
                21 mei 2015 Jaargang: 2                      10

De Nieuwsbrief verschijnt 1x per 3 weken, digitaal en op papier. Kopij aanleveren via pers@reigerboys.nl

NIEUWSBRIEF
VOETBALVERENIGING REIGER BOYS

Datum: 15 maart 2018 Jaargang: 5 Redactie: Hans van der Veldt Nummer: 3

De Nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door Bejo Druk & Print en DN Media DTP-studio

GEBRUIK DOUCHE- EN TOILETRUIMTEN 

Wij willen de leden namens het Bestuur dringend verzoeken de 
toiletten en doucheruimten van v.v. Reiger Boys niet onnodig te 
bevuilen. De MOT maakt een aantal keren per week het gebouw 
schoon. maar dit moet wel binnen de juiste proporties blijven. 
Recentelijk hebben zich een aantal voorvallen voorgedaan die 
niet door de beugel kunnen. Wij willen dan ook trainers en bege-
leiders vragen hier de komende periode extra op toe te zien en 
betrokkenen hierop aan te spreken.

 Met sportieve groet,
 Bestuur v.v. Reiger Boys

3-KLAPPER OP 24 MAART!

Op zaterdag 24 maart staat er, naast een heleboel andere span-
nende en interessante (jeugd)wedstrijden, een leuke 3-klapper 
op het programma:
Heren 1, Heren 2 en Jong-Reiger Boys (vrouwen).

Een pracht gelegenheid om te komen genieten van een paar leu-
ke potjes voetbal. Maar u kunt natuurlijk ook al ’s morgens vroeg 
op ons complex terecht om de kunsten en het enthousiasme van 
de jeugd te bewonderen.

Kortom: er valt genoeg te beleven bij Reiger Boys !!

BARDIENST: 
PER FAMILIE, MAAR OOK ALLEEN TE VERVULLEN!!

Op zaterdag 10 maart 2018 had de bar een zeer bijzondere 
bezetting: de familie Coesel (althans een flink deel daarvan) 
zorgde voor alle natjes en droogjes. 

Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar…. het zou NOG 
mooier zijn als méér mensen beschikbaar zouden zijn 
voor de bardiensten!

Dus, mensen schroom niet en geef je op voor af en toe een 
beurtje achter de bar. Levert je ook nog leuke contacten 
op.

OPLEIDINGSVERGOEDING AZ KENZO GOUDMIJN

Kenzo heeft vanaf het seizoen 2006/2007 
tot en met seizoen 2011/2012 bij Reiger 
Boys gespeeld.  Recentelijk heeft speler  
Kenzo Goudmijn zijn eerste spelerscon-
tract getekend bij AZ. Conform de KNVB 
reglementen heeft AZ ons eind februari 
laten weten dat wij in aanmerking 
komen voor een opleidingsvergoeding. 
Wij gaan  Kenzo  hiervoor nog separaat 
bedanken en hebben nog een aantal fo-
to’s van het begin van zijn carrière terug 
gezocht.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

SAVE THE DATE REIGER BOYS 70 JAAR 

Op 6 juli 2018 bestaat Reiger Boys 70 
jaar! Dit willen we niet maar één dag met 
jullie vieren, maar een héél jaar lang! Het 
gehele voetbalseizoen 2018-2019 zal 
in het teken staan van het 70-jarig jubi-
leum. Hierover hoort u binnenkort meer!
Voor nu willen we wel alvast een klein voorzetje geven:
Zet vrijdagavond 6 juli 2018 in uw agenda!!
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vervolg Nieuwsbrief

IN THE SPOTLIGHTS
Jordy van Eekelen

Geboren op: 14-11-1983

Geboren: Heerhugowaard

Hoe lang speel ik al bij Reigerboys:
Ik speel al vanaf mijn 6e bij Reiger Boys. 
Ben toen een paar jaar weg geweest naar 
Castricum, als trainer en naar WMC als spel-
er. Ik ben nu 34 jaar.

Voor Reiger Boys gekozen omdat:
Ik er met mijn oom Richard Walstra altijd 
heen ging. Daarna altijd verbonden gewe-
est aan Reiger Boys.

Mijn sportieve carrière:
Ik speelde zelf in de jeugd bij Reiger Boys, 
en vanaf mijn 17e in het 1e. Heb dit tot 
mijn 28e gedaan, en ben daarna op rugby 
gegaan in Alkmaar. Heb het Cios afgerond, 
en ben sportdocent in een jeugdgevan-
genis in Amsterdam geweest. Hiervoor in de fitness gewerkt. Daar-
naast trainer geweest in de jeugd bij FC Marlène.

Wat doe je bij Reiger Boys? 
Ik heb vroeger altijd jeugdteams getraind bij Reiger Boys. Dit is nu 
mijn 5e jaar als trainer/coach van het 2e elftal. 2 jaar geleden was ik 
trainer van de dames 1 in de zaal.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik:
Het is een warme club, met veel vaste 
vrijwilligers. Daarnaast vind ik het erg bij-
zonder dat er nog een aantal jongens in de 
selectie spelen die ik van jongs af aan heb 
getraind.

Ik moet nog lachen als ik denk aan:
De tijden op het oude complex (aan de 
Beukenlaan, red.) met Harry Bakker. Het 
begeleiden van jeugdteams samen met 
Piet Schouten.
De leuke en mooie herinneringen aan en 
met spelers die ik al jaren ken. Dat Sven van 
den Berg niet meer met Jan Pluister wilde 
voetballen, en dit als reden opgaf dat hij er 
mee stopte.

Wat ik nog mis bij Reiger Boys:
Op niveau komen en blijven, van zowel de 
jeugdteams als seniorenelftallen. 

Mijn wens voor Reiger Boys:
Een combinatie vinden tussen recreatie en niveau. Dit met als doel 
Reiger Boys wat meer op de kaart te zetten.

14 APRIL LAATSTE KEEZAVOND VAN HET SEIZOEN!
   
Voor deze laatste Keezavond van dit seizoen hebben wij gekozen 
het een keer op zaterdag te organiseren. 14 april gaan we (zoals 
gebruikelijk) om 20.00 van start. Bent U al in de middag (na het 
voetballen of  supporten)  in  de  kantine  maar  wilt  U ‘s avonds 

óók Keezen? Dan kunt U gewoon lekker blijven eten! Voor slechts 
€7,50 zorgen wij dat er rond 18.30 uur een lekkere maaltijd voor 
U klaar staat.


