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VAN DE REDACTIE

Nieuwsbrief nummer 8 alweer. Wat vliegt de tijd toch!
Er staat de komende tijd heel wat te gebeuren, waardoor Reiger 
Boys aardig “in the picture” is: je kunt eerdaags trainen als je Ajax-
helden, er gaat weer gekeezd worden, de Amerikanen komen, het 
IYT komt er aan en het mix-toernooi is gepland. Daarnaast wordt 
het voor zowel Heren 1 als Dames 1 een spannende tijd; trou- 
wens, dat geldt voor veel meer teams nu de eindfase aanbreekt!
Noteer de vermelde data goed in de agenda en mis niets!

USA COLLEGE TEAMS KOMEN!

Het gaat er echt van komen: op 2 april 
2015 komen hier USA college-teams 
spelen te weten 2  meidenteams en 2 
juniorenteams. Zij gaan spelen tegen 
onze MA1 – MB1 – A1 en B1 junioren. 
De wedstrijden beginnen om 17.00 
uur, de entree is uiteraard gratis.
De USA college-teams maken een trip door Europa. Ze hebben 
via de website Reiger Boys ontdekt en waren gecharmeerd van de 
organisatie en grootheid van deze amateurvereniging. Het hele 
gezelschap bestaat uit circa 180 man/vrouw.

Zij worden uiteraard met alle egards ontvangen en als afsluiting 
geeft de organisatie van USA college-teams een buffet aan alle 
spelers, scheidsrechters, assistent- scheidsrechters, begeleiders, 
etc.  De organisatie is er wat Reiger Boys betreft, klaar voor: aan- 
kleding van de kantine, scheidsrechters, kleedruimtes, speel-
velden, website, verzorging en PR.

Het is absoluut de moeite waard om op 2 april te komen kijken!

LAATSTE KEER KEEZEN DIT SEIZOEN OP 27 MAART A.S. ! 

Na drie heel gezellige Keezavonden dit seizoen is op vrijdag 27 
maart a.s., aanvang 20.00 uur alweer de laatste Koppelkeezavond 
van het seizoen 2014- 2015. De lente is dan weer net begonnen 
en dat geeft toch altijd een blij gevoel. Wij hopen dat het blije 
gevoel omgezet wordt naar een heel grote opkomst. We hebben 
voor 15 tafels Keezborden, maar we zullen het echt niet erg vin-
den als we nog borden moeten gaan lenen. Heel verheugend was 
het dat er op de laatste Keezavond de nodige nieuwe gezichten 
bij waren en hopelijk zet zich dat nu weer door.

Vanaf heden kan je je weer opgeven om mee te doen en omdat 
je bij ons met een vaste maat speelt, heet het bij ons “Koppel-
keezen” en moet je je dus ook per koppel aanmelden.
•	 De	spelregels	die	wij	hanteren	bij	het	koppelkeezen	wijken	niet	

af van de gangbare spelregels. Op de speelavonden zullen ze 
echter alsnog op elke speeltafel ter inzage liggen.

•	 De	entree	is	4	euro	per	persoon	en	daarvoor	krijg	je	bij	binnen-
komst gratis een kopje koffie of thee met wat lekkers er bij, er 
worden mooie prijzen gekocht en ook worden er in de loop van 
de avond wat lekkere hapjes tussendoor gepresenteerd. 

•	 Wat	zeker	ook	zal	gaan	gebeuren,	is	de	zeer	geliefde	kippenlo-
terij. Tegen het eind van de avond worden lootjes verkocht en 
daar kan je dan een heerlijk warm gegrild half haantje op win-
nen. Er worden heel wat halve haantjes verloot !

De Keezavonden staan los van elkaar dus het maakt niets uit of je 
er de vorige keer wel of niet bij geweest bent. Per avond is er een 
prijsuitreiking over de resultaten van die avond.
Aanmelden voor het Keezen kan aan de bar in de kantine of via 
de website van www.reigerboys.nl op de voorpagina of onder 
de knop “AANMELDEN”. 

Peter Coesel en Henk Hoogeveen

Tijdens het “Internationaal Jeugd Toernooi” komt radio “Heerhu-
gowaard a Life” van deze dag volledig verslag doen met maar 
liefst 4 verslaggevers en 2 technische mensen. 
De plaatselijke radiozender vindt het een groot en belangrijk 
sportevenement in Heerhugowaard, belangrijk genoeg om er, 
net als bijvoorbeeld bij de Tour de Waard, de Strand van Luna 
Feestparty en Coolplein-muziek, aandacht aan te schenken.
Reiger Boys wordt de gehele dag genoemd en gepromoot, qua 
organisatie, aantallen elftallen, roemruchte namen van deelne-
mende clubs, etc.

De activiteiten van de radio beginnen al twee weken van tevo-
ren om het IYT nog meer uitstraling te geven en een week daar-
na volgen de afronding en evaluatie.

Het belangrijke is dat in elk uur 6 minuten reclame zit. Daar  
kunnen sponsors van Reiger Boys gebruik van maken door 
zich aan te melden bij de sponsorcommissie van Reiger Boys  
(sponsoring@reigerboys.nl). Potentiële sponsors kunnen aan-
geven welke tekst, slogan, etc. men wil gebruiken op “Heerhu-
gowaard a Life”.

