	commissie	legt,	eventueel	in	overleg	met	het	

bestuur, een sanctie op.

Reiger Boys wil de gedragscode zichtbaar maken voor leden, 
coaches, trainers, vrijwilligers en overige bezoekers (o.a. ouders). 
Zodoende zal bij de ingang een groot boord worden geplaatst 
waarop “de 10 gouden regels van Reiger Boys” te lezen zijn. Het 
spreekt voor zich dat deze regels een relatie hebben met sportief 
en respectvol gedrag. De 10 gouden regels zullen tevens in klein 
format in de kleedkamers worden gehangen.

Het bestuur van Reiger Boys wenst een ieder een fijn, sportief en 
geweldloos speelperiode na het winterseizoen toe!


