
                21 mei 2015 Jaargang: 2                      10

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per 3 weken, digitaal en op papier. Kopij aanleveren via pers@reigerboys.nl

ReigeR Boys shiRts in Kenia

Beste medewerkers, spelers en supporters van Reigersboys,

In 2010 is mijn broer Wil Verkooijen met ons mee geweest naar 
Manda in Kenia. In Manda hebben mijn man en ik een school-
project. Manda ligt tegen de grens van Tanzania en is een droog, 
ruraal gebied. We werken aan een soort vmbo (polytechnic) met 
verschillende vakrichtingen: Houtbewerking, Bouwkunde, Mo-
torentechniek, Elektronica, Mode, Landbouw.

In 2010 heeft Wil met mijn andere broer Theo electriciteit aange-
legd. De stroom wordt opgewekt via een generator en we hopen 
dat de overheid volgend jaar de electriciteit voor de school in 
orde maakt. Als we spreken over de school dan hebben de leer-
lingen weinig tot niets. Geen materialen tot hun beschikking om 
de lessen gestalte te geven, slecht een zwartgekalkte muur en 
bv maar één motor voor de hele groep, geen gereedschap en 
soms ontbreekt zelfs het meubilair. Maar in 2010 had Wil voor de 
leerlingen een tas vol met voetbalshirts mee. Voetbalshirts van 
Reigerboys Heerhugowaard. De leerlingen voetballen niet, want 
er zijn geen schoenen, maar volleyballen in jullie gele shirts. Het 
lesprogramma is dagelijks aangevuld met ruim een ruim volley-
bal. Ze zijn er erg fanatiek in.
Ieder jaar komen wij in Manda, net als afgelopen oktober. Tot 
onze verbazing gebruiken de leerlingen nog steeds de shirts. Ze 
spelen met andere polytechnics onderling competitie en winnen 

regelmatig. Het is zelfs zo dat andere leerlingen van de scholen 
in de omgeving ze herkennen onder de naam ‘de REIGERSBOYS 
uit MANDA’.  Dat is toch een geweldig, 8000 km verwijderd van 
Heerhugowaard wordt er voor jullie reclame gemaakt. Met groot 
enthousiasme wordt er gevolleybald in jullie shirts. Cees en ik 
wilden jullie dit laten weten. Je ziet dat sponsoring in een klein 
project een groot effect heeft, het maakt het verschil voor zoveel 
leerlingen.

Mochten  jullie meer willen weten over ons project ga naar  
www.stichtingmanda.nl, druk op de facebook knop en je ziet de 
laatste informatie. Wil je een bedrag of bedragje sponsoren (ieder 
euro is welkom)  dan graag op rekeningnummer van:  Stichting 
Manda - IBAN NL12TRIO 0390 130 427

Namens alle leerlingen en het schoolteam:  Bedankt Reiger Boys!

Cees en Annelies de Waal
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heRhaling noodKReet: 
BegeleideRs scheidsRechteRs gevRaagd!

Ron en Marcelle van der Grijspaarde zijn al jarenlang de en-
thousiaste begeleiders van scheidsrechters bij Reiger Boys. Zij 
zorgen voor een goede ontvangst en de verdere begeleiding, 
ook van de jeugdscheidsrechters. Gelukkig HADDEN ze daar-
bij hulp van een aantal andere mensen, MAAR…  die moesten 
helaas door omstandigheden stoppen. 

Nu staan Ron en Marcelle er alleen voor, en dat gaat echt niet. 
Zij doen dan ook een DRINGENDE OPROEP om hen te helpen, 
zodat zij wat meer “lucht” krijgen. 

als die hUlP eR niet KoMt is het na dit seiZoen: 
“einde veRhaal”. dat mag niet gebeuren!

Meld u a.u.b. aan, en verlicht het werk van Ron en Marcelle! 
Aanmelden: rbjeugdscheidsrechters@hotmail.com of bellen:  
06 13418722 (na 18.00 uur).
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nieUwjaaRswedstRijden en – RecePtie

De tijd gaat snel. Vandaar nu reeds de aankondiging van de Nieuw- 
jaarswedstrijden en – receptie. Zij zullen deze keer plaatsvinden 
op zondag 3 januari 2016. 
Waarom op zondag? Zaterdag 2 januari was qua organisatie/
voorbereiding niet haalbaar, en een week later is niet mogelijk 
omdat er dan een speelprogramma is vastgesteld en bovendien 
is de herenselectie dan een weekend weg. Noteer dus 3 januari 
alvast in de agenda!

inteRnational yoUth toURnaMent 2016

Ons inmiddels gerenommeerde internationaal jeugdtoernooi 
wordt komend jaar (2016) gehouden op 7 mei (datum onder 
voorbehoud). Er hebben zich, naast een aantal amateurclubs, 
reeds 12 BVO’s aangemeld: Sporting Portugal, FC Boedapest, Cel-
tic, Tottenham Hotspur, De Graafschap, Feyenoord, KV Mechelen, 
Fortuna Sittard, Maasland Beveren, PEC Zwolle (winnaar in 2015), 
KV Oostende, RKC/FC Den Bosch. Dat belooft weer een prachtig 
toernooi te worden.



