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CURSUS REANIMATIE/AED

Iedereen weet hoe belangrijk 
het is om snel en doeltreffend te 
handelen als iemand getroffen 
wordt door een hartstilstand of 
een andere levensbedreigen-

de situatie. Bij de opening van ons nieuwe complex is door de 
“Vrienden van Reiger Boys” een zogeheten AED aan de vereniging 
geschonken. Om dat apparaat in noodsituaties goed te kunnen 
gebruiken is het noodzakelijk dat er voldoende mensen binnen 
de vereniging zijn die weten hoe zij moeten  handelen bij een 
reanimatie en het gebruik van de AED.

Ons “gouden lid” (50 jaar lid!) Piet Weeland, al heel veel jaren 
EHBO-instructeur, organiseert namens de Stichting EHBO Heer-
hugowaard een cursus voor allen die zich willen bekwamen in het 
toepassen van reanimatie/gebruik van de AED. 

De cursus omvat 2 avonden, elk van 20.00-22.00 uur. Er zijn twee 
“sessies” georganiseerd; de eerste is op 19 november en 10 de-
cember, de tweede  op 7 en 21 januari 2015. Er kunnen per sessie 
6 à 8 personen deelnemen. Op de website van Reiger Boys staat 
nadere informatie.
Het is verheugend te constateren dat de belangstelling voor de 
cursus groot is. Er kunnen werkelijk levens mee gered worden!

GEZOCHT (JEUGD)SCHEIDSRECHTERS M/V

“Het geeft een kick om leiding te geven aan 22 spelers. Vooral als 
je na afloop kunt terugkijken op een leuke wedstrijd”

Midden in de sport 
Als scheidsrechter leid je de wedstrijd in goede banen. Jij kent de 
regels als geen ander en zorgt ervoor dat ze worden nageleefd. 
Op het moment dat dit niet gebeurt, grijp je in. Zo weet iedereen 
waar hij of zij aan toe is. Spelers en toeschouwers kunnen zich 

concentreren op waar het allemaal 
om draait: lekker voetballen. Als 
scheidsrechter sta je midden in de 
sport. Jij zorgt ervoor dat iedereen 
plezier beleeft aan het spel. Boven-
dien is het leiden van wedstrijden 
goed voor je persoonlijke ontwik-
keling en conditie. Je leert leiding 
te geven en om te gaan met druk. 

Hoe ambitieus ben jij? 
Als scheidsrechter kun je het ver schoppen. Dat hangt in belang-
rijke mate af van je eigen ambities en talent. Fluiten is leuk, op 
welk niveau dan ook. Of je nu Pupillen, Junioren, op zaterdag/
zondag ‘het negende’, zaalvoetbal of betaald voetbal fluit: bij elke 
wedstrijd gaat het ergens om. Zonder scheidsrechter geen wed-
strijd. Het belangrijkste is, dat je er zelf plezier aan beleeft.

Wat vraagt het van je? 
Om scheidsrechter te kunnen worden, is het belangrijk dat je 
sportief, assertief en representatief bent. Dat je bereid bent een 
cursus te volgen waarin je de basisbeginselen van het vak leert. 
Bovendien wordt er van je verwacht dat je regelmatig beschik-
baar bent.

Wat kan je verwachten:
- Een enthousiast team van scheidsrechters en begeleiders
- Een passende scheidsrechterscursus
- Begeleiding op maat

Waar kan je ons vinden?
We zijn elke zaterdag te vinden in het wedstrijdsecretariaat bij de 
kleedkamers. Loop gerust eens binnen voor een kennismaking 
en voor het verkrijgen van informatie. Wij zijn ook telefonisch of 
per email bereikbaar. Zie hieronder de verschillende contactmo-
gelijkheden.

