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Beste Reiger Boys speler (en ouders), 
 
In deze map vind je informatie over Reiger Boys en de regels die altijd bij onze vereniging 

gelden. Ook hebben we in dit boekje aandacht gegeven aan de wijze waarop we optimaal 
kunnen samenwerken. 
 

Deze informatiemap wordt aan het begin van het seizoen éénmalig via de begeleiders van 
de jeugdteams uitgedeeld. Bovendien is deze te downloaden zijn via de website van 
Reiger Boys.  

 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de trainer of 
begeleider van je team. 

 
Namens de jeugd afdeling, 
 
Wilko Bakker 
Voorzitter jeugd jongens 

 

 
 
 

 
 
Inhoudsopgave: 

 
1) Wat is en doet Reiger Boys? 
 

2) Wat wordt van de spelers verwacht? 
 
3) Gedragsregels. 

 
4) Handig om te weten.
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Wat is en doet Reiger Boys? 
 
Voetbalvereniging Reiger Boys is een zaterdag (en op nog bescheiden schaal zondag) 

amateurvereniging, opgericht in 1948 met op dit moment bijna 1100 spelende leden en 
ruim 1400 leden en donateurs. Sinds de zomer van 2001 maakt Reiger Boys gebruik van 
het prachtig ingerichte en gelegen sportcomplex De Wending in Heerhugowaard-Zuid. Op 

deze sportaccommodatie bevinden zich zes speelvelden (waarvan één met kunstgras), 
twee trainingsvelden, een mini-jeugdstadion (speciaal voor de kabouters), een pannaveld, 
zestien kleedkamers, verzorgingsruimte, een herstelruimte en een zeer functionele kantine 

inclusief vergaderfaciliteiten.  
 
De spelers en speelsters zijn onderverdeeld in teams in verschillende leeftijdscategorieën. 

Kabouters of minipupillen 4,5 tot 7 jaar 6 groepen 

F-pupillen 7 en 8 jaar 13 teams incl. meisjes 

E-pupillen 9 en 10 jaar 13 teams incl. meisjes 

D-pupillen 11 en 12 jaar 10 teams incl. meisjes 

C-junioren 13 en 14 jaar 9 teams incl. meisjes 

B-junioren 15 en 16 jaar 6 teams incl. meisjes 

A-junioren 17 en 18 jaar 3 teams incl. meisjes 

Daarnaast zijn er nog verschillende heren en dames seniorenteams. 
 

Met ingang van eind januari 2008 is de club (gedwongen door ruimtegebrek op de 
zaterdag) gestart met voetballen op zondag voor kabouters en junioren / seniorenteams. 
Hiervoor is gekozen vanwege de vele aanmeldingen en de onmogelijkheid de wachtlijsten 

op de zaterdag op te lossen.  
 
Sinds seizoen 2008-2009 is er een jeugdbestuur. Hierdoor ontstaat er een eenduidig 

beleid binnen de jeugd leeftijdsgroepen en kunnen krachten worden gebundeld. Vanuit de 
vereniging wordt ervoor gezorgd dat alle spelers kunnen trainen en aan wedstrijden 
kunnen deelnemen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals 

pupillendagen, D-day, strandtraining, clinics, Sinterklaas en toernooien zowel thuis als bij 
andere verenigingen. 
 

Spelers en speelsters worden in een team ingedeeld op basis van leeftijd en 
voetbaltechnische vaardigheden. Hierdoor blijft het spelplezier gewaarborgd. Indien een 
speler of speelster uitblinkt, zal deze worden opgemerkt door de interne 

scoutingcommissie waarna deze wordt voorgedragen aan de hoofdtrainer van de 
leeftijdsgroep. Daarna kan de speler in een selectieteam worden geplaatst of een team 
wat op een hoger niveau speelt. 

 
Kortom voetballen bij Reiger Boys betekent kiezen voor een professioneel georganiseerde 
voetbalvereniging met veel en gerichte aandacht voor de jeugd. Reiger Boys is een club 

met uitstraling binnen en buiten Heerhugowaard. 
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1) Wat wordt van de spelers verwacht? 
 
Trainingen. 

 
1. Elke team traint minimaal één maal in de week. De selectieteams trainen twee keer in 

de week. Het is verplicht hier aan deel te nemen. 

