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TWEEDE JAARGANG

Wat later dan de bedoeling was ligt nu nummer 1 (2de jaargang) 
van de Nieuwsbrief voor u. Ook dit seizoen wil de redactie u 
met zekere regelmaat op de hoogte houden van klein en groter 
nieuws over zaken die met Reiger Boys te maken hebben. Daarbij 
vragen wij alle lezers uitdrukkelijk om bijdragen voor de Nieuws-
brief. Heeft u iets leuks, nuttigs, spannends of vrolijks te melden? 
Mail dat dan s.v.p. naar pers@reigerboys.nl

Inmiddels is het voetbalseizoen in volle gang. Van de kabouters 
tot aan Heren en Vrouwen senioren wordt weer volop genoten 
van het spelletje met de bal. Het is hartverwarmend om alle vrij-
willigers in en om de velden en in de kantine bezig te zien, op 
doordeweekse avonden en op de zaterdagen en zondagen. Toch 
is het nog steeds hard nodig dat er meer “handjes om te helpen” 
bijkomen. Daarom de oproep: doe mee om Reiger Boys op wat 
voor manier dan ook goed draaiende te houden! Word ook een 
veelgeprezen vrijwilliger!

OEI, DE BAR GAAT DICHT!
Schrik niet: zo ver is het gelukkig nog niet. Maar het is wel een 
feit dat het steeds vaker voorkomt dat er te weinig barbezet-
ting is. En als de bezetting nóg schraler wordt, zou de bar in-
derdaad wel eens (op bepaalde tijden) dicht kunnen gaan.

Dat willen we toch niet?! Daarom, beste Reiger Boys-leden 
(en ieder die Reiger Boys een goed hart toedraagt): geef je 
ook op om eens een bardienst te draaien.

Je zult merken dat het eigenlijk heel leuk werk is en je krijgt er 
een hoop tevreden klanten voor terug. Met een grote(re) bar-
ploeg hoeft het je maar een paar uurtjes te kosten. Kom op! 
Meld je aan bij Fred de Vries, de kantinebaas!

DEMOSHOP EN WEBSHOP

Elke bezoeker die het gebouw 
binnenkomt loopt langs de eta-
lage met daarin verschillende 
Reiger Boys kledingstukken zoals 
o.a. wedstrijdshirt, trainings- 

pakken en tassen. Sportkleding is in de demoshop op de eer-
ste verdieping te bekijken en te passen en kan via de webshop 
worden besteld.
Het wedstrijdshirt in de etalage zal worden bedrukt met het logo 
van een sponsor. Sponsors die daarvoor interesse hebben kunnen 
per opbod bieden. Het startbod dat reeds geboden is bedraagt 
100 euro (exclusief BTW). Biedingen kunnen worden uitgebracht 
via sponsoring@reigerboys.nl. Zodra er een hoger bod wordt uit-
gebracht worden de sponsors die al een bod hebben uitgebracht 
per mail geïnformeerd.

WIFI OP REIGER BOYS COMPLEX

Op ons gehele complex is sinds kort voor onze leden en bezoe-
kers gratis draadloos internet (wifi) beschikbaar, wat mogelijk 
wordt gemaakt door KPN HotSpots. Wie hiervan gebruik wil 
maken selecteert simpelweg KPN op de mobiel, tablet of laptop 
en komt uit op een pagina om aan te loggen. Voor sponsors is 
het mogelijk om voor een bedrag van 150 euro (exclusief BTW) 
een seizoen lang het bedrijfslogo hierop zichtbaar te maken. In-
teresse? Mail dan naar sponsoring@reigerboys.nl en wij nemen 
contact met u op.

PRESENTATIEGIDS

Begin deze maand is de 
nieuwe presentatiegids van 
onze vereniging uitgekomen 
met daarin diverse interviews 
met mensen uit de Reiger 
Boys kring. De gids is ook te 
downloaden via onze web-
site. De papieren gids (in 
fraaie kleurendruk) ligt in de 
kantine; u kunt hem mee-
nemen om hem thuis op uw 
gemak te lezen.

NIEUWJAARSRECEPTIE EN NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN

Noteert u alvast zaterdag 3 januari 2015 in uw agenda. Dan ho-
pen wij zo veel mogelijk leden en oud-leden te ontmoeten op de 
welbekende Reiger Boys nieuwjaarsreceptie. Voorafgaand aan de 
receptie zullen (als de weersomstandigheden dat toelaten) weer 
wedstrijden gespeeld worden tussen oud-eerste en huidige eer-
ste elftalspelers, en tussen oud-oud en oud-oud. 

Binnenkort zullen oproepen geplaatst worden voor ex-eerste 
elftalspelers om zich te melden. Ook zal er nadere informatie 
komen over het programma van die dag.
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Geboren op: 4 september 1943

Geboorteplaats: Beverwijk

Lid van Reiger Boys sinds:  1 augustus 1970 met 
een onderbreking van 1 jaar in de periode juli 
1982 tot 1 augustus 1983.

Gekozen voor RB omdat: 
ik in april 1970 ben komen wonen in Heerhu-
gowaard en dringend behoefte had om mijn 
sportieve carrière weer voort te zetten op zaterdag, na een 
drukke werkweek in Amsterdam en zondag dan voor mijn ge-
zin vrij te houden. De overgang van de grote stad Amsterdam, 
waar ik mijn hele jeugd tot aan mijn trouwen in 1968 heb doorge-
bracht (slechts 3 weken een Beverwijker geweest) was groot, dus 
het contact leggen via een voetbalvereniging was erg belangrijk.