Jeugdscheidsrechters:
Ron van der Grijspaarde, tel. 06-13357898      
rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com 
Marcelle van der Grijspaarde, tel. 06-13418722 
rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com 

Scheidsrechters:
Ron Veerman, tel. 06-48383917 - scheidsrechters@reigerboys.nl 

Begeleiding en opleiding scheidsrechters:
• Ron van der Grijspaarde • Marc Roest
• Charles Currie • Jan Benaards

Lijkt het je leuk om onze scheidsrechters zo af en toe te helpen, 
dan kun je je ook op de bovengenoemde adressen of telefoon-
nummers aanmelden. Vele handen maken licht werk.

INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT

Misschien merk je het nu nog niet zo, maar achter de scher-
men wordt weer volop gewerkt aan de voorbereiding van het 
International Youth Tournament. 
Inmiddels is dit toernooi uitgegroeid tot een aansprekend 
evenement in binnen- en buitenland. Vele bekende clubs, 
zowel amateur- als profclubs, willen maar al te graag deelne-
men aan het door Reiger Boys georganiseerde toernooi voor 
E-spelers. Nu al is bekend dat een aantal clubs de deelname 
heeft toegezegd. En dat zijn niet de eerste de beste. Aan-
meldingen zijn al binnengekomen van Celtic (een vaste gast!), 
Tottenham Hotspur, FC Utrecht, Feyenoord en PEC Zwolle. Er 
zullen zich ongetwijfeld nog meer gerenommeerde vereni-
gingen aanmelden.
Binnenkort zal via de website meer informatie bekend worden 
gemaakt.

Het toernooi vindt plaats op 16 mei 2015. 
Alvast noteren die datum!
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IN THE SPOTLIGHTS
Piet Weeland

Geboren op: 6 februari 1938 te Schagen

Lid van Reiger Boys sinds:  
1 november 1964 (50 jaar lid dus!)

Gekozen voor RB omdat: 
Ik kwam in 1962 in Heerhugowaard wonen en ik bleef voetballen 
bij vv. Schagen. Daar kwam opeens dhr. Lap met de dhr. Bas  (Lap 
was toen bestuurslid) - beide heren zijn later voorzitter geweest 
(red.) -  bij mij thuis om te vragen of ik genegen was om bij Reiger 
Boys te komen voetballen. Ze hadden te weinig spelers om een 
tweede elftal op te stellen. Het antwoord van mijn vrouw was: 
“Dat gaat hij meteen doen”, want zij was het zat dat ik hele zonda-
gen van huis was om te voetballen bij vv. Schagen. Reiger Boys 
speelde toen in de tweede klasse afd. Noord-Holland.

Mijn sportieve carrière: Ik heb tot mijn 34ste jaar in het eerste 
gespeeld en daarna jarenlang in het achtste, later het tiende 
elftal. Na 50 jaar te hebben gevoetbald vond ik het genoeg.

Wat doe/deed je bij RB? In september 1965 kwam het eerste 
clubblad uit. Op een jaarvergadering bij Café J. Rietbergen (“De 
Swan”) besloten de heren E.J. v. Heiningen, G. Dirkmaat,  J. Japin, 
D. Wagenaar en P.C. Weeland de redactie te gaan vormen.
De opdracht van het bestuur was: maak een clubblad, maar het 
mag de vereniging geen cent kosten. Clubblad “De Reiger” was 
geboren. Een heel team zette zich keer op keer in voor het win-
nen van advertenties, het uittypen van de kopij , het stencilen, 
adresseren en verzenden. Ook mijn vrouw Annie, die onder meer 
jarenlang het typewerk verzorgde. Samen met Dick Wagenaar 
mochten wij in de eerste jaren gebruik maken van de stencilma-
chine van dhr. Pols, Manufacturen & Woninginrichting, aan de 
Stationsweg. Uren waren wij daarmee bezig, omdat de stencil-
machine het regelmatig liet afweten. Gelukkig werden wij goed 
verzorgd door de Fam. Pols. 