 
2. De kabouters trainen 1 maal per week op de zondag. Deze training wordt afgesloten 

met een partijtje. Zij spelen nog geen wedstrijden maar doen wel mee aan toernooien. 

 
3. De keepers van de teams krijgen één maal in de week een aparte keeperstraining. Het 

is ook verplicht hieraan deel te nemen. Keepers van de selectieteams trainen dan één 

maal met het team en dus totaal twee maal in de week. 
 
4. Het tijdstip van de training verschilt per team en wordt aan het begin van het seizoen 

op de website bekend gemaakt. 
 
5. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Uiterlijk een kwartier voor de training verzamelen in 

de kleedkamer. 
 
6. Mocht je een keer niet kunnen trainen, bel dan op tijd naar de trainer of begeleider. 

Aan het begin van het seizoen zullen zij aangeven hoe zij te bereiken zijn. 
 
7. Zonder afbericht niet op de training verschijnen, kan reden zijn om een speler een deel 

van de wedstrijd aan de kant te houden. Dit wordt bepaald door de trainer en / of 
begeleider. 

 

8. Indien het straks in de herfstmaanden kouder en natter wordt zorg dan voor een 
trainingspak en een windjack. Tevens is het verplicht om tijdens trainingen 
scheenbeschermers te dragen. 

 
9. Mochten de weersomstandigheden slecht zijn dan kan de trainer of begeleider 

besluiten de training niet door te laten gaan. Aan het begin van het seizoen zullen zij 

bekend maken hoe de spelers geïnformeerd worden. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail, 
sms, telefoon of de website van het team of de vereniging. 

 

10. Ga na de training, vooral als het donker is, met zijn tweeën of meer naar huis (dit geldt 
vooral voor de jongere spelers). Zorg wel voor werkende verlichting op de fiets. 
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Wedstrijden. 
 
1. Op de website van de vereniging staat het wedstrijdprogramma. Hierop kun je vinden 

wanneer het team moeten spelen, waar, hoe laat het begint en wat de vertrektijd is bij 
een uitwedstrijd. 

 

2. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Bij een thuiswedstrijd uiterlijk een half uur voor 
aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer. Bij een uitwedstrijd uiterlijk vijf minuten 
voor tijdstip van vertrek (zie de Reiger) op het parkeerterrein van Reiger Boys of op 

een door de begeleider ander afgesproken verzamelplek. 
 
3. Mocht je een keer niet kunnen spelen, bel dan zo snel mogelijk naar de begeleider. 

Maar doe dit uiterlijk donderdagavond 18:00 uur zodat vervanging geregeld kan 
worden. 

 

4. Als een wedstrijd niet doorgaat is dat vaak al op vrijdagavond te zien op de website 
van Reiger Boys of op teletekst. Pagina 603 en kijk bij KNVB West 1. Controleer dus 
voordat je weggaat of de wedstrijd doorgaat. Bel dus niet naar het wedstrijdsecretariaat 

of andere mensen. 
 
5. Een aantal teams spelen in kleding van een sponsor. De kleding is eigendom van de 

vereniging/sponsor en we moeten daar dus uiteraard netjes mee om gaan. Draag de 
trainingspakken ook voor en na de wedstrijd. Let op dat de trainingspakken alleen op 
trainingsavonden en wedstrijddagen gebruikt mogen worden. Het wassen van de 

sponsorkleding kan collectief gebeuren. Hierover zullen in het team afspraken gemaakt 
worden. Net zoals tijdens de trainingen zijn scheenbeschermers tijdens de wedstrijden 
verplicht.  

 
6. Het kan wel eens vol zijn in de kleedkamers. Zeker als je deze moet delen met twee 

elftallen. Daarom het vriendelijke verzoek aan de ouders om op de gang te wachten. 

Maak ook gebruik van de kant zoals op de schermen vermeld staat. Bijvoorbeeld 5 L is 
kleedkamer 5 en de linkerkant. Plaats dan ook aan die kant de kleding en tassen. 

 

7. Iedere speler ruimt in de kleedkamer zijn eigen rommel op. Daarnaast zorgen de 
laatste twee (of die door de trainer of begeleider worden aangewezen) die de 
kleedkamer verlaten dat deze netjes wordt achtergelaten. 

 
8. Tijdens trainingen en wedstrijden is het dragen van sieraden (horloges, kettingen, 

armbanden, oorbellen, ringen etc.) niet toegestaan. Deze voorwerpen kunnen zowel 

voor jezelf als voor anderen gevaar opleveren. 
 
