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IN THE SPOTLIGHTS
Joop Bartelings

Geboren op:  24 juli 1971

Geboorteplaats:  Amsterdam

Lid van Reiger Boys:  Augustus 2012

Gekozen voor Reiger Boys omdat:  
Dicht in de buurt, zaterdagclub en van positieve 
berichten.

Mijn sportieve carrière: 
In Amsterdam begonnen als speler bij A.S.R. en 
vervolgens tot de A-junioren bij K.B.V. Daarna 
overstap gemaakt naar Pancratius in Badhoeve-
dorp en daar gespeeld in Zondag 2e klasse.
Voordat ik bij Reiger Boys kwam heb ik nog 9 
jaar bij Wartburgia gespeeld om vervolgens 
een trainerscarrière te beginnen, die mij langs 
RKDES en RAP heren en Wartburgia, Ouderkerk 
a/d Amstel, Buitenveldert en Kolping Boys Dames hebben ge-
bracht. Mijn trainersloopbaan is onlangs gestopt bij Reiger Boys.

Wat doe/deed je bij Reiger Boys?
Ik voetbal vanaf het begin (zover mijn knie het toelaat) bij Heren 5, 
voormalig Cockerteam en huidig AdeB Team, sta soms in keuken, 
fluit af en toe en wedstrijd.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:  
De gezellige avondjes op woensdag na trainen 
bij Paula, en de mooie verhalen van het oude 
sportpark en natuurlijk alle uitjes die wij met 
het 5e maken.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  
mijn eerste weekend weg bij het toenmalige 
Cockerteam, in een mooi kasteel in Limburg, op 
zaterdag, na een lang avondje doorhalen, een 
jeeptocht met chauffeuse Karin, half dronken 
achterin de Jeep moesten we ons overgeven 
aan haar stuurkunsten, wat ons bracht van 
vliegende graspollen, rokende en piepende 
banden tot eindigen in grote plas water bij ein-
dpunt waar ze met volle vaart in reed.

Wat ik nog mis bij RB: 
Ik heb het naar mijn zin en er zijn geen dingen 

waarvan ik denk: dat mis ik.

Mijn wens voor Reiger Boys:  
vraag mij dat over 5 jaar nog maar een keer, dan ben ik wat langer 
bij de club en kan ik daar beter op antwoorden. Laat de gezellig-
heid i.i.g. maar gewoon blijven.

LEDEN VAN REIGER BOYS: LAAT JE HOREN.
DENK MEE, PRAAT MEE !!
 
Oproep:
Leden gevraagd om op woensdag 18 mei (onder voorbe-
houd) van 19.30 uur tot 22.00 uur mee te denken over de 
kernwaarden voor v.v. Reiger Boys.

Daarmee wordt bedoeld: wat vinden wij als vereniging  voor 
nu en in de toekomst belangrijk: wat willen op sportief gebied 
bereiken, wat betekenen wij voor de gemeenschap, wat is ons 
jeugdbeleid, etc. etc.

Sinds enkele maanden is er binnen Reiger Boys een werkgroep 
actief om zich te verdiepen in de organisatie. Na een workshop 
eind maart met Sportservice Noord-Holland, waarin we advies 
hebben ingewonnen, willen wij graag van onze leden horen 
hoe ze Reiger Boys naar de toekomst toe willen zien.

Wat betekent Reiger Boys voor jou? Wat maakt je trots op Reiger 
Boys? Wat gaat er goed bij Reiger Boys? Waar krijg je energie 
van bij Reiger Boys?

Graag gaan wij dit open gesprek met jullie aan in een bijeen-
komst op woensdag 18 mei (onder voorbehoud) van 19.30 
uur tot 22.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag 
met een vertegenwoordiging van circa 20-30 leden de belan-
grijkste normen en (kern)waarden van de vereniging definiëren. 
Mogelijk is daarna nog een vervolgsessie nodig om de puntjes 
op de i te zetten en deze daarna voor eind mei aan het Bestuur 
te kunnen presenteren. Het doel is om deze uiteindelijk ook 
tijdens de Algemene Leden Vergadering aan de andere leden 
voor te leggen.

Lijkt het je leuk om mee te denken over het Reiger Boys van 
nu en voor de toekomst, meld je dan aan voor 11 mei via 
vrijwilligers@reigerboys.nl
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Manchester City FC • Tottenham Hotspur FC • Celtic FC • Feyenoord Rotterdam • Pec Zwolle • ADO Den Haag • FC Emmen 
Sparta Rotterdam • Fortuna Sittard • De Graafschap • RKC/FC Den Bosch • KV Mechelen • Waasland-Beveren • v.v. Reiger Boys 

 Wherevogels • Forza Almere • csv Jong Holland • s.v. RKDES • Voetbalschool Oranje • d.v.c. Buiksloot • csv BOL • vv De Zouaven
HV & CV Quick • Koninklijke HFC • KV Oostende • HC & FC Victoria 1893 • SV Koedijk • v.v. Dubbeldam • F.C. Abcoude • HSV Odin ‘59

U.S.V. Elinkwijk • S.V. Hoofddorp • FC VVC • v.v. Kolping Boys • AVV Swift • Roda ‘46 • DSS • Sc Hercules Zaandam • HVV Hollandia