Geboren op: 6 april 1960 te Borculo

Lid van Reiger Boys sinds: 1968
 
Gekozen voor RB omdat: Die keuze hebben   
mijn ouders destijds gemaakt. Goede keuze 
geweest dus. Had denk ik met geloofsover-
tuiging te maken.

Mijn sportieve carrière: De hele jeugd doorlo-
pen bij Reiger Boys. Daarna 1 jaar in het eerste 
gespeeld. Nou ja, gespeeld, stond meestal in 
de wissel. Toen een aantal jaren in het tweede 
gespeeld en twee keer kampioen geworden. 
Daarna in het vierde en vijfde gespeeld in een 
echt “vriendenteam”. Op mijn vijftigste gestopt 
met voetballen, aangezien ik werd gevraagd 
om grensrechter bij Heren 1 te worden. Leek 
mij een mooi moment om te stoppen.

Wat doe/deed je bij RB? Op dit moment doe 
ik niets. Ja, kijken bij mijn zoon Wouter. Maar ik ben zeer actief 
geweest. Begonnen als aanvoerder en dat ben ik een kleine 25 
jaar geweest. Daarnaast ben ik wedstrijdsecretaris van de recrea-
tieve elftallen geweest.  Ik heb ongeveer 20 jaar training gegeven 
aan diverse elftallen. Ik heb een paar jaar de scheidsrechters voor 
de recreatieve elftallen geregeld. Ik heb de kleedkamer en veld-
indeling een aantal jaren gedaan. Gedurende een paar jaar heb 
ik wekelijks meegeholpen met het in elkaar zetten (verzamelen 
en nieten) van het clubblad De Reiger en ik liep een “Reigerwijk” 
(=Reigers rondbrengen). Verder organiseerde ik de traditionele 
nieuwjaarswedstrijden een kleine 15 jaar. Ik ben clubscheids-

rechter geworden en dat doe ik nog steeds. 
En natuurlijk 3 jaar grensrechter bij Heren 1 
geweest.

Het bijzondere aan RB vind ik: Ik vind de sfeer 
fantastisch. Dat komt denk ik ook omdat ik, 
doordat ik zo actief ben/was, zoveel mensen 
ken. Als ik bij de club ben maak ik met heel 
veel mensen een praatje. Mijn zoon wordt er 
wel eens moe van. 

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  We 
konden met het vierde kampioen worden. 
Mijn vader zat op het dak van de kleedka-
mers met een filmcamera. We speelden op 
veld 1. Dat was nog aan de Beukenlaan.  Hij 
filmde de hele wedstrijd. We werden natuurlijk 
kampioen en het was groot feest. Mijn vader 
zei tegen iedereen die het maar wilde horen 
dat er een samenvatting van die wedstrijd op 
Herato (de lokale tevee-zender) zou worden 

uit-gezonden 3 dagen later. Al die mensen hingen aan de tevee. 
Was het dus 1 april.

Wat ik nog mis bij RB: Een tweede kunstgrasveld. Er is naar mijn 
idee te weinig ruimte om alle teams optimaal te kunnen laten 
trainen. En dat is voor deze grote vereniging toch wel heel be-
langrijk. Nu kunnen veel teams maar 1 keer in de week 1 uurtje 
trainen, daar waar je met twee keer in de week veel meer progres-
sie maakt.

Mijn wens voor Reiger Boys: Een tweede kunstgrasveld dus.

ReigeR Boys “KlaaR vooR de toeKoMst (?)”

In elke organisatie is het belangrijk om eens stil te staan bij de 
vraag: hoe staan we er NU voor en hoe zien we de TOEKOMST? 
Dat geldt zeker ook voor Reiger Boys, een grote vereniging met 
veel leden, die drijft op het werk van tientallen vrijwilligers. Zij 
vormen, door hun inzet op velerlei gebied, de onmisbare basis.
Zonder hen geen vereniging!

Duidelijkheid
“Vrijwillig” betekent niet “vrijblijvend”. Wanneer iemand een 
taak binnen de vereniging op zich neemt, mag erop vertrouwd 
worden dat die taak zo goed mogelijk wordt vervuld. Voor de vri-
jwilliger is het daarbij heel belangrijk dat hij/zij weet wat de taak 
inhoudt, wat hij/zij moet kunnen om de taak te vervullen en wat 
de verantwoordelijkheden zijn. Daarom moet er een duidelijke 

taakomschrijving zijn voor alles wat er in de vereniging aan werk 
gebeurt. Dat geeft helderheid naar alle personen en geledingen.

Functieboek
Om de genoemde helderheid te realiseren wordt een functie-
boek samengesteld. Daarin worden alle voorkomende taken en 
functies in de vereniging opgenomen, met de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden. 
Zo zal dan ook duidelijk gemaakt kunnen worden waar de knel-
punten liggen: waar is er onderbezetting, waaraan is nog behoe-
fte? Dit is van groot belang, gezien het feit dat er momenteel op 
diverse plekken binnen de vereniging dringend extra mensen 
nodig zijn, voor nu en de nabije toekomst!

Het bestuur van Reiger Boys hoopt binnen afzienbare tijd het 
functieboek te kunnen presenteren.
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IN THE SPOTLIGHTS
dinand Bakker