9. Laat tijdens trainingen en wedstrijden nooit geld of kostbaarheden (b.v. een mobiele 

telefoon of MP3 speler) in de kleedkamer achter. Laat deze thuis of geef ze aan je 
ouders of de trainer / begeleider. 
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10. Tijdens de wedstrijd zullen de trainer en / of begeleider indien noodzakelijk 
aanwijzingen geven. Om verwarring bij de jongens / meisjes te voorkomen het verzoek 
aan de ouders om de aanwijzingen aan de trainer en / of begeleider over te laten. 

Uiteraard is positief aanmoedigen altijd goed. 
 
11. Tijdens de rust ook weer het verzoek aan de ouders om de kleedkamer te mijden, 

zodat de kinderen in alle rust limonade of thee kunnen drinken en aanwijzingen kunnen 
krijgen. 

 

12. De spelerspassen (vanaf de D-pupillen) worden bewaard door de begeleider. Indien 
dat niet zo is zorg dat je deze altijd bij een wedstrijd mee hebt en aan de begeleider 
geeft. Geen spelerspas betekent niet spelen. Let hierop indien je een keer moet 

invallen bij een ander team. 
 
13. Je mag niet met je voetbalschoenen de kantine betreden. 

 
14. Laat je ouders zoveel mogelijk carpoolen. Goed voor het milieu maar vraag ook of je 

ouders willen rijden bij een uitwedstrijd. 

 
 
2) Gedragsregels. 

Om trainingen, wedstrijden en toernooien goed te laten verlopen zijn er een aantal 
gedragsregels opgesteld. Regels die gelden niet alleen voor de spelers of speelsters 
maar ook voor de trainers, begeleiders, ouders en overige vrijwilligers van de 

vereniging. 
 

a) Wat wil Reiger Boys? 

 Dat kinderen het leuk vinden om bij Reiger Boys te voetballen. 

 Dat kinderen op een goede manier leren voetballen. 

 Dat trainers en begeleiders het leuk vinden om de kinderen te trainen en 
begeleiden. 

 Dat ouders het leuk vinden om naar hun kinderen te komen kijken. 
 

b) Wat moeten we doen? 

 Afspraken maken over hoe we met elkaar en de materialen van Reiger Boys 

omgaan. 

 Bepalen wat er gebeurd als kinderen zich niet goed, of juist heel goed gedragen. 

 De gemaakte afspraken met elkaar delen zodat iedereen weet welke afspraken 

het zijn. 
 

c) Respect en sportiviteit. 
Binnen de vereniging zijn respect en sportiviteit sleutelwoorden. Respect voor je 
teamgenoten, de trainers, begeleiders, scheidsrechters en andere leden van Reiger 

Boys. 
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 Wat verwachten we van je? 
- Behandel iedereen zoals je zelf ook behandeld wil worden. 

- Je komt om met elkaar te voetballen. 
- Wat mag je dus niet? 
- Vechten. 

- Beledigen. 
- Uitschelden. 
- Pesten. 

 

 Wat spreken we af? 

- Je komt op tijd voor trainingen en wedstrijden. 
- Je draagt geschikte sportkleding als je komt trainen. 
- Je meld je op tijd af voor trainingen en wedstrijden als je niet kunt komen. 

- Je luistert goed naar je trainer / begeleider: je doet wat zij zeggen. 
- Je bent beleefd, geen grote mond. 
- Je doet je best! 

 
Voetbal = teamsport 

 

d) Omgang met het sportcomplex en materialen. 

 Omgang met het sportcomplex: 
- Gebruik het sportcomplex waarvoor het bedoeld is. 

- Laat het sportcomplex na gebruik netjes achter. 
- Vernielen / vervuilen wordt niet geaccepteerd. 
- Meldt beschadigingen. 

- Ga het speelveld pas op als degene die vóór je spelen / trainen klaar zijn. 
 

 Omgang met de materialen: 

- Materialen alleen gebruiken met toestemming van de trainer / begeleider. 
- Na gebruik help je met het opruimen van alle materialen die gebruikt zijn. 

- Neem geen materialen mee naar huis zonder toestemming van de trainer / 
begeleider. 
 

Reiger Boys materialen zijn voor Reiger Boys leden 
 

e) Sportiviteit. 

