
PRACHTIG DEELNEMERSVELD 
INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT

Op zaterdag 31 mei is het zo ver: dan barst 
het 5de International Youth Tournament los. 
Voor die Engelse naam is gekozen vanwege 
de vele buitenlandse clubs die aan het toer-
nooi deelnemen.
Ook nu weer is de organisatie (onder voorzitterschap van Ben 
Rietveld) er, na een maandenlange intensieve voorbereiding, in 
geslaagd om een geweldig deelnemersveld bijeen te krijgen. De 
inschrijving is inmiddels gestopt, het toernooi zit met maar liefst 
40 deelnemende clubs vol.
Graag vermelden we in deze Nieuwsbrief alle deelnemers, zowel 
de BVO’s (betaald voetbal organisaties) als alle amateurvereni-
gingen die zich hebben ingeschreven.Met de komst van al deze 
clubs mogen onze organisatoren werkelijk heel trots op zijn!

De volgende BVO’s komen 31 mei naar Reiger Boys:
Tottenham Hotspur, Helmond Sport, NEC Nijmegen, Celtic FC, 
PEC Zwolle, Schalke 04, Sparta Rotterdam, FC Volendam, RC Genk, 
Feyenoord, KV Mechelen, KV Oostende, Almere City

Daarnaast komen er teams van vele bekende amateurverenigin-
gen, uit de nabije omgeving en van zeer ver weg, naar sportpark 
De Wending: 
PVCV, WSV’30, HVV Hollandia, VSV, Voetbalschool Maradona, HSV, 
Westlandia, Roda’46, SV Diemen, Nieuwenhoorn, AFC DWS, HBC, 
Reiger Boys, Meervogels’31, Koedijk, SHO, Quick, Wherevogels, FC 
VVC, Victoria 1893, VTWDS, SVW’27, FC Buiksloot, Kolping Boys, 
ADO’20, FC Uitgeest, ZCFC. 

We hopen met z’n allen op mooi weer en veel publiek!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
VOOR KEEPERSTRAININGEN

Voor het seizoen 2014-2015 zijn 
wij op zoek naar vrijwilligers die 
de recreatieve keeperstraining 
voor kabouters t/m de A-junio-
ren op zich willen nemen. 

Tot op heden zijn er tekort vrijwilligers om deze training voort te 
kunnen zetten. Wij zoeken een gediplomeerde ‘hoofdtrainer’ die 
de trainingen kan uitschrijven en begeleiden. Daarnaast zijn we 
op zoek naar ouders die onder begeleiding van de ‘hoofdtrainer’ 
de trainingen willen geven. De trainingen staan tot dusver gepro-
grammeerd op de vrijdag avond 18:00 - 20:00 uur, van september 
2014 tot en met april 2015.

Geïnteresseerd? Meldt u dan nu aan via de coördinator keepers- 
trainers jeugd via ktrb@hotmail.nl

VAN DE REDACTIE

Op het moment dat dit geschreven wordt is nog niet bekend hoe 
het Heren 1 zal vergaan in het competitieslot. Zit er een kampi-
oenschap in? Wordt het een beslissingswedstrijd? Wordt het na-
competitie? Valt de beslissing op 3 mei, in en tegen Bergen? Of is 
ie dan al gevallen, via de wedstrijd van DZS tegen Oosterend op 
2de Paasdag? Nou, nee, DZS won nipt met 3-2, dus Reiger Boys 
MOET z’n laatste wedstrijd winnen om een beslissingswedstrijd af 
te dwingen. Hoe het ook zij, onze mannen hebben het wel razend 
spannend weten te maken.
Dus: nog even billen knijpen, en dan hopelijk naar de derde klasse.
En wat dames 1 betreft: voor hen hopen we natuurlijk op behoud 
in de Topklasse. Zet ‘m op, meiden, tegen RCL!

