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VAN DE REDACTIE

Dit is Nieuwsbrief 2 van dit seizoen. We wijzen de leden met na-
druk op het bericht over het afhalen van de clubcard. Dat kan 
voor het laatst op zaterdag 7 november in de bestuurskamer. Niet 
vergeten! Verder vertelt Wil Verkooijen over het kledingfonds 
(daar zit heel wat werk aan vast!) en je kunt de fraaie klompen be-
wonderen die Heren 1 meekreeg bij HBOK (de wedstrijdpunten 
bleven helaas in Zunderdorp). En Jack Wezepoel staat deze keer 
in de Spotlights.

Veel leesplezier.
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NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN EN –RECEPTIE

Om alvast te noteren in je agenda: op zaterdag 2 januari 2016 
worden de Nieuwjaarswedstrijden gespeeld en vindt aansluitend 
de Nieuwjaarsreceptie plaats. De organisatoren Peter Coesel en 
Hans van der Veldt rekenen wederom op een grote opkomst. 

NATUURLIJK VOETBALLEN MAAR OOK KEEZEN 
BIJ REIGER BOYS

De basis van een voetbalvereniging 
als Reiger Boys is op zaterdag com-
petitievoetbal spelen en doordeweeks 
trainen maar dan ben je toch vaak alleen 
maar in het kleine kringetje van je eigen 
elftal of leeftijdsgroep bezig. Een belan-
grijk middel om wat meer binding met 
andere geledingen van de vereniging te 
krijgen is het organiseren van activiteiten waar iedereen die zich 
betrokken voelt bij de vereniging aan mee kan doen. Enige jaren 
terug kwam het bordspel Keezen steeds meer in de belangstel-
ling en inmiddels zullen er maar weinig Noord-Hollanders zijn die 
het spel niet kennen of het nog nooit gespeeld hebben. Logisch 
dus dat we drie seizoenen terug zijn begonnen met het organ-
iseren van Keezavonden bij Reiger Boys om op die manier naast 
het voetballen de leden en medewerkers wat meer bij elkaar te 
brengen en natuurlijk de sfeer en gezelligheid in de vereniging 
te verhogen. Vier keer in het seizoen wordt er nu op een vrijda-
gavond gekeezd in de kantine en omdat je het spel met een 
maat speelt moet je dan ook je als koppel aanmelden om mee 
te kunnen doen. Voor de duidelijkheid noemen wij ons spel dan 
ook Koppelkeezen. Er zijn ook nog leuke prijzen te winnen, maar 
gelukkig is er nooit een sfeer van spelen “met het mes op tafel”. 
Gezelligheid en sfeer staan voor iedereen duidelijk voorop. Het 
maakt niet uit of je een keertje niet kunt, want per speelavond is 
er een prijsuitreiking over de resultaten van die avond.

Als activiteitencommissie waren we heel blij dat we, na een ee-
rste succesvolle Keezavond met geleende Keezborden, door de 
Stichting Vrienden van Reiger Boys in de gelegenheid werden 
gesteld om 15 eigen Keezborden aan te schaffen. 

Na afloop van de laatste speelronde moet er natuurlijk uit-
gerekend worden hoeveel punten elk koppel heeft gehaald en 
in die tussentijd, als iedereen lekkere trek begint te krijgen, wordt 
een verloting gehouden van warme gegrilde halve haantjes die 
ter plekke geconsumeerd kunnen worden. Zo laat op de avond is 
het een genoegen om haast iedereen lekker te zien zitten smul-
len en die kippenloterij is voor de meeste deelnemers mede een 
reden om te komen keezen. 

Dit seizoen hebben we al een Keezavond achter de rug. De vol-
gende avond is op vrijdag 27 november. Daarna wordt er in het 
nieuwe jaar ook nog op vrijdag 12 februari en vrijdag 22 april 
gekeezd bij Reiger Boys. Zie de RB website om te zien wanneer 
er weer gekeezd gaat worden en hoe je je kan aanmelden. Als 
activiteitencommissie hopen we natuurlijk op een steeds groter 
wordende groep deelnemers aan onze avonden! 

LAATSTE KANS OM JE REIGER BOYS CLUBCARD 
AF TE HALEN 

Aanstaande zaterdag 7 november kan voor de laatste maal 
tussen 10:00 en 14:00 uur de Reiger Boys clubcard worden 
opgehaald in de bestuurskamer (de bestuurskamer ligt naast 
de kantine rechts van de koffiecorner). De Reiger Boys club-
card is bestemd voor alle leden vanaf de D-pupillen en de vri-
jwilligers / medewerkers zoals trainers en begeleiders. Deze 
pas dient persoonlijk te worden opgehaald en vervangt de 
welbekende koffie(knip)kaart. Om in aanmerking te komen 
voor een koffietegoed op de kaart dient de vrijwilliger wel 
bekend te zijn bij de vrijwilligerscoördinator.