 Tegenstander 
- Gedraag je sportief: 

- Vóór, tijdens en na de wedstrijd, op en naast het veld. 
- Niet schoppen / slaan, uitschelden of natrappen, onnodig ruw / hard spelen. 
- Accepteer beslissingen van grens- en scheidsrechter. 

- Alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechter! 
- Bied je excuses aan bij een (zwaardere) overtreding. 
- Na de wedstrijd: 

- Scheidsrechter bedanken, hand geven aan de tegenstanders. 
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 Teamgenoten 
- Speel samen, betrek al je teamgenoten in het spel. 

- Mopper niet op je teamgenoten; zij doen ook hun best! 
 

 Clubgenoten 

- Moedig je clubgenoten op een positieve manier aan. 
- Leidt degene die vóór je spelen / trainen niet af. 

- Blijf achter het hek tot de wedstrijd / training vóór je afgelopen is. 
 

f) Ik heb een kaart gekregen: Wat nu? 

 Gele kaart: 
- Dit is de eerste waarschuwing. 
- Er zal worden uitgelegd waarom je de gele kaart hebt gekregen. 

- Dus, niet nog een keer doen. 
- Twee keer geel in een wedstrijd is rood. 
- De KNVB geeft je ook een geldboete die je zelf moet betalen. 

 

 Rode kaart: 

- Je was al eens gewaarschuwd of je hebt je ernstig misdragen. 
- Je wordt direct aan de kant gezet bij wedstrijd of training en krijgt een 

schorsing. 

- We nemen contact op met je ouders. 
- Er zal overleg worden gevoerd met het jeugdbestuur over je straf. 
- Pas snel je gedrag aan, laat het niet weer gebeuren. 

- De KNVB geeft je ook een geldboete die je zelf moet betalen. 
 

 Uiterst geval van voortdurend wangedrag: 

- Van de vereniging verwijderen. 
 

g) Voor de ouders. 

 Wees betrokken bij de sportieve verrichtingen van uw kind. 
- Kom regelmatig kijken: bij thuis- en uitwedstrijden. 

- Moedig uw kind en zijn team aan op een positieve manier. 
- Laat het coachen aan de trainer / begeleider over. 
- Geef geen commentaar op de wedstrijdleiding. 

- Maak geen ruzie met de ouders van de kinderen van de tegenpartij. 
- Ga langs de zijlijn staan en blijf uit het veld. 
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4) Handig om te weten. 
 

 Voor meer informatie over Reiger Boys, ga dan naar www.reigerboys.nl  

 

 Per leeftijdscategorie is er een coördinator. Voor dit seizoen zijn dat: 

 

A/B-junioren Alex Boelhouwer 06-51494457 ab-coordinator@reigerboys.nl  

C-junioren Enrico Bruijn 06-20484673 c-coordinator@reigerboys.nl 

D-pupillen Enrico Bruijn 06-20484673 d-coordinator@reigerboys.nl 

E-pupillen Martin Prins 06-36336859 e-coordinator@reigerboys.nl 

F-pupillen Petra de Wilde 06-49105557 f-coordinator@reigerboys.nl 

Kabouters Karin Westmaas 06-48862651 kabouters@reigerboys.nl 

Meisjes Suzanne Zwolsman 06-10720912 s.zwolsman@reigerboys.nl 

 

 Adreswijzigingen kun je doorgeven aan de ledenadministratie via de website (onder 

aan/afmelden als lid in het menu). 
 

 Het officiële communicatiemiddel van de vereniging is www.reigerboys.nl  

 

 Het wedstrijdprogramma en uitslagen zijn te bekijken via de Reiger Boys website. 

Tevens op de team websites. 
 

 Verschillende teams hebben een eigen site. De links hier naar toe zijn te vinden op 

de Reiger Boys website bij teaminfo in het menu. 
 

 Een vereniging kan niet draaien zonder vrijwilligers. Daarom zijn we altijd op zoek 
naar (hulp) trainers, begeleiders, kantine medewerkers etc. Aanmelden kan via de 
website.  

 

 Het adres van het Reiger Boys terrein ofwel Sportcomplex “de Wending” is Lotte 

Beesedijk 1. 
 

 Het aanleveren van een wedstrijdverslag voor plaatsing op de website kan via 

wedstrijdverslag@reigerboys.nl.  
 

 Adressen van de bezoekende verenigingen zijn te vinden via de website onder 
zoek een club van het menu. 
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