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FEESTELIJKE AFSLUITING VOETBALSEIZOEN 
KABOUTERS EN JEUGD      

Naar aanleiding van het speerpunt ‘binding’ heeft het Bestuur 
besloten een feestelijke afsluiting van het voetbalseizoen voor de 
kabouters en jeugd te organiseren.

Voor de kabouters (1e en 2e jaars) sluiten we het seizoen op 
zondag 11 juni af tussen 11:00-13:00. Het kunstgrasveld wordt 
omgetoverd tot een  speelparadijs met springkussens, een storm-
baan en een reuzevoetbalspel! De kabouters krijgen allemaal  
patat met limonade en aan het einde sluiten we met zijn allen 
met een ijsje af. 

Tevens is dit meteen het punt van inleveren van de kleding.

Op diverse zaterdagen in juni wordt er voor de overige jeugd 
een slotavond georganiseerd waarbij de ouders tegen de kin-
deren op het kunstgrasveld spelen en daarna van een heer-
lijke barbecue kunnen genieten!! Ouders en broertjes en zusjes  
kunnen  zich ook inschrijven. Binnenkort verschijnt er nadere  
informatie op de website www.reigerboys.nl. 

Hiermee sluiten we voor de gehele jeugd het seizoen gezellig af!

Natuurlijk kunnen we tijdens deze dagen altijd hulp gebrui-
ken. Heb je een paar uurtjes tijd? Meld je dan even aan via  
vrijwilligers@reigerboys.nl of kantine@reigerboys.nl.

Met sportieve groet,
Het Bestuur v.v. Reiger Boys

HET INLEVEREN KLEDING EN MATERIALEN

Beste begeleider, trainer, coach, coördinator, speler(s),

Het einde van het seizoen is in zicht. Dit betekent dat aan het 
einde van het seizoen alle ter beschikking gestelde kleding, ma-
terialen en sleutels dienen te worden ingeleverd. Zowel voor ver-
trekkende/stoppende leden als voor leden die volgend seizoen 
blijven voetballen bij v.v. Reiger Boys.

Op de website www.reigerboys.nl is op 30 april in het stukje “Het 
inleveren van kleding en materialen” de volledige inleverproce-
dure opgenomen door op deze link te klikken kunt u deze ook 
lezen.

De inleverdata zijn:
•	 Dinsdag 30 mei 2017, tussen 19.00 – 20.30 uur de volgende 

teams:
 o Alle zaal teams. 
•	 Dinsdag 6 juni 2017, tussen 19.00 – 21.00 uur de volgende 

teams: 
 o Heren 1 t/m 7. JO19-1 t/m -4. JO17 t/m -3. Kabouters. 
•	 Dinsdag 13 juni 2017, tussen 19.00 – 21.00 uur de volgende 

teams: 
 o JO13-4, JO12-1 t/m -3, JO11-2, JO11-4, JO11-6, JO11-7, 
        JO9-1 t/m -3, JO9-5, JO8-1 t/m -5. 
•	 Donderdag 15 juni 2017, tussen 19.00 – 21.00 uur de volgende 

teams: 
 o JO15-1 t/m -4, JO14-2, JO13-1, JO13-2, JO10-5 t/m -7. 
 o Vrouwen 1, MO19-1, MO17-1, MO17-2, MO15-1, MO13-1. 
•	 Dinsdag 20 juni 2017, tussen 19.00 – 21.00 uur de volgende 

teams:
 o JO16-2, JO14-1, JO13-3, JO13-5, JO13-6, JO11-1, JO11-3,
        JO11-5, JO10-1 t/m -4, JO9-4. 
 o MO13-2, MO11-1. 

Graag zo veel mogelijk de opgegeven tijdstippen aanhouden 
per team in verband met drukte verspreiding. Mocht het tijdstip 
niet uitkomen dan mag er ook gebruik worden gemaakt van de 
een ander opgegeven tijdstip bij de andere teams. Mocht dit ook 
niet uitkomen dan kunt u dit middels e-mail naar kledingfonds@
reigerboys.nl aan ons kenbaar maken en zal er een andere af-
spraak gemaakt worden.

