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SPONSORCOMMISSIE ZOEKT UITBREIDING!

De sponsorcommissie van v.v. Reiger Boys
bestaat uit een aantal enthousiaste leden en 
is dringend op zoek naar uitbreiding. Extra 
personen zijn nodig om de inkomsten uit spon-
soring, wat een belangrijk bron is voor onze vereniging, in de 
toekomst veilig te stellen en te verhogen. Hierdoor zal de ve-
reniging in staat zijn te blijven functioneren zonder de con-
tributie van leden extra te moeten verhogen. Bovendien: met 
de hulp van sponsoren zullen verschillende activiteiten, zoals 
het Internationaal Jeugd Toernooi, mogelijk blijven.
Wij zijn op zoek naar zoek naar 1 of 2 enthousiaste leden (of 
ouders van leden) voor:
•	 Het	plegen	van	acquisitie,	ofwel	het	op	zoek	gaan	naar	nieuwe 

sponsoren.
•	 Het	onderhouden	van	de	contacten	met	de	huidige	sponso-

ren.
•	 Meedenken	 met	 het	 opzetten	 van	 nieuwe	 sponsormoge-

lijheden /-opties.
•	 Het	organiseren	van	activiteiten	voor	en	met	onze	sponsor-

en.

Ben jij de juiste persoon die wij zoeken of weet je wie iemand? 
Neem dan contact op met Wilko Bakker, coördinator sponsor-
commissie. Wilko is te bereiken via:  w.bakker@reigerboys.nl of 
via 06-12963520.

WEDSTRIJDBAL VAN OUD-SPELERS  

Tijdens de lunch op 3 januari ontstond een mooi initiatief. Oud-
speler (en momenteel nog scout bij Ajax) Arnout Colijn opperde 
om als oud-spelers gezamenlijk een wedstrijdbal te schenken 
voor een thuiswedstrijd van Heren 1. Zo gezegd, zo gedaan en 
niet lang daarna kon aan de penningmeester een bedrag van  
€ 65,- overhandigd worden. De bal zal rollen tijdens de thu-
is-wedstrijd	 tegen	 Marken	 op	 5	 maart.	 De	 schenkers	 waren:	 
Bert de Haas - Dick van den Bosch - Arnout Colijn - Leen Blind -  
Wijnand Kossen - Jan Peekel - Hans Spaander - Aalt Klaassen - 
Chris	Göttgens	-	Jan	Dekker	-	Arjan	Kalisvaart	-	Martijn	Rootring	-	
Hans van der Veldt.

NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN EN –RECEPTIE

Op 3 januari hebben weer heel wat spelers en oud-spelers gen-
oten van een potje voetbal in het nieuwe jaar.
De dag begon ’s morgens met de ontvangst van spelers, oud-
spelers, ereleden, leden van verdienste en bestuursleden. Na heel 
veel sterke verhalen (had iedereen echt van die onnavolgbare 
schijnbewegingen?) nam om 11.30 uur zo’n kleine 100 (honderd!) 
man/vrouw plaats aan de lunchtafels, prachtig voorbereid en 
gedekt door de kantineploeg onder leiding van de jarige Paula 
Bourgonje. Vervolgens werden de wedstrijden gespeeld: 2 teams 
van oud-1ste elftalspelers op veld 2, met de coaches Chris Gött-
gens en Edgar Lassink (team A) en Bert de Haas, alias Foppe de 
Haan (team B). De uitslag bleef wat wazig, er werd gesproken over 
7-2 en 8-3 etc. voor team B. Ook scheidsrechter Willem Wijdenes 
kon geen uitsluitsel geven. Dames 1 tegen oud-1ste Dames 1 
eindigde in 2-2, wat een compliment voor de “rijpere” dames 
betekende.
Tenslotte Heren 1 tegen oud-Heren 1: beslist geen “makkie” voor 
de	mannen	van	Marc	van	Wonderen!	Uitslag:	2-0	(?)	voor	Heren	1.
Na dit alles de receptie, die zeer druk bezocht werd. Voorzitter 
Ben Rietveld wenste in zijn speech allen een mooi, gezond en 
sportief 2016 toe.

MELD JE AAN VOOR DE MEDEWERKERSAVOND 2016  

Iedereen die op een af andere manier zich inzet voor onze vereni-
ging Reiger Boys is welkom op de jaarlijkse medewerkersavond 
op 29 januari. Van oudsher is dit een geweldige avond, waarmee 
alle vrijwilligers dank wordt gezegd voor wat zij voor de club 
doen. Laat s.v.p. gauw weten of je komt. Aanmelding kan via 
de website reigerboys.nl



IN THE SPOTLIGHTS
Rob Ernst
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Geboren op:  7 januari 1970

Geboorteplaats:  Heerhugowaard

Lid van Reiger Boys: sinds 1977 tot 1990

Gekozen voor Reiger Boys omdat:  
mijn vader (Henk Ernst) hier speelde en het dus 
eigenlijk logisch was dat ik ook bij Reigerboys 
zou gaan voetballen.

Mijn sportieve carrière: 
Niet noemenswaardig, altijd lekker gevoet-
bald en regelmatig een doelpuntje meegepikt. 
Maar	omdat	ik	bij	de	Marine	ging	op	17-jarige	
leeftijd en niet meer doordeweeks kon trainen, 
ben ik bij Heren 10 gaan voetballen, samen 
met mijn vader en nog vele andere bekenden 
die nu nog actief zijn bij de club, of als suppor-
ter langs de lijn staan.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Weer begonnen bij Reigerboys toen mijn zoon 
Mark	bij	de	kabouters	ging	voetballen.	Samen	
met Ben Rietveld een team begeleid als trainer/coach, wat we tot 
op heden nog steeds doen. Onze zoons spelen al die jaren samen 
en nu hebben we weer een geweldig team, de A3. Helaas wel 
wat minder tijd beschikbaar voor het team, omdat ik ook sinds 
een jaar of 6 als verzorger bij de Heren-selectie betrokken ben als 
sportverzorger/masseur.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:  
dat na al die jaren de oude bekenden en oud 
spelers nog steeds druk bezig zijn voor de 
club.	 Denk	 aan	 de	 MOT-mannen	 die	 iedere	
week druk bezig zijn om Reiger Boys netjes te 
houden. Wat ook bijzonder is dat je de spelers 
waar je vroeger mee voetbalde, nu met hun 
eigen zoon of dochter op de club ziet verschij-
nen. Oude tijden herleven, omdat onze kin-
deren nu met elkaar in 1 team zitten of tegen 
elkaar spelen.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
de wedstrijden met het 10e, veel lol maar toch 
iedere wedstrijd bloed-fanatiek Wat regel-
matig irritatie opleverde bij de tegenpartij, 
omdat die “oudjes” toch wel knokten voor de 
punten en ook nog goed konden voetballen.

Wat ik nog mis bij Reiger Boys:  
een beetje begrip voor alle spelers, ze gaan 
niet het veld in om een slechte wedstrijd te 
spelen, ze doen allemaal hun best om de drie 
punten binnen te slepen, en of het nu selectie 

is of niet, het blijft uiteindelijk een spel waar we met z’n allen een 
hoop plezier aan beleven.

Mijn wens voor Reiger Boys:  
Dat de club net zo mooi mag blijven als dat ie al jaren is, mis-
schien met wat meer vrijwilligers om het allemaal wat makkelijker 
te maken voor de mensen die er nu al erg veel tijd insteken.
Zonder vrijwilligers geen voetbal!
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NIET VERGETEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

MAANDAG 25 JANUARI 2016
AANVANG 20.00 UUR!!


