
VAN DE REDACTIE

Nog maar een paar wedstrijden, dan zal blijken hoe succesvol 
het seizoen 2013-2014 is. Kampioenschap, promotie, degradatie, 
handhaving, voor alle teams (van jeugd tot veteranen) gaat het er 
om spannen. De resultaten van Dames 1 zijn heel hoopgevend, 
handhaving in de topklasse komt in zicht. Heren 1 gaat een heel 
spannende periode tegemoet: wordt het een kampioenschap of 
wordt het nacompetitie? Laten we de teams met zo veel mogelijk 
supporters steunen in de strijd!

BELANGRIJKE INFO VOOR ALLE LEDEN OVER 
KLEDINGFONDS

•	 De	bijdrage	aan	het	kledingfonds	(€	20,-)	wordt	tegelijk	met	de	
contributie geïnd (let op: dit geldt voor alle leden!)

•	 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	 
kleding 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.

DE PLAAT ZIT ER WEER OP…

Sinds kort is de sokkel van het Reiger-
beeld weer compleet. De tekstplaat, die 
bij het oorspronkelijke gestolen bronzen 
beeld hoorde, is hergebruikt: aan de 
achterzijde is een nieuwe tekst ge-
graveerd	en	de	MOT	heeft	de	plaat	weer	
netjes vastgeschroefd (zie foto). Heren 
van	de	MOT:	hartelijk	dank!

“DE VRIENDEN VAN REIGER BOYS”

Wil	je	je	naam	ook	vermeld	zien	in	de	vitrine	van	De	Vrienden?
Wil	je	je	club	ook	steunen	bij	bijzondere	projecten	en	acties?
Word	dan	ook	“Vriend	van	Reiger	Boys”,	voor	slechts	€	50,-	per	jaar	
en je doet er een hoop goed mee.
Kom op en meld ja aan: devrienden@reigerboys.nl

HANDHAVING DAMES 1 IN TOPKLASSE?

Afgelopen zaterdag boekte Dames 1 weer een belangrijke over-
winning, ditmaal op Gelre. Het was weliswaar niet het allerfraaiste 
voetbal dat we zagen, maar dat had ook te maken met het niveau 
van de tegenstander. Hoe het ook zij, onze Dames hebben zich 
de laatste weken van flink wat punten verzekerd, waardoor hand-
having	in	de	Topklasse	steeds	meer	in	zicht	komt.	Als	nu	ook	nog	
de mannen van Heren 1 er een schepje bovenop gooien kan het 
aan het einde van deze competitie een mooi feest worden.

FAOUZI BESSAIS NIEUWE TRAINER VROUWEN 2

Door	het	stoppen	van	Amanda	en	Willem,	aan	het	einde	van	dit	
seizoen,		als	trainers	bij	Vrouwen	2	was	er	een	vacature	ontstaan.
Het bestuur is verheugd te kunnen melden dat er overeenstem-
ming is bereikt met een nieuwe trainer-coach. 
Met	 ingang	 van	 het	 seizoen	 2014/2015	 is	 Faouzi	 	 Bessais	 de	 
nieuwe	trainer	van	Vrouwen	2.
 
De oud-profvoetballer (in Duitsland en Zwitserland) is per 1 au-
gustus 2014 de nieuwe trainer-coach.
Faouzi is in het verleden onder meer trainer geweest van de  
vrouwen	van	FC	Purmerend,	RKEDO,	Koedijk	en	Zaandijk.
 
We	wensen	Faouzi	heel	veel	succes

KOFFIEMACHINES

Er	 komen	 nieuwe	 koffiemachines	 in	 de	
kantine, waaruit in een mum van tijd 
overheerlijke	DE	koffie	stroomt.	
Vanaf	 begin	 mei	 kan	 je	 buiten	 het	 ge-
wone	bakje	koffie,	zwart	of	met	melk	en	
suiker ook een capucino bestellen!
Niet	alleen	zal	de	smaak	top	zijn,	de	koffie	
zal ook nog eens supersnel in het bek-
ertje	zitten.	Fred	de	Vries	is	er	in	elk	geval	
trots op.
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Geboren op:  22-10-1940

