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NIEUWS VAN HET KLEDINGFONDS

De kledingfondscommissie was onlangs 
bijeen om een aantal zaken te evalu-
eren en alvast voor te bereiden voor het  
nieuwe seizoen. Dat is nodig om goed 
zicht te blijven houden op alle uitgereik-
te kleding en om te kunnen bepalen wat 
er nodig is voor het volgende seizoen. De 
commissie besprak onder andere de inlevering van de teamtas-
sen, de persoonlijk uitgereikte kleding (Dames en Heren 1 en 
2), uitbreiding met nieuwe teams, uitreiking van de tassen voor 
seizoen 2015-2016 en de bijbehorende procedures. U ziet, het 
heeft heel wat voeten in aarde, maar dat is het dubbel en dwars 
waard, want alle teams lopen er pico bello bij. Hulde voor de 
mensen van het kledingfonds!

OPROEP: 
De DEMOshop-ploeg kan nog wel wat uitbreiding gebruiken. 
Elke zaterdag is de shop geopend van 10.00 – 14.00 uur (maar dat 
had u natuurlijk allang gezien!). Momenteel bestaat de ploeg uit 
7 mensen, dat betekent dat ieder één maal in de zeven weken in 
de shop staat. De ploeg wil er graag een paar collega’s bij hebben.
Het is leuk werk, je krijgt veel enthousiaste reacties over de mooie 
spullen, je kunt vanuit het raam zelfs wedstrijden bekijken en je 
wordt voorzien van een natje en droogje. Kortom, wat houdt je 
nog tegen om je aan te melden bij Wil Verkooijen? Niets!

MOT DAT NOU? JA, DAT MOT…!

Materialen, Opstallen, Terreinen, dat zijn de trefwoorden waarvan 
de beginletters de MOT maken. De mannen van de MOT onder-
houden week in week uit het gehele complex van Reiger Boys en 
zijn dan ook een paar dagen per week te vinden op “De Wending”. 
Of dacht u altijd dat alles uit zichzelf er netjes bij staat? Of dat de 
kabouters dat doen?
Nee, het zijn echt de stille werkers die ervoor zorgen dat de zaak 
niet verloedert, maar er spic en span uit blijft zien, of het nu de 
toiletten zijn (wat treffen ze soms een smeerboel aan!), of de 
kleedkamers of welk onderhoudswerk dan ook.

Nu is bijvoorbeeld de  
tribune onderhanden 
genomen. Alle kapotte 
stoeltjes zijn vervangen, 
zodat het zitgedeelte 
weer compleet is en 
weer een geelzwarte uit-
straling heeft. Denk eens 
aan de MOT-mannen, als 
u plaatsneemt op een 
van de stoeltjes…

VAN DE REDACTIE

Deze keer vragen we uw speciale aandacht voor de uitnodiging 
voor de avond van 19 maart. Jeroen Elshoff en Jeroen Grueter, 
beiden bekende voetbalcommentatoren, laten u die avond een 
kijkje achter de schermen van Studio Sport nemen en zij zullen 
vertellen over hun ervaringen als commentator.
De avond wordt georganiseerd door de Vrienden van Reiger Boys 
en de Sponsorcommissie. Alle leden kunnen zich aanmelden; de 
sponsors en de Vrienden zijn die avond speciale gasten.
Verder kunt u lezen over de E1, de MOT, het kledingfonds en over 
de allernieuwste vinding op het gebied van opblaasbare kunst-
grasvelden… 

SCHEVE COMPETITIE…

Het is natuurlijk niet leuk dat je als Reiger Boys  -ik* heb het over 
Heren 1-  al twee wedstrijden meer gespeeld hebt dan de naaste 
concurrenten. Hoe dat kan? Wel, wij hebben een kunstgrasveld, 
dus wij kunnen elke week spelen, maar er zijn ook clubs die 
aangewezen zijn op natuurgras. Hartstikke mooi, maar dan kan 
het voorkomen dat wedstrijden worden afgelast. Dat hoeft echter 
niet meer.