Sponsors kunnen ook voor de gehele dag-uitzending kiezen; 
via de sponsorcommissie van Reiger Boys kan het een en ander 
worden geregeld.  
Dit alles levert voor beide 
partijen, Reiger Boys en de 
sponsors, veel positieve aan-
dacht op! Win-win dus!

INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT (IYT)



NIEUWSBRIEF
VOETBALVERENIGING REIGER BOYS

Geboren op: 2 februari 1952 

Geboorteplaats: Amsterdam
 
Lid van Reiger Boys sinds: Ik denk zo ongeveer rond 
1978. Mijn RB lidnummer was 1020, totdat de KNVB er 
een telefoonnummer van maakte.
 
Gekozen voor RB omdat: ik één jaar bij SVW gespeeld 
heb en daar zondag ‘s morgens om 10.00 uur met een 
kater op het veld stond. Zaterdags was beter en RB 
was een veel vriendelijker club. Zo was er op zondag 
ook tijd voor gezin en familie.

Mijn sportieve carrière: Uit honderden jongetjes was ik één van 
de 20 die uitverkoren waren om bij AJAX te voetballen. Na 2 jaar 
had ik het wel gezien. Ik moest met tramlijn 17 naar het Centraal 
station en dan lijn 9 naar het blindeninstituut op de Middenweg 
en lopend vanaf daar naar stadion De Meer, dat 4 x per week! Ook 
heb ik nog bij AGS Olympus gespeeld. Daarna puberen, drank, 
lachen, feesten, meiden en werken. Bij RB heb ik gespeeld in 10e 
– 9e – 8e – 5e  en 4e  elftal; de laatste twee waren het Mr. Cocker-
team. Bij alle elftallen heb ik een geweldige tijd gehad!
 
Wat deed je bij RB? Op een bestuursfunctie na heb ik door de af-
gelopen jaren heen van alles gedaan, zijnde; scheids, trainer, kran-
tenophaler, toto-ophaler, barmedewerker, half jaar beheerder De 
Wending, MOT-ploeg en als vrijwilliger overal inzetbaar.  Nu in 
ruste en zorg ik met veel plezier voor de bezetting vóór de bar...
 

Het bijzondere aan RB vind ik: Nog steeds is 
het een fijne vereniging met ups en downs. 
Strak georganiseerd met de blik op de toe-
komst en waar als het nodig is een leger aan 
vrijwilligers opstaat.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: Dat ik 
ooit gevoetbald heb en aan het zoveel jarig 
bestaan (40 jaar, redactie) met de allermoo-
iste danseressen uit de Caraïben, en aan: Alle 
reisjes met RB.

Wat ik nog mis bij RB: Een derde bierpomp, oh nee, dat was 
eens...  En te weinig vrijwilligers achter de bar, dit gaat ten koste 
van de omzet.

Mijn wens voor Reiger Boys: een hechte vereniging blijven en de 
ouderen die meegeholpen hebben RB te brengen naar waar het 
nu staat, niet te vergeten.

IN THE SPOTLIGHTS
Chris Göttgens

LOSSE WEETJES

Het Mix-toernooi wordt gehouden op 6 juni 2015. Hoewel 
het onderhoud van de speelvelden al begint op 1 juni 2015, 
heeft de gemeente Heerhugowaard het onderhoudsschema 
op ons verzoek zodanig aangepast, dat speelveld 2 beschik-
baar blijft, inclusief het kunstgrasveld, voor het Mix-toernooi 
2015.
 
Kledingfonds nieuws:
Eind maart 2015 komt er een voorjaarsactie van kleding- 
leveranciers SMP Sportscare. Een mooie kans om tijdens de 
aankomende grote thuistoernooien als speler, speelster, 
trainer of begeleider een fraaie outfit te bemachtigen, cadeau 
te doen, of te krijgen van opa of oma: een lekker sportieve 
sweater, een warm coachjack met eigen initialen etc. En dat 
allemaal voor een schappelijke prijs!

AJAX EN REIGER BOYS TREKKEN SAMEN OP!

In de meivakantie komt Ajax naar Heerhugowaard om samen 
voor een prachtige dag te zorgen.
Op 8 mei kun je bij v.v. Reiger Boys een dag als een echte Ajax-
speler trainen! Je traint volgens de Ajax-trainingsmethodiek. 
Techniektraining staat die dag centraal. Het programma staat in 
het teken van:
•	 Technische	vaardigheden	
•	 Oefen-	 en	 partijvormen	 in	 de	 kleine	 ruimte,	 dus	 veel	 bal- 

contacten
•	 Creativiteit	(oplossingen	zoeken	in	balbezit)
De oefenstof is aangepast aan leeftijd en niveau. Zo kan elke spel-
er op zijn eigen niveau aan de slag om een betere voetballer te 
worden. 
Voor meer info en inschrijven:
h t t p : / / w w w . a j a x c a m p s e n c l i n i c s . n l / c l i n i c s _ d e t a i l .
php?campaignId=12&clinicId=5