In onderstaande artikelen en pagina staat alles beschreven 
over de Reiger Boys clubcard.
• Uitgifte Reiger Boys clubcards
• Reiger Boys clubcard vervangt de koffiekaart
• Reiger Boys clubcard pagina

Mochten er desondanks toch nog vragen zijn, mail dan naar 
clubcard@reigerboys.nl
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Geboren op: 2 juni 1958 

Geboorteplaats: Zijpe
 
Lid van Reiger Boys sinds: 1989
 
Gekozen voor RB omdat: omdat ik op zaterdag lekker recreatief 
wilde voetballen. 

Mijn sportieve carrière: Mijn jeugd bij ADO’20 in Heemskerk 
gespeeld, met als hoogtepunt het 20e elftal van de 31 (ik kan 
dus zeggen dat ik “hoog” heb gespeeld). Ja, toen was ADO’20 de 
grootste vereniging van Nederland. Na verhuizing naar Alkmaar 2 
seizoenen bij Vrone in st Pancras gespeeld en tot mijn verbazing 
in zaterdag 1. Na afscheuren van mijn rechter schouderbanden 
3 jaar gestopt met voetballen. Ondertussen verhuisd naar het 
mooie Heerhugowaard, waar het toch weer ging kriebelen en mij 
dus bij Fred Blok als lid van Reiger Boys aangemeld en gespeeld 
in het 7e. 

Wat doe/deed je bij RB? Toen mijn kinderen gingen voetballen 
heb ik ze getraind en ben gevraagd om in het bestuur te komen. 
Na 11 jaar bestuurslid geweest te zijn met daarin de verhuizing 
naar ons prachtige complex, ben ik daar mee gestopt. Ondertus-
sen had Reiger Boys een scheidsrechterscursus georganiseerd 
met de KNVB; ik heb hieraan meegedaan om de lege plek op 
te vullen. Tot mijn eigen verbazing vind ik het fluiten geweldig. 
Heerlijk meerennen in het veld en de wedstrijd in goede banen 
leiden. Met een trots gevoel stap ik wekelijks het veld af als ik 
door beide partijen door een man of 6 bedankt wordt voor het 
fluiten van de wedstrijd. Natuurlijk mag en kan men wat zeggen 
tegen elkaar en de scheidsrechter, maar respect tonen voor elkaar 
staat bij mij centraal. Om onze scheidsrechters op te leiden zit ik 
in de scheidsrechterscommissie en draai ik mee in de ontvangst-
dienst op de zaterdagmorgen. Voor de ontvangstdienst kunnen 
we trouwens nog best wel een paar vrijwilligers meer hebben, zo-
dat de gasten goed worden ontvangen en de teams hun drinken 
in de rust krijgen.

Het bijzondere aan RB vind ik: 
dat er een ontspannen sfeer is zonder kapsones van spelers en 
trainers. Ook loop ik iedere week met trots over ons mooie com-
plex, waar mede door inzet van onze MOT-ploeg alles er pico 
bello uitziet.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: een opmerking die ik kreeg 
tijdens het fluiten waarbij ik laat bij een situatie was: “Je lijkt Harry 
Bakker wel, die alles kan zien vanuit de middencirkel.” Harry is he-
laas overleden, maar stond iedere week op het veld om wedstrij-
den te fluiten.

Wat ik nog mis bij RB: Ik mis bij Reiger Boys het spontaan mee-
helpen van vele ouders en spelers om de voetbalclub te helpen. 
Een kantine, wedstrijdsecretariaat, fluiten, trainen en begeleiden 
van een team etc. kan helaas niet zonder vrijwilligers.
 
Mijn wens voor Reiger Boys: een sportieve vereniging te blijven, 
waarbij juist ook voor de niet-selectieteams door inzet van alle 
leden alles goed is geregeld en het fijn is om met trots te mogen 
voetballen.
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IN THE SPOTLIGHTS
Jack Wezepoel



“HET BEGON OP KLOMPEN”…..

Tegen Amsterdam 
leunend ligt, midden 
tussen de weilanden, 
het rustieke Zunder-
dorp, weg van alle 
drukte van de stad. 
Een steeds vaker ge-
kozen woonoord voor 
de Amsterdammer 
die het lawaai en de 
uitlaatgassen zat is en 
een fraai onderkomen 
zoekt in de dorpse 
sfeer tussen de 
herkauwende koeien.

In Heerhugowaard 
kennen we die sfeer 
nog wel een beetje, 
maar toch ben je ver-
rast als je van de grote 

weg afgaat en via het smalle landweggetje naar het roemruchte 
HBOK rijdt, de tegenstander van Reiger Boys op een zonnige herf-
stdag, 30 oktober 2015.

