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VAN DE REDACTIE

Deze keer weer veel aardig nieuws. 
We willen vooral de aandacht vestigen op de Nieuwjaarsactivitei-
ten, bestaande uit een ontvangst voor genodigden, een lunch, 
wedstrijden van “oud” en “jong” en natuurlijk de traditionele re-
ceptie. Noteer alvast de datum in je agenda: zaterdag 3 januari 
2015. Zie ook de aankondiging en het aanmeldingsformulier op 
de website.

Deze Nieuwsbrief wordt voor het eerst digitaal naar alle leden en 
andere betrokkenen bij Reiger Boys gestuurd. Voorheen was het 
zo, dat je je apart moest aanmelden om de Nieuwsbrief te ont-
vangen, nu doen we het andersom: je krijgt hem automatisch (als 
we tenminste je juiste emailadres hebben); wanneer je er geen 
prijs op stelt, kun je dat even laten weten. De papieren versie zal, 
net als voorheen, in de kantine ter lezing worden gelegd. 

Veel leesplezier!

BASTOGNE-KOEKEN VOOR ROLY BONEVACIA?

Maandag 3 november stond er een artikel in de Volkskrant over 
Roly Bonevacia, oud-(jeugd)speler van Reiger Boys. Via Ajax kwam 
hij onder andere terecht bij NAC. Zijn zwerftocht is niet gestopt. 
Hij is inmiddels verhuisd naar Australiё. Daar voetbalt hij momen-
teel. Heel mooi. Hij mist echter een ding: Bastognekoeken. Mocht 
je hem willen verrassen, stuur hem maar een pakje koeken. 

Wie is Roly Bonevacia 
(Lelystad, 8 oktober 1991)?   Bron: Wikipedia
Het leven begon voor Roly Bonevacia in Lelystad. Hij trok zijn eer-
ste voetbalkicksen voor het eerst aan bij VV Reiger Boys in Heer-
hugowaard. Het talent op voetbalcomplex De Wending maakte 
indruk op vele voetbalscouts. Met name de talentenspeurders 
van AZ en Ajax waren nadrukkelijk geïnteresseerd in de rechts-
benige controlerende middenvelder. In de zomer van 2001 
besloot de middenvelder, na lang wikken en wegen, voor Ajax 
te kiezen. Vooral onder begeleiding van Robin Pronk groeide de 
controlerende middenvelder snel. Bonevacia zat in een veel ge-
prezen lichting en tekende in de B1, waarmee hij kampioen van 
Nederland werd, een driejarig contract bij Ajax. Ook bereikte de 
controlerende middenvelder via de Amsterdamse jeugdoplei-
ding de jeugdelftallen van het Nederlands elftal.
Bonevacia kreeg echter te kampen met een scheurtje in zijn me-
niscus en moest de competitie aan zich voorbij laten gaan. Een 
jaar na zijn herstel was Bonevacia een dragende factor bij Jong 
Ajax.
Op een afsluitend toernooi van het seizoen 2009-10 maakt hij in-
druk op Ajax-trainer Martin Jol, die hem “misschien wel de beste 
man van het veld” noemde. Op 14 augustus 2010 debuteerde  
Bonevacia in de basis in de thuiswedstrijd tegen Vitesse.

Verhuur aan NAC Breda
Voor het seizoen 2011/12 wordt Bonevacia samen met Florian 
Jozefzoon door Ajax verhuurd aan NAC Breda. Bonevacia speelde 
in de Eredivisie 18 competitiewedstrijden voor NAC Breda.

Terugkeer bij AFC Ajax
Na zijn verhuurperiode bij NAC Breda trok Bonevacia terug naar 
AFC Ajax. Hier draaide hij onder trainer Frank de Boer mee in 
de voorbereiding. Na afloop van de voorbereiding werd echter 
besloten Bonevacia voorlopig in Jong Ajax te laten spelen. Bij 
Ajax kreeg Bonevacia voor het seizoen 2012/13 rugnummer 36 
toegewezen.

Verhuur aan Roda JC
Sinds Bonevacia weer terug was bij Ajax kwam hij niet in de plan-
nen voor van Frank de Boer. Op 30 december 2012 werd bekend 
gemaakt dat Roda JC Bonevacia een half jaar van Ajax zou huren, 
daarna tekende Bonevacia een contract tot medio 2015 bij Roda 
JC. In dit halve jaar kwam Bonevacia in de Eredivisie tot 16 wed-
strijden, waarin hij een keer doel trof en een keer een gele kaart 
ontving. Daarnaast speelde hij nog vier wedstrijden in de play-
offs. Met die club degradeerde hij op zaterdag 3 mei 2014 naar 
de Eerste divisie.