Vorige week stond ik langs de lijn bij FC HKA. Om twee uur loopt 
er een man het veld op en legt een soort van kleed neer op de 
middenstip. Terug op de tribune pakt hij z’n telefoon. 
“Effe appen”, zegt ie glimlachend van oor tot oor. “Schrikt u niet. 
Let u maar op het kleed.” 
Ik wist niet wat ik zag. Het kleed werd groter en groter, het groei-
de uit naar alle kanten.
“Wat is dit voor een grap?”
“Het is geen grap, het is een kunstgrasveld, dat wij met behulp 
van een app kunnen laten groeien. En het mooie is dat het veld 
zichzelf ook weer opruimt. Wij kunnen dus gewoon elke week 
voetballen.”
Ik stond perplex.
“Maar het mooiste is, dat het ook nog self-inflating is, dus altijd 
een lekker zachte ondergrond.” 
Hoe gek kan het zijn!
 *Naam en adres zijn bij de redactie bekend

Kunstgrasveld in opgerolde vorm
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Als alle spelers van de E1 in ieder geval nog zo’n tien à vijftien 
jaar bij Reiger Boys blijven, kunnen de vereniging en de suppor-
ters daar een hoop plezier van hebben. Het is een getalenteerde 
ploeg die dit jaar hoge ogen gooit, getraind en begeleid door 
twee zeer enthousiaste trainers/.
Het team speelt nu in de hoogste poule-indeling, samen met 
onder andere Volendam E1, Ajax E1 en Castricum E1. Van Ajax 
werd met 2-0 gewonnen en op woensdag 18 februari werd in 

een oefenwedstrijd FC Utrecht E1 (uit) met maar liefst 1-4 aan 
de zegekar gebonden. Verder behaalden de E1-tjes bij een boar-
ding-toernooi in Akersloot de tweede plaats.
Vanaf nu gaat het team zich alvast geestelijk en lichamelijk voor-
bereiden op het International Youth Tournament, tijdens welk 
zal moeten blijken of de jongens zich ook kunnen meten met 
echte topploegen. 

Komt dat allen zien op 16 mei!

E1 ZET ZICH IN DE ETALAGE

Beste leden van Reiger Boys,

De Sponsorcommissie en de Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
organiseren op donderdag 19 maart as. een bijzondere avond, 
waarop de sponsors en de Vrienden de speciale gasten zullen zijn. 
Ook de overige leden zijn dan welkom. 

De bekende voetbalcommentatoren Jeroen Elshoff en Jeroen 
Grueter hebben zich bereid verklaard die avond te komen 
spreken. Zij zullen, ondersteund door beelden, graag vertellen 
over het vak van voetbalcommentator en de werkwijze van Stu-
dio Sport. 

Het belooft een interessante en amusante avond te worden door 
het kijkje achter de schermen.

Bij binnenkomst is er koffie. De consumpties zijn voor degenen 
die geen sponsor of Vriend van Reiger Boys zijn daarna voor eigen 
rekening.

De sponsorcommissie en het bestuur van de Vrienden van Reiger 
Boys hopen u op 19 maart te mogen begroeten.

De binnenkomst is tussen 19.30 en 20.00 uur. Om 20.00 uur star-
ten we met het programma.

Tussendoor zal er een kleine pauze zijn en na afloop is er gelegen-
heid om gezamenlijk nog even na te praten.

 De Sponsorcommissie
 Stichting Vrienden van Reiger Boys

AVOND MET DE SPREKERS JEROEN ELSHOFF EN JEROEN GRUETER
DONDERDAG 19 MAART IN DE KANTINE

Belangrijk: Voor een goede organisatie is het nodig dat 
u aangeeft of u op 19 maart aanwezig zult zijn. Dat kunt 
u doen via de website onder het kopje “Aanmelden”