PS: Wilt u zo veel mogelijk de beschadigde/kapotte sokken aan-
geven bij het inleveren van de teamtassen. Dan kunnen wij deze 
meteen vervangen voor volgend seizoen en kan iedereen het 
seizoen beginnen met hele, onbeschadigde kousen. Bij inleveren 
van beschadigde kousen zullen wij geen kosten berekenen. Bij 
ontbreken van kleding en kousen zullen de kosten worden door-
berekend.
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IN THE SPOTLIGHTS
Hans Rispens

Geboren: 24-9-1955

Geboorteplaats: Ulrum (Groningen)

Lid sinds:  ik zit ongeveer 26 jaar bij Reiger Boys.

Gekozen voor RB omdat: ik ben een keer door  
iemand gevraagd of ik een keer mee wilde doen 
omdat ze tekort spelers hadden (daarvóór alleen in 
de zaal) en zo is de besmetting begonnen.

Sportieve carrière: Altijd in recreatieve teams 
gespeeld met als coach o.a. Gerrit Horn, Ben de 
Jong enz.

Wat doe ik voor RB: Gevoetbald, “de Reiger” (club-
blad, red.)) rondgebracht, achter de bar gestaan, 

schoonmaakdienst op maandagavond, de B-en 
A-junioren en meisjes-2 getraind, veldcommissa-
ris bij het internationale jeugdtoernooi en nu wat 
scheidsrechterswerk bij de competitie en 7x7 .

Het bijzondere aan RB: de sfeer, en gezelligheid 
(zaterdagmiddag is mijn uitje).

Ik moet nog lachen als ik denk aan: Laten we het 
daar maar niet over hebben!!

Wat ik nog mis bij RB: een toernooi of een  
wedstrijd met een gezellige middag voor oud-
spelers.

Mijn wens voor Reiger Boys: dat de tribune weer 
vol gaat zitten zoals vroeger aan de Beukenlaan.

DRIE REIGER BOYS-JEUGDSPELERS 
NAAR AZ VOETBALSCHOOL! 

Wederom is het Reiger Boys jeugdspelers gelukt om zich in de 
kijker te spelen bij AZ. In januari zijn Boaz Verkerk, Twan van Bar-
neveld en Dylan van Alphen begonnen aan hun avontuur bij de 
AZ Voetbalschool. Elke zondagochtend trainen op een hoog nivo, 
onder begeleiding van 2 AZ-trainers. 

Begin april hebben de mannen een onderling toernooi gespeeld 
met alle Voetbalschool-locaties van AZ op het trainingscomplex 
in Zaandam. Afgelopen zondag, 7 mei, was de laatste training. In 
de week voor deze training zouden de spelers te horen krijgen of 
ze na de zomervakantie opnieuw mochten aansluiten bij de AZ-
Voetbalschool, een spannende week dus. 

Het verlossende telefoontje kwam bij alle drie met een “posi-
tief” geluid: AZ is overtuigd van hun kwaliteiten om ze ook na de 
zomer op te nemen bij de Voetbalschool met als doel een plek 
in AZ-O11 of O12. Een topprestatie van deze jongens ! Dit is na-
tuurlijk een mooie reclame voor de jeugdopleiding van RB en een 
stimulans voor de andere jeugdspelers bij RB.

Overigens heeft het O10-01 team heeft in de herfstvakantie 2016 
meegedaan aan het AZ-O10-toernooi en daar een knappe 1e 
plaats behaald. Het team wil de gewonnen beker op het “kam-
pioenenbal” van de jeugd overhandigen aan RB, voor een mooie 
plek in de “prijzenkast in de kantine” !

VRIENDEN- EN SPONSORAVOND 19 MEI

Alle “Vrienden” en sponsors hebben inmiddels een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen voor de avond van 19 mei. Deze 
avond is exclusief toegankelijk voor alle “Vrienden” en spon-
sors. Als speciale gasten zullen die avond Wim Kieft en Roelof 
Luinge aanwezig zijn. Het eerste deel van de avond is in de 
vorm van een “sportcafé”, met interviews, anekdotes uit de 
praktijk en een voetbalquiz.
Daarna wordt de avond voortgezet met muziek, hapjes en 
drankjes.

Belangrijk voor wie zich als “Vriend” of als sponsor nog niet 
heeft opgegeven voor deze avond: meld je s.v.p zo spoedig 
aan via de website. Onder het kopje “Aanmelden” kun je laten 
weten of je komt en of je een introducee meeneemt.

Natuurlijk kun je je te allen tijde opgeven als “Vriend van Reiger 
Boys”, via devrienden@reigerboys.nl. De jaarlijkse bijdrage is  
€ 50,-. Uiteraard komt je naam dan ook in de vitrine in de kan-
tine!


