
MIX-TOERNOOI OP ZATERDAG 24 MEI

De datum voor het jaarlijkse Reiger Boys mixtoernooi is vast-
gesteld. Deze gaat gehouden worden op zaterdag 24 mei aan-
staande. Dat is iets eerder dan normaal maar vanwege het Inter-
nationaal Jeugd Toernooi en het onderhoud van de (gras) velden 
is er nu voor deze datum gekozen.

WIJZIGING AANVANGSTIJD TRAINING 
VRIJE GROEP SENIOREN

Zoals elk jaar wordt het grastrainingsveld in de maand mei al uit de 
roulatie genomen voor het grote zomeronderhoud van het trai-
ningsveldveld. Er mag niet meer op getraind worden maar vanaf 
woensdag 7 mei mogen we voor de training wel van speelveld 5 
gebruik maken. Veld 5 heeft echter geen lichtinstallatie. Door de 
zomertijd is het wel al langer licht maar als we zonder lichtinstal-
latie toch nog met daglicht willen trainen zullen we op woens-
dagavond eerder moeten gaan beginnen. 
Vanaf woensdag 7 mei begint de training dan ook om 20.00 uur.
De laatste trainingsavond waarbij de kantine open is zal op 
woensdag 21 mei  zijn.
Omdat er echter tot vrijdagavond 20 juni nog 7 tegen 7 gespeeld 
wordt kan er ook nog op de woensdagen  28 mei, 4 juni en 11 juni 
om 20.00 uur worden getraind en op 18 juni om 20.15 uur  (iets 
later i.v.m. Nederland – Australië). Na 21 mei is de kantine echter 
niet meer open op de trainingsavonden.

Peter Coesel
Coördinator senioren
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KLEDINGFONDS

Lezers van Reiger Boys, hier even de stand van zaken. We gaan 
stilletjes door achter de schermen zoals:

Na diverse weken van zaterdag- en zondag overdag en vrijdag-
avond passen van de nieuwe kledinglijn van JAKO voor de veld-
teams en zaalteams, staat het voor 95% geregistreerd. Daarbij, uit 
de ervaringscijfers van SMP Sportscare, is de maatregistratie van 
alle teams onder de vlag van Reiger Boys vastgesteld. Alleen de 
keepers moeten nog hun kleding gaan passen. Dit doen we na 15 
juni 2015 als de teamindelingen bekend zijn.

De DEMO-shop boven in de “hal of fame” staat gereed voor in-
richting, want de etalagewand is geplaatst, verlichting extra in-
gebracht, schuifkast geplaatst en zonwering met de tekst DEMO-
SHOP is leesbaar vanaf de buitenzijde.
De inrichting start in week 21 en is gereed voor 31 mei 2014, zo-
dat ieder Reiger Boys lid, vader of moeder, oma of opa, gasten 
“whatt ever” kan zien dat er iets moois staat. 

Reclame wordt hiervoor gemaakt op de traptreden omhoog  
richting kantine met de tekst:
“Geniet van het mooie wat boven staat in de DEMOSHOP”.

We gaan hiermee door met een geweldig kledingfondsteam t.w: 
Sven v/d Berg – Jan Pluister – Danny Veldhuisen – Geert Spaan –  
Helen Rietveld – Ans Verkooijen en Milou Rietveld. Zij, mannen en 
vrouwen, zijn de uitstraling en karrentrekkers voor seizoen 2014-
2015. 

Vragen/ideeën of iets anders?: 
kledingsfonds@reigerboys.nl

Algemeen bestuurslid:
Wil Verkooijen

FRANK STRAVERS 
NIEUWE HOOFDTRAINER 
A-JUNIOREN

Het bestuur is verheugd te kunnen 
melden, dat Frank Stravers met in-
gang van het nieuwe seizoen de 
hoofdtrainer A- junioren zal zijn. 
We wensen Frank heel veel succes.

Het thema dit jaar is zomer en 
je opgeven is vanaf nu mogelijk 
via www.reigerboys.nl
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Geboren op: 30 januari 1964

Geboorteplaats: Bakkum

Lid van Reiger Boys sinds: 2001.

Gekozen voor RB omdat: 
mijn zoon Michel toen is gestart met voetballen.

Mijn sportieve carrière: ja, die heb ik niet.

Wat doe/deed je bij RB? Gestart als hulptrainer, daarna bege-
leider, coördinator D-groep en scouting opgezet. Nu voorzitter 
jeugd jongens, beheerder van de website en daarnaast de tech-
nische zaken zoals netwerk, geluid en de informatie op de beeld-
schermen.

Het bijzondere aan RB vind ik: de gezelligheid.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: de gezellige 
medewerkers-avonden en de zaterdagmiddag 
belevenissen.

Wat ik nog mis bij RB: inzet van meer vrijwil-
ligers. Het zijn veelal dezelfde die het doen.

Mijn wens voor Reiger Boys is: 
een nog betere jeugdopleiding, een extra kunst-

grasveld, meer vrijwilligers (met name doeners) en op sommige 
vlakken meer structuur.

IN THE SPOTLIGHTS
Wilko Bakker

“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

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!