VOETBALCLINICS VOOR 
EERSTEJAARS F-PUPILLEN

In september zijn we begonnen met ruim 50 
spelers aan de 1e jaars F 4x4 competitie. We 
spelen om de week een interne en een externe 

(tegen SVW, Dynamo) competitie. Door de kleine teams en klei-
nere velden krijgen de spelers meer balcontacten dan bij een 
normale 7x7 wedstrijd. Dit bevordert de ontwikkeling van deze 
spelers. Deze competitie duurt tot en met december, vanaf janu-
ari zullen deze spelers de 7x7 competitie ingaan. 

Na ruim 2 maanden met veel plezier en energie in de 4x4-vorm 
spelen, vonden wij het tijd voor een extraatje. Door tussenkomst 
van Dirk van Barneveld (trainer team 3/4), hebben we voor onze 
jongens een echte voetbalclinic kunnen regelen die gegeven zal 
worden door Martijn Meerdink, ex-profvoetballer. In zijn actieve 
loopbaan heeft Martijn voor De Graafschap , AZ en FC Groningen 

gespeeld en mocht hij 1x aantreden in Oranje. Martijn heeft een 
voetbalschool in zijn woonplaats Winterswijk en geeft ook voet-
balclinics.  

Op zaterdag 8 november zal Martijn bij Reiger Boys een voetbal-
clinic geven aan de spelers van team 1 t/m  4. De voetbalclinic zal 
alle facetten van het voetbalspel bevatten, waaronder dribbelen, 
passen, aannemen en partijvormen zoals 2x2 en 4x4. Op 29 no-
vember zal hij nog een voetbalclinic geven aan spelers van team 
5 t/m 12. Op beide dagen zullen de spelers om 15:00 uur het veld 
betreden om veel te leren van en plezier te hebben met Martijn 
Meerdink. 

Deze voetbalclinics worden mede mogelijk gemaakt door de 
“Vrienden van Reiger Boys”. Hierbij wil ik, mede namens onze 1e  
jaars F-pupillen,  de Vrienden bedanken voor hun bijdrage.

 1e jaars F-coördinator Mike van Alphen

Ook heb ik voor de club lotto/toto opgehaald.
Verder: werkzaamheden voor de nieuwe kantine op het oude 
complex. Ik heb mij in 1998 aangemeld bij de MOT. En daar zit 
ik nog steeds bij. En iedereen bij Reiger Boys weet wat deze me-
dewerkers van de MOT elke week en het hele jaar door presteren 
(een hele fijne groep).

Het bijzondere aan RB vind ik: Dat ze er elke keer weer in slagen 
om nieuwe vrijwilligers te vinden die ervoor zorgen dat de leden 
met plezier hun sport kunnen beleven.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
Een voetbalwedstrijd in Andijk. Er waren geen kleedkamers be-
schikbaar, ze waren met een verbouwing bezig. Ik was de aan-
voerder en mij werden een hamer en een  handvol spijkers in de 
handen gedrukt. We kregen te horen dat er naast het veld een 
keet stond en daar moesten wij ons verkleden. Omdat er geen 
haken aan de muur hingen waren de spijkers een uitkomst. Ook 
was er geen water, dus gingen wij zonder ons te kunnen wassen 
naar huis. We hadden wel gewonnen, kan ik me nog herinneren.

Wat ik nog mis bij RB: Als medewerker van het MOT-team zien wij 
nog steeds dat trainers en begeleiders zich niet aan de gemaakte 
afspraken houden. Voorbeeld: Kleedkamers die smerig achterblij-
ven, de deur onder de tribune waar de ballenrekken staan die 
open blijft staan, het maken van gaten in de W.C.-deuren, enz.
Mijn verzoek is dan ook: begeleiders en trainers, blijf in de kleed-
kamers en ga pas weg als de laatste speler ook weg gaat.
En tenslotte: nieuwe stoeltjes op de tribune.

Mijn wens voor Reiger Boys is: 
Dat ik het nog mag meemaken dat het eerste elftal in de tweede 
klasse komt te voetballen.


