
Uitbreiding gezocht binnen de jeUgdafdeling!

Binnen de jeugdafdeling van v.v. Reiger Boys is een aantal vaca-
tures ontstaan doordat enkele personen aan het einde van het 
seizoen een andere rol gaan vervullen of stoppen. 
Daarom zijn we op zoek naar enkele enthousiaste ouders of leden 
die willen bijdragen aan het verder uitbouwen van de jeugdor-
ganisatie. Uiteraard zorgen we voor begeleiding en overdracht 
van de activiteiten.
Interesse? Bel of mail dan met Wilko Bakker via 06-12963520 of 
w.bakker@reigerboys.nl 

WaarschUWing i.v.m. parkeren!!

Je gelooft het bijna niet, maar…nu onze parkeerplaats openbaar 
terrein is geworden, wordt er door de opsporingsambtenaren 
gecontroleerd op foutief parkeren. Er zijn al bekeuringen uit-
gedeeld. Kijk dus uit! Zet je auto in de parkeervakken en zeker 
niet half op de stoep, want dat kost je geld. Kinderachtig, maar 
helaas de werkelijkheid.

onderhoUd trainingsveld en speelvelden

Van de gemeente Heerhugowaard is bericht ontvangen over 
het onderhoud van onze velden (“zomeronderhoud sportvelden 
2014”). Daarin wordt vermeld dat het zomeronderhoud als volgt 
is gepland:

Start onderhoud trainingsveld:       vanaf 5 mei 2014 ( week 19 )
Start onderhoud speelvelden :        vanaf 2 juni 2014 ( week 23 )
Van deze data wordt niet afgeweken, dus eenieder dient hier re-
kening mee te houden.
Dit groot onderhoud duurt minimaal 8 weken i.v.m. de rust voor 
de speelvelden; korter kan niet, anders kan de gemeente de 
kwaliteit van de speelvelden voor het seizoen 2014-2015 niet ga-
randeren.

De speelvelden en het trainingsveld kunnen vanaf 11 augustus 
2014  weer in gebruik worden genomen.
 
Houd er dus rekening mee, dat in de genoemde periodes géén
selectiewedstrijden, oefenwedstrijden, thuistoernooien e.d 
gespeeld kunnen worden. Ook is dit van belang voor de planning 
van de aanvang van het trainingseizoen 2014-2015. 

leerlingen johannes bosco: bedankt! 

Op “NL- Doet” dag (vrijdag 21 maart) hebben leerlingen van  
Johannes Bosco (onderdeel van het Trinitas College) onze club, 
met name de MOT-ploeg, heel veel werk uit handen genomen.
Zij hebben prima werk verricht. Ondanks het slechte weer heb-
ben zij ook buiten het nodige werk gedaan. De tribune en de 
kleedkamers zien er weer netjes uit.
De voetbalvereniging Reiger-Boys dankt de leerlingen van de 
Johannes Boscoschool heel hartelijk voor hun enthousiaste bij-
drage.
Van Jan Peekel, de coördinator van de MOT, krijgen de leerlingen 
“een groot applaus”.

“Uit de oUde doos”

ZCFC 2 – Reiger boys 1 
(2de en laatste deel verslag -1966)

De trener had met theetaid precies verteld hoe we het moste 
doen en dat probeerde we den ok. Maar toen ZCFC mocht ingoo-
ien dekte de Reiger boys-bek verkeerd waardoor moeilijkheden 
ontstonden en ok Emiel kon niet meer voorkomme dat er een 
doelpunt kwam. Van ien-nul voor was het nu tweiien achter. En 
toen kwame ze opzette want ze dachte zeker nou speule we ze 
van de mat, nou ze achterstaan. Maar we late ons zo maar niet in 
de pan hakke. Voor dede we alles om een kool te make en Wee-
land docht dat ie ’t voor mekaar had toen hij van 30 mtr een kan-
jer op het doel gaf. De bal was net bezig onder de lat deur te krui-
pen toen de kieper ingreep. Wel een korner maar hieruit kwam 
gien doelpunt. Ab Hofman knalde achter alles weg, ien keer skoot 
ie zo hoog dat we d’r niet op wachte konde dat ie naar beneden 
kwam, en we ware alweer een paar minuten met de andere bal 
bezig toen we hem zage komme. Een uittrap van de ZCFC kie-
per skoot v.Baar hard en laag terug en het leek een kool te worde 
maar weer was die kieper de redder. Frits kopte uit een voorzet 
net over. Henk Ernst keek niet ernstig genoch toen ie een knal 
gaf die maar net overging. Wijnand had niet veel in te brengen 
tegen de grote spil en as ie met een skijnbeweging tussen z’n bi-
enne dour glippe wou klapte die vent ze net weer dicht. Het was 
ondertusse 2-1 bleven en d’r most wat beure. En het beurde ok. 
We zette weer een aanval in en ook Klerck ging mee. We ginge 
d’r effe hard teugenan en na een doelworsteling kreeg Henk de 
bal voor z’n bienne en hij was niet meer teuge te houwen 2-2. 
Henk kon de bal wel zoenen, zo blaid was ie. Dat waren we trouw-
ens allemaal. Het werd nach effies bar spannend en toen vond de 
skaitsrechter het mooi genog. We waren best tevreden en hebbe 
bar zin in de volgende wedstrijd. As we effe harder deurdouwe en 
beter uit onze doppe kaike met plaassen den motten we het nou 
weer een keer kenne winne.