Op het terras voor de kantine is het een gezellige drukte, man-
nen en vrouwen genieten in het zonnetje van hun pilsje en geven 
ondertussen met veel humor commentaar op de wedstrijd. Als je 
hen moet geloven zouden ze, als ze in het veld zouden staan, de 
tegenstander (lees: Reiger Boys) met hoogstaand voetbal van de 
mat spelen….

Reiger Boys had in de voorgaande wedstrijd tegen Marken de 
eerste seizoensoverwinning behaald en daarmee de eerste 
punten. HBOK stond derde van onderen, met 6 punten. Een Heer-
hugowaardse overwinning zou bijzonder welkom zijn, de geel-
zwarten zouden dan gelijk komen met de Zunderdorpers. Maar 
bij verlies zou het “gat” wel erg groot worden.

Het scoreverloop was hoopgevend: al na een minuut of drie viel 
de eerste goal, Reiger Boys stond met 1-0 voor! Fraai was het spel 
niet, van beide kanten. Veel balverlies en de kwinkslagen op het 
terras (vaak ook opvallend veel in onvervalst Amsterdams) waren 
niet van de lucht. Vlak voor rust (Reiger Boys speelde ondertussen 
met 10 man, Remco Rietveld mocht het veld verlaten en plaatste 
nog even een voltreffer met een bidon vol op de kaak van video-
man Herman…) trok HBOK de stand gelijk.
Na rust: al gauw 2-1 voor HBOK, ook een rode kaart voor een een 
HBOK-er, de gelijkmaker voor Reiger Boys (penalty) en in een van 
de laatste minuten gebeurde wat gevreesd werd: HBOK bracht de 
3-2 op het (met de hand bediende) scorebord. 

Maar… toch vertrok Reiger Boys met een fraai cadeau: een paar 
gloednieuwe KLOMPEN, met opdruk, op de foto vol trots getoond 
door teammanager Johan Kraak!

HET KLEDINGFONDS, EEN AARDIGE KLUS! 

Zoals inmiddels bij velen bekend is heeft V.V. Reiger Boys sinds 
seizoen 2014-2015 een kledingleverancier: SMP Sportscare uit 
Heerhugowaard.

Om alles voor de leden van Reiger Boys goed te laten verlopen 
qua kleding, bestellingen, vragen e.d is er een kledingfonds 
opgericht. Dit fonds wordt bemand door Sven van de Berg,  Jan 
Pluister en Stefan Mulder. Hun taak bestaat o.a. uit het uitreiken 
van een teamtas met tenues aan elk spelend team aan het be-
gin van het voetbalseizoen en het weer innemen van de spullen 
aan het einde van het seizoen. Bestuursverantwoordelijke is Wil 
Verkooijen.

De ontvangen teamtassen worden gecontroleerd op de inhoud: 
wat ontbreekt er, wat is stuk etc. Hiervoor heeft de trainer c.q be-
geleider getekend. Mocht er iets ontbreken, dan wordt daar ter 
plekke een financiële vergoeding voor gevraagd of men ontvan-
gt een factuur vanuit de vereniging.

Voorbereiding op nieuw seizoen
In de zomerstop worden alle teamtassen gereed gemaakt: circa 
70 teamtassen met als inhoud in totaal ± 1000 shirts , ± 1000 
shorts en ± 2000 kousen,  70 aanvoerdersbanden. Dat vereist 
inkopen,  aanvullen en registeren per teamtas.

Voor nieuwe teams moet alles nieuw besteld worden, evenals 
voor sponsorteams met extra kleding. Natuurlijk moeten van alle 
spelers (van F-jes t/m senioren) de kledingmaten bekend zijn!
Begin augustus staat alles weer gereed. Via website , mailing en via 
coördinatoren wordt aan de betreffende teams bekend gemaakt 
wanneer en hoe laat de teamtassen kunnen worden opgehaald 
door trainer c.q begeleider. De teamtas wordt dan gezamenlijk 
gecontroleerd op inhoud, het uitgifteformulier wordt voor ak-
koord getekend en zo rolt men het nieuwe seizoen in.

Daarna is er nog anderhalve maand na uitreiking de mogelijkheid 
tot ruilen van shirt, short of kousen, via 
kledingfonds@reigerboys .nl. Dit loopt uitstekend.  

Voor selectiespelers die buiten het kledingfonds extra kleding 
hebben ontvangen is er de regel dat, als zij stoppen of naar een 
andere vereniging gaan, alles dient te zijn ingeleverd. Daarvoor is 
er een koppeling met de ledenadministratie voor de uitgifte van 
de spelerspas. Niet ingeleverd betekent: geen spelerspas voor 
overschrijving.

Door het kledingfonds is alles nu zo geregistreerd, dat 98%  in 
beeld is, dit komt door een goede organisatie, strakke communi-
catielijnen en verantwoording naar bestuurslid Algemene zaken. 
Kortom: het Kledingfonds functioneert binnen Reiger Boys naar 
volle tevredenheid.
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