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“BLOSSE BUITENGEWOON” BIJ REIGER BOYS

Volgende maand start Blosse met een opvang voor kinderen 
vanaf 8 jaar, waarbij niet alleen in de kantine allerlei activiteiten 
worden gehouden, maar vooral buiten op het veld. Meer informa-
tie hierover in onder staand bericht.

Wat houdt je tegen? Kom uit school lekker bewegen bij 
“Blosse Buitengewoon!” 
Als alles voorspoedig verloopt, starten we op 14 mei met een ac-
tief programma voor kinderen vanaf 8 jaar.  Dat Blosse Buitenge-
woon! bij Reiger Boys plaatsvindt, betekent niet dat er alleen maar 
gevoetbald wordt. Zeker niet! Er zijn allerlei sportieve en actieve 
activiteiten. Kinderen kunnen kennismaken met diverse sporten 
en zullen lekker bewegen, en dat ook voornamelijk buiten. 
 
Hoe werkt het? 
De kleine lettertjes:
•	 Voor	 kinderen	 vanaf	 8	 jaar,	 zij	 fietsen	 vanaf	 school	 zelf	 naar	

“Blosse Buitengewoon” (ouders tekenen een zelfstandigheids-
contract).

•	 “Blosse	Buitengewoon!”	bestaat	uit	maximaal	20	kinderen.
•	 Er	zijn	steeds	twee	pedagogisch	medewerkers	aanwezig.
•	 “Blosse	Buitengewoon!”	is	gedurende	de	40	schoolweken,	niet	

in de schoolvakanties en op studiedagen. In de schoolvakanties 
kunnen de kinderen terecht op de buitenschoolse opvang van 
De Zevensprong of Campus Columbus of hun eigen BSO.

•	 Er	is	keuze	in	“Blosse	Buitengewoon!”	tijden:	van	14.00	tot	18.00	
uur;	van	14.00	tot	17.00	uur	of	van	15.00	tot	18.00	uur.

•	 Het	uurtarief	is	€	7,70	bruto.

Voor	meer	informatie	en	aanmelden:	klantcontact@blosse.nl	

STRIJD OM HAL SUPERCUP

Naast	het	KNVB-gerelateerde	7	 tegen	7	 voetbal	 is	 er	op	 ini-
tiatief	van	Patrick	Barkey	in	2013	ook	een	begin	gemaakt	met	
een	 7	 tegen	 7-toernooi	 voor	 8	 geselecteerde	 teams	op	 vier	
opeenvolgende vrijdagavonden aan het eind van het seizoen 
en	die	acht	teams	strijden	dan	om	de	HAL	Supercup.	Omdat	
voor de Supercup er altijd in mei of juni wordt gespeeld is dat 
echt zomeravondvoetbal met een heerlijk temperatuurtje en 
na afloop tot laat in de avond gezelligheid. Vooral de laatste 
avond,	wat	de	finaleavond	is,	wordt	de	feestvreugde	nog	extra	
verhoogd omdat er dan ook nog voor een zanger of D.J. wordt 
gezorgd. De wedstrijden van de Supercup worden allemaal al-
leen maar bij Reiger Boys gespeeld op het KGV. 
De voorronden van de Supercup worden dit jaar gespeeld 
op	de	vrijdagavonden	8,	15	en	22	juni.	De	eerste	wedstrijden	
beginnen	dan	om	19.30	uur	en	de	tweede	wedstrijdronde	is	
om	20.30	uur.	Na	die	voorronden	volgt	dan	op	vrijdag	6	 juli	
de	finaleavond	en	dan	weten	we	welk	team	zijn	naam	op	de	
Supercup	2018	krijgt	en	de	opvolger	wordt	van	de	kampioen	
van	vorig	jaar	Stoeterij	Haalstra,	het	team	van	Danny	Diemeer.	
Deze	finaleavond	wordt	dit	jaar	helemaal	bijzonder,	want	laat	
6	juli	nu	toevallig	ook	de	datum	zijn	dat	v.v.	“Reiger	Boys”	70	
jaar geleden werd opgericht en deze avond zal dan ook tevens 
in	het	teken	staan	van	dit	70-jarig	jubileum	en	is	de	aftrap	voor	
alle activiteiten in het jubileumjaar.

KPN-ACTIE: STEUN REIGER BOYS EN PROFITEER ZELF OOK! 

Als officiële partner van de KNVB, heeft KPN in samenwerking 
met Reiger Boys de Amateurvoetbal Actie gelanceerd. Met deze 
actie krijg je tijdelijk de beste aanbieding voor FOX Sports Eredi-
visie en KPN, via jouw club. 

En je steunt jouw club ook nog eens! Meedoen met de actie is 
mogelijk voor alle leden, supporters en volgers van deelnemende 
verenigingen. 

Word je een nieuwe KPN-abonnee of breid je je huidige KPN-
abonnement uit met KPN-mobiel, dan ontvang je nu een Voet-
balshop.nl-cadeaubon	t.w.v.	€100,-.	Ben	je	al	KPN-klant	en	kijk	je	
al FOX Sports Eredivisie? Ook dan heeft KPN een mooi aanbod 
voor jou! 

Ga naar www.kpn.com/amateurvoetbal 
en kijk welk aanbod het beste bij jou past.