Mijn sportieve carrière: begon op 10 jarige leeftijd in Amsterdam 
bij de voetbal- club Slotermeer (dat was toen de startleeftijd). De 
voetbalclub Slotermeer werd omgetoverd naar Sloterpark. Ik heb 
daar tot mijn 24ste gespeeld. Ik zweefde ergens in de selectie tus-
sen Heren 1 en 2. Was niet serieus genoeg en hield toch ook wel 
erg van stappen en laat thuis. Dit kostte me vaak een basisplaats. 
Tussen 1967 en begin 1970 heb ik nog in de zaal gespeeld in Am-
sterdam in een vriendenteam.

Wat doe/deed je bij RB? In de periode voor september 1990 heb ik 
een periode de toto/lotto opgehaald langs de deuren en in de kas-
commissie gezeten. In deze periode had ik te weinig tijd om andere 
activiteiten te doen i.v.m. mijn drukke werkzaamheden. Vanaf sep-
tember 1990 ben ik dat gaan inhalen. Ik heb toen plaats genomen 
in de kantinecommissie en heb daar tot juni 1999 de financiële 
kant van de kantine gedaan. Ik wilde na deze periode even rust 
door wat verdrietige privéomstandigheden in 1999. In september 
van dat jaar heb ik me toch laten overhalen om penningmeester te 
worden van de club en dat doe ik nog steeds. Een uitdaging ook 
i.v.m. de overgang van de Beukenlaan naar de Lotte Beesedijk.

Het bijzondere aan RB vind ik: dat ook in de 
soms niet zo makkelijke perioden (en die zijn er 
best geweest) er altijd weer een groep mensen 
binnen de club is, die ervoor zorgt, dat het weer 
op de rit komt.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
een aantal momenten, die ik heb meegemaakt 
als we met Hemelvaart 3 dagen naar Duitsland 
gingen met een groep leden met aanhang. Ik 
pik er eentje uit. Toen we een wedstrijd moesten 

spelen en we daar arriveerden en er bleek geen kleedkamer te 
zijn, maar alleen een aflopend veld op een heuvel. Het probleem 
kleedkamer werd al snel opgelost. Symbolisch werd er door Joop 
van Houts een kleedkamer in elkaar gezet en daar stonden we 
dan ons om te kleden, half naakt op het veld en uiteraard een 
gelach van de dames in de bus. De wedstrijd begon, maar de bal 
rolde steeds maar één kan top. Het werd steeds donkerder en een 
enorme stortbui redde ons voor de rest van de wedstrijd. Alle-
maal gauw de bus in. Wat zich daar allemaal afspeelde kan ik me 
niet meer herinneren. De chauffeur van de bus wilde snel thuis 
zijn en denderde werkelijk van de heuvel af. Blij dat ik beneden 
was. 

Wat ik nog mis bij RB: het doorcommuniceren van feiten, die be-
langrijk zijn om de vereniging in zijn geheel draaiende te houden. 
Ik doel hierbij vooral ook op ons centrale punt voor de activiteiten 
(de kantine). Niet eerst een activiteit plannen, maar eerst contact 
zoeken met deze commissie, of het mogelijk is de activiteit of het 
evenement te houden. Het meeste bereik je door goed te com-
municeren.

Mijn wens voor Reiger Boys is: 
om uiteindelijk op sportief niveau standaard in de 2e klasse te 
kunnen voetballen. Dit moet dan wel, na een overgangsperiode, 
zoveel mogelijk met een eigen jeugdopbouw en doorstroming 
gebeuren.

IN THE SPOTLIGHTS
André Elsinga

NIEUWE SPONSOROVEREENKOMSTEN

De sponsorcommissie is er door het zeer actieve beleid in ge-
slaagd weer enkele nieuwe sponsors toe te voegen aan het toch 
al grote bestand en heeft bestaande sponsors bereid gevonden 
hun sponsoroptie uit te breiden:
•	 Kraakhelder	 Schoonmaakdiensten	 is	 nieuw	 als	 teamsponsor 
  van Reiger Boys C1.
•	 Wonder’s	Heerhugowaard	is	nieuw	als	bordsponsor	met	tevens 
  een bord van Fabbrica langs het KGV.
•	 Rijschool	Butterhuizen	is	nieuw	als	schermsponsor.
•	 Herenkapsalon	Schouten	is	tevens	nieuw	als	schermsponsor.

•	 KPN	HotSpots	is	nieuw	als	duo	teamsponsor	van	Reiger	Boys	E3 
 en tevens bordsponsor.
•	 Route	 Mobiel	 heeft	 de	 sponsorovereenkomst	 verlengd	 en	 is 
  teamsponsor van Reiger Boys C1.
•	 Treffer	 Uitzendbureau	 heeft	 de	 sponsoroptie	 uitgebreid	 en 
  heeft nu een 11 meter reclamebord langs het KGV.
•	 De	Back	Metaalconservering	Groep	heeft	de	sponsoroptie	uit- 
 gebreid naar stersponsor en is tevens teamsponsor van Reiger 
  Boys A1, Heren 3 en Heren 5.
Een goede zaak voor Reiger Boys en een compliment waard aan 
het adres van de sponsorcommissie! De commissie bestaat nu uit: 
Arjan de Back, Erlo van der Hoeven, Wilko Bakker, Daan de Vries, 
Michel Bakker, Justin van der Valk