Geboorteplaats:  Andijk

Lid van Reiger Boys sinds:  01-08-1970

Gekozen voor RB omdat: het op een 
steenworp afstand lag van waar ik 
woon. Nu is die afstand vier en een 
halve kilometer

Mijn sportieve carrière: 
AVV	Andijk,	West	Frisia,	AFC	Amsterdam,	Reiger	Boys
In	militaire	dienst,	met	de	spil	van	Kon	HFC,	als	enige	amateurs,		
voetballen tussen de profs met o.a. Doby Peters, Bont, Kes, Hans 
Dorjee,	en	Achterberg,	in	het	legerplaatsteam	van	Ermelo.

Wat doe/deed je bij RB? Gestart in de feestcommissie, daarna 
achtereenvolgens en vaak gelijktijdig: vice-voorzitter, voorzitter, 
PR heren, PR dames, ceremoniemeester, kascontrole, 2e penning-
meester, verenigings-administrateur, speaker bij dames1, etc. 

Het bijzondere aan RB vind ik: dat we veel doen aan jeugd-
opleidingen om zowel de meisjes als de jongens naar een hoger 
niveau te tillen.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:  dat we midden in een wed-
strijd	 van	 RB7	 opeens	 onze	 linksbuiten	Wil	 Kemper	 even	 kwijt	
waren. Het bleek dat de bosjes aan zijn kant dermate dichtbij 
waren, dat hij daar terstond gebruik van ging maken, terwijl hij 
nog	geen	druppel	bier	op	had.	Terug	in	het	veld	kon	hij	opeens	
wel harder lopen.

Wat ik nog mis bij RB: vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
het beheren van de financiën van onze club. Dan kunnen wij als 
oudjes een keer echt met pensioen.

Mijn wens voor Reiger Boys is: dat heren 1 gaat promoveren en 
dat	dames	1	zich	handhaaft	in	de	Topklasse

IN THE SPOTLIGHTS
Johan Wouter Simon Spaander (Hans)

DE DEMO SHOP

Door	de	komst	van	de	DEMO	shop	(op	de	1ste	verdieping,	waar	je	
met de trap naar boven komt) worden er hier en daar aardig wat 
veranderingen	aangebracht	 in	de	 inrichting.	 Enkele	belangrijke	
zaken zijn:

•	 De	glazen	vitrines	zijn	verplaatst
•	 Er	komt	een	“bigbag”	tassenrek	(plaatsing	in	week	16,	door	Rop	

Bakker)
•	 Holland	Installatie	Management	(Fred	de	Vries)	plaatst	in	week	

17	de	DEMO	shop
•	 Jacco	Bakker	(Meubelatelier)	plaats	de	schuifkast	in	de	DEMO	

shop in week 21
•	 Daarna	 wordt	 de	 DEMO	 shop	 aangekleed	 door	 JAKO/SMP	

Sports Care

Op	1	juni	2014	wordt	de	DEMO	shop	geopend.

Vragen/info m.b.t. het kledingfonds: 
Geert Spaan, Jan Pluister, Sven van de Berg of via: 
kledingfonds @reigerboys.nl

VOETBALLERS MOETEN DE REGELS LEREN

Bron: Trouw, dd 05042014

Een	mooi	initiatief:	er	is	een	website	via	welke	men	een	onpartij-
dige scheids kan inhuren. Men verwacht dat daardoor de agressie 
minder wordt.
Een	scheidsrechter	vertelt	zijn	ervaringen:	Agressie	ontstaat	vaak	
door gebrek aan kennis van spelregels bij de spelers, en niet door 
eventuele partijdigheid van de scheids. Het gebeurt heel vaak dat 
voetballers als een idioot naar de arbiter rennen om vervolgens 
uit	hun	dak	te	gaan:	“He	Øąǿ¥‰@Ж,	het	was	geen	buitenspel!	Er	
staat nog een verdediger!”
En	zoiets	komt	wekelijks	voor.	Spelers	snappen	er	echt	helemaal	
niets	van.	Gelukkig	dat	de	KNVB	nu	een	stap	gezet	heeft	door	B-
junioren te verplichten een spelregeltoets te halen.