J. Aay (Dit verslag is ingezonden door Piet Weeland)
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reiger boys tekent kledingcontract 
met jako en smp sportscare

Reiger Boys, SMP Sportscare en Jako tekenden op 22 maart in 
Heerenveen een 6-jarig  samenwerkingscontract, ingaande op 1 
juni 2014.

Het bestuur van Reiger Boys en eigenaar Jan Kramer van SMP 
Sportscare zijn bijzonder verheugd met het vertrouwen dat SMP 
Sportscare en Jako samen hebben in de toekomstplannen van 
Reiger Boys. Zowel de termijn als het sponsorbedrag van het 
nieuwe samenwerkingscontract passen geheel in onze visie en 
plannen. Dankzij de samenwerking met SMP Sportscare en Jako 
is Reiger Boys ook de aankomende jaren verzekerd van de juiste 
expertise inzake kledingadvies en materiaalkeuze. 
Jan Kramer: “Reiger Boys is een club met een zeer trouwe sup-
portersschare en spelers en heeft zowel nationaal als in Heerhu-
gowaard een grote en positieve uitstraling. Daarnaast past deze 
verlengde samenwerking uitstekend bij onze strategie om de 
groei in de teamsport-business van de afgelopen jaren verder 
uit te bouwen in de regio Heerhugowaard in samenwerking met 
Jako.”
SMP Sportscare zal alle spelers van Reiger Boys voorzien van Jako 
kledij vanuit hun webwinkel of showroom te Heerhugowaard, 
waarbij direct bestellen vanuit de speciale webshop ook mogelijk 
is. Tevens biedt SMP Sportscare de aankomende jaren altijd 20% 
korting aan op elke aanschaf voor alle spelende leden van Reiger 
Boys.
Allen hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking (mede) de 
basis zal leggen voor zowel verder sportief succes als veel recrea-
tief plezier.

passen van kleding voor nieUWe seizoen

Zaterdag 29 maart en 5 april zullen leden 
van het kledingfonds en SMP sports care 
de thuis spelende teams in de kleedkamers 
bezoeken om de maten op te nemen van de 
spelers. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat 
elke team aan het begin van het nieuwe seizoen passende kle-
ding krijgt uitgereikt vanuit het kledingfonds. Zondag 6 april zal 
de inventarisatie van de kabouters plaats vinden. Trainers en be-
geleiders hoeven geen actie te ondernemen maar dienen wel re-
kening te houden met dit bezoek voor of na de wedstrijd.

reiger boys vroUWen (zaal) eredivisie?
 

Onlangs werd ons Vrouwen 1 team 
wederom kampioen in de Hoofdklasse, 
een prestatie om trots op te zijn!
Al eerder hebben wij geschreven dat 
Reiger Boys aan het onderzoeken is of 
het haalbaar is om met een vrouwen-
team de stap te maken naar de Eredivi-
sie zaalvoetbal.

Behalve dat het financieel haalbaar moet zijn (sponsoring), is het 
noodzakelijk om genoeg speelsters te hebben. 
Nu heeft zich vorige week een grote groep van maar liefst 18 (!) 
speelsters aangemeld die graag voor Reiger Boys willen gaan uit-
komen. Enkele daarvan spelen al op Eredivisie niveau.
De komende weken volgen verdere gesprekken. Een mogelijk-
heid is een samenwerkingsverband met andere Eredivisie zaal-
voetbalverenigingen. Inmiddels zijn hiermee al enkele gesprek-
ken gevoerd.
Mocht een samenwerking niet mogelijk blijken, dan zullen we als 
club overwegen om de stap zelfstandig te gaan nemen. Bij nieu-
we ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden. 

nieUWs over kleding en kledingfonds 

Donderdag 13 maart is er, onder voorzitterschap van Ben Riet-
veld, een overleg geweest om goede afspraken te maken wat be-
treft het kledingfonds. Daarbij waren aanwezig: 
Andre Elsinga (penningmeester), Adella van der Linden (con-
tributieadministratie), Els Wezepoel (ledenadministratie), Sven 
van den Berg (kledingfondscommissie), Suzanne Zwolsman (vz. 
jeugd meisjes), Wilko Bakker (vz. jeugd jongens), Peter Coesel 
(coörd. senioren heren recreatief ), Wil Verkooijen (portefeuille-
houder kledingfonds).

Enkele belangrijke punten uit dat overleg:
•  De bijdrage aan het kledingfonds (€ 20,-) wordt tegelijk met de 

contributie geïnd
• De komende weken worden bij diverse teams de maten 

opgenomen
•  Er komt een uitgifte-/informatieavond voor de teams, waarop 

tevens de teamtassen uitgereikt worden
•  De webshop wordt per 1 juni online gezet. Ook de demo-shop 

gaat in juni open. Daarin is het totale assortiment van de Reiger 
Boys/Jako-lijn aanwezig

•  Via de webshop Webshop komt er een mogelijkheid om op kl-
eding e.d. namen, initialen en nummers te laten drukken

•  Er is opdracht gegeven voor de bouw van een groot tassenrek
•  In de hals van het wedstrijdshirt komt de team vermelding 

te staan b.v. “Reiger Boys F14”. Op deze manier kunnen we de 
shirts georganiseerd uitgeven.

Zodra er nieuwe informatie is worden de leden op de hoogte 
gesteld.

V.l.n.r. : Michael Koster Sales Manager Jako, Ben Rietveld  
Voorzitter Reiger Boys, Jan Kramer, Eigenaar SMP Sportscare