JUSTIN VAN DER VALK 
HOOFDTRAINER D-PUPILLEN

Het bestuur is verheugd te kun-
nen melden, dat Justin van der 
Valk een contract heeft getekend 
als hoofdtrainer van de D-pupil-
len voor het nieuwe seizoen.
Natuurlijk wenst het bestuur Justin heel veel succes. 
Op de foto is te zien hoe voorzitter Ben Rietveld de overeenkomst 
bezegelt met een ferme handdruk.

NIEUW REK VOOR 
“BIG BAG”-TASSEN

Splinternieuw is het: het nieuwe rek, 
speciaal gemaakt voor de “big bags” 
waar de elftallen met ingang van 
het nieuwe seizoen hun kleding in 
doen. Je kunt het rek niet missen: het 
staat boven in de hal, net nadat je de 

klapdeuren door bent gegaan. Vanzelfsprekend gaan we 
ervanuit dat allen het tassenrek ook daadwerkelijk gebruiken, zo-
dat er geen losse, rondzwervende tassen meer rondslingeren. Op 
de foto staat het nieuwe rek te pronken.
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KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF

De Nieuwsbrief verschijnt in principe elke 2 weken. Maar… 
het is  wel belangrijk dat er kopij aangeleverd wordt. 

Stuur dus leuke, nuttige, grappige, interessante berichten 
naar: pers@reigerboys.nl 

Dan wordt het echt een Nieuwsbrief voor en 
door allen die bij Reiger Boys zijn betrokken!
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Geboren op: 5 september 1943 

Geboorteplaats: Culemborg
 
Lid van Reiger Boys sinds: 
augustus 1970
 
Gekozen voor RB omdat: zaterdag 
lekker voetballen en een biertje 
drinken, zondag tijd voor het gezin
 
Mijn sportieve carrière: die is wat het voetballen betreft heel erg 
lang en dat is ook het enige wat je er van kunt zeggen want op 
hoogtepunten zul je mij niet kunnen betrappen
 
Wat doe/deed je bij RB? In 1971 begonnen als toto/lotto-admi-
nistrateur, daarna secretaris, jeugd-secretaris, coördinator 40-jarig 
jubileum, coördinator toernooien en activiteiten, secretaris, coör-
dinator 50-jarig jubileum, secretaris, commissaris kantinezaken, 
coördinator senioren. Tussendoor vele jaren aanvoerder van het 
elftal, jeigdleider, activiteiten-commissie en kantinemedwerker, 
maar mijn belangrijkste taak is barhanger. 

Het bijzondere aan RB vind ik: Prestaties horen onlosmakelijk 
bij  een vereniging maar sfeer en gezelligheid staan voor mij 
bovenaan.
 
Ik moet nog lachen als ik denk aan: Dat is vissen in een overvolle 
vijver. Om toch wat te noemen het volgende. Op een van de vele 
Vogeltoernooien hadden we na afloop een heel flodderige beker 
gewonnen die al haast uit elkaar viel toen we hem kregen. We 
zaten aan een lange tafel waar in het blad een gaatje zat waar een 
knoest had gezeten. Als geintje werd de beker verder  uit elkaar 
gesloopt en door het gaatje aan de tafel vastgeschroefd. Toen we 
weg gingen was er een die gauw nog even de beker in veiligheid 
dacht te brengen niet wetende dat die aan de tafel vast zat. Wat 
er toen gebeurde valt te raden. Wij lachen, hij ontzettend boos.
 
Wat ik nog mis bij RB: Voor zo’n grote vereniging mis ik toch wel 
de sportieve successen en constateer ik helaas een teruglopende 
betrokkenheid
 
Mijn wens voor Reiger Boys: Uiteraard een nog zeer lang succes-
vol bestaan als middelpunt van de Heerhugowaardse bevolking

IN THE SPOTLIGHTS
Peter Coesel

WEBSHOP EN LOGO 

Zoals al eerder is gemeld gaat de webshop per 1 juni a.s. online. 
Ook de demo-shop gaat in juni open. Via de webshop komt er 
een mogelijkheid om op kleding, tassen e.d. namen, initialen en 
nummers te laten drukken. Je ziet: Reiger Boys is helemaal up to 
date in de digitale wereld! 

“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 je aan: devrienden@reigerboys.nl