Wellington Phoenix
Op het ogenblik speelt Roly bij Wellington Phoenix FC, een 
Nieuw-Zeelandse voetbalclub uit Wellington. Het is de enige 
profclub van het land en Wellington Phoenix FC speelt in de Aus-
tralische profcompetitie A-League. Het thuisstadion van Welling-
ton Phoenix FC is het Westpac Stadium, met een capaciteit van 
34.500 plaatsen. De clubkleuren zijn…. Geel-zwart!
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Geboorteplaats: Houten

Lid van Reiger Boys sinds:  Augustus 1978

Gekozen voor RB omdat: 
Voetbalt op zaterdag

Mijn sportieve carrière: 
Bijna mijn hele carrière op het doel gestaan. Mijn 
talent was niet heel groot, dus ik stond in het 
4e,5e en nog lager in diverse elftallen.

Wat doe/deed je bij RB? 
Ben vele jaren keepertrainer geweest bij de jeugd. Daarnaast, wat 
ik nu nog steeds doe, op zaterdagmiddag achter de bar of in de 
keuken.

Het bijzondere aan RB vind ik: De grote familie 
die het altijd vormde, hoewel dat met de jaren 
minder aanvoelt. Leeftijd?

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
de jaarlijkse uitjes rond Hemelvaart naar 
bestemmingen in binnen- en buitenland met 
een grote groep in de bus. Drie ,vier dagen buik 
en hoofdpijn.

Wat ik nog mis bij RB: Meer mensen die de kan-
tinebezetting op zaterdag willen aanvullen.

Mijn wens voor Reiger Boys is: 
Dat het eerste herenteam, net als de dames, op een hoger niveau 
gaan spelen. Men probeert het al zo lang, nu eindelijk eens succes. 

IN THE SPOTLIGHTS
Theo van Kippersluis

DRUKWERK PAPIEREN 
NIEUWSBRIEF

De papieren versie van de 
Nieuwsbrief wordt vanaf be-
gin dit jaar verzorgd door “Bejo 
druk & print”, het bedrijf van 
Ronald Keesman (“de man met de paardenlongen” in het 5de 
elftal, “Roeroe” voor intimi!) en zijn compagnon. Rechts op de foto 
staat Ronald.

EERSTE AVOND REANIMATIECURSUS SUCCES

Woensdag 19 november is de eerste reanimatiecursus gehouden die georganiseerd is in samen-
werking met Stichting EHBO Heerhugowaard. Vijf medewerkers van onder andere de ontvangst-
dienst en bestuursleden waren aanwezig en werden onder leiding van Piet Weeland deskundig 
getraind in het reanimeren van slachtoffers met behulp van een AED (Automatische Externe De-
fibrillator). Begin december volgt de tweede cursusdag en in januari is de volgende sessie. Aan-
melden kan nog steeds en bij voldoende reactie kan er een derde sessie worden georganiseerd.

Op de foto zie je een wat wanhopig kijkende Jack Koopmans: valt aan dit slachtoffer nog iets te redden?

NIEUWS VAN “DE VRIENDEN VAN RB”

Twee zaken zijn wel het vermelden waard.
Cees Rood, zelf ook een van de “Vrienden” kwam afgelopen zater-
dag vol trots zijn drie kleinkinderen gezamenlijk aanmelden als 
“Vriend van Reiger Boys”. Het zijn Sanne, Iris en Niels, die eerdaags 
met een eigen vermelding in de vitrinekast in de kantine komen 
te hangen. Tóp-initiatief, Cees!

Zaterdagochtend 29 november zullen “De Vrienden” aan alle MOT-
mannen een fraai setje werkkleding overhandigen, bestaande uit 
een werktrui voor binnen en een jack voor het buitenwerk. Zo lo-
pen de mannen, die in alle stilte onwijs veel werk verrichten voor 
de club, er straks “gepikt en gedreven” bij. En dat verdienen die 
stille werkers! 

HANS S..S..S..SPAANDER

Niet dat hij een spraakgebrek heeft, integendeel, en hij heeft ook 
nog een fantastische zangstem. Hij klappertandde alleen van de 
kou. Hans zou op 30 oktober wederom functioneren als stadion-
speaker. Helaas moest hij afzeggen. Paula zocht een vervanger en 
vond deze uiteindelijk in de persoon van Jaimy Visser. Zij heeft 
deze klus prima geklaard. Een van de aanwezigen op de tribune 
vond dit zo geweldig dat een meneer op de tribune opmerkte dat 
dit eigenlijk heel gewoon zou zijn: “Laat dit ook over aan het team 
dat op het KGV speelt. Lijkt mij heel normaal.”  Tja…..