KNVB KADERAVOND “SPORTIEF COACHEN” BIJ REIGER BOYS 

De KNVB heeft onlangs samen met het bestuur voor vv Reiger 
Boys	kaderavonden	georganiseerd.	Afgelopen	15	en	22	februari	
stond Sim Mensinga van de KNVB voor de klas bij Reiger Boys. 
Het	thema	wat	gekozen	is	ging	deze	keer	over	“Sportief	Coachen”.

Onderwerpen die tijdens deze sessies aanbod zijn gekomen 
waren onder andere:
-  Wat doe je als ouders ‘helpen coachen’ langs de lijn?
-		Hoe	 zorg	 je	ervoor	dat	 alle	 spelers	 van	 je	 team	plezier	 in	het	

voetballen houden?
-		Hoe	reageer	je	als	een	van	je	spelers	een	speler	van	de	tegen-

stander uitscheldt?
-		Hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	spelers	gemotiveerd	blijven,	ook	als	ze	

pubergedrag vertonen? 

De KNVB en het verenigingsbestuur willen dat onze jeugdspe-
lers veilig en met veel plezier kunnen voetballen. Als trainer/
coach hebben jullie daarin een belangrijke rol. Naderhand is er 
een boekje met praktische tips over wat je kunt doen voor, tijdens 
en na de wedstrijd uitgereikt aan de deelnemers.
Namens Bestuur van Reiger Boys en KNVB dank aan de deelne-
mers en tot de volgende kaderavond.
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IN THE SPOTLIGHTS
John Kelly

Geboren op:	02-04-1966

Geboren: Bellshill in Schotland

Lid van Reiger Boys sinds: 1981

Gekozen voor RB omdat : ik kwam net in 
Nederland wonen en raakte bevriend met 
Raymond Blind en hij overtuigde mij naar 
Reiger Boys te gaan.

Mijn sportieve carrière:	 van	mijn	 12e	 tot	
15e		jaar	provincie-kampioen	hardlopen	in	
Engeland. Daarna verhuizing naar Neder-
land en toen op voetbal gegaan. Van mijn 
17e	tot	41e	jaar	in	het	eerste	elftal	gespeeld.

Wat doe/deed je bij RB? Voetballen en 
veel gezellige momenten beleven

Het bijzondere aan RB vind ik: de mensen 
en de gezelligheid.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: 
de vrienden en mooie momenten van 
vroeger.

Wat ik nog mis bij RB: broodje hamburger

Mijn wens voor Reiger Boys: nog	70	 jaar	
van hetzelfde.

UITKOMST INVENTARISATIE ROOKBELEID

Tijdens	de	Algemene	Leden	Vergadering	(ALV)	van	28	december	
2017	 heeft	 het	 bestuur	 afgesproken	 het	 rookbeleid	 buiten	 op	
het	 terrein	nader	 te	onderzoeken.	De	meningen	 tijdens	de	ALV	
waren	verdeeld.	In	de	maand	februari	hebben	we	159	reacties	(na	
ontdubbelen) mogen ontvangen. 

Overall	bevindingen:
•	 87%	van	de	respondenten	is	niet-roker	en	13%	is	roker
•	 80%	is	vrijwilliger/ouder/	verzorger	van	spelend	kind	en	20%	
 is lid/speler/anders
•	 79%	is	van	mening	dat	het	complex	binnen	2	jaar	rookvrij	
	 dient	te	zijn	en	21%	vindt	van	niet
•	 48%	is	van	mening	dat	per	direct	het	gehele	complex	rookvrij
	 mag	worden	en	36%	vindt	dat	er	altijd	1	of	2	centraal	
 toegewezen plekken op het terrein behouden moeten blijven

•	 27%	is	van	mening	dat	er	alleen	nog	gerookt	mag	worden	op	
	 1	of	twee	centraal	aangewezen	plekken,	22%	is	van	
	 mening	dat	het	gehele	complex	per	direct	rookvrij	dient	te
	 	worden	gemaakt	en	41%	op	diverse	plaatsen	direct	stoppen
  voorstelt (deuren, velden, gehele terrein, op 1 of twee 
 plaatsen)
•	 74%	is	bereid	om	mensen	erop	aan	te	spreken	als	er	toch	
 gerookt wordt in rookvrije gedeeltes

Op basis van de inventarisatie is het voorstel ter besluitvorming 
tijdens	de	extra	ALV,	nog	te	plannen	in	mei	2018:
•	 Om	per	direct	toe	te	gaan	naar	maximaal	2	centraal	toe	te
  wijzen rookplekken
•	 Rookvrije	afspraken	te	maken	op	alle	andere	delen	van	het
	 	complex.	Dit	betekent	dus	ook
  o op de velden tijdens training en wedstrijden
	 	 o	voor	de	deuren	(ingangen)	van	het	complex
•	 De	noodzakelijk	communicatie	/	wegbewijzering	op	het	
 terrein wordt aangebracht
•	 Elkaar	erop	te	gaan	aanspreken	indien	niet	overeenkomstig
 wordt gehandeld en waar nodig een melding hiervan maken
 bij het bestuur. Op zaterdagen zal dienstdoend bestuurslid h
 ervoor ook aanspreekpunt zijn en zelf ook handhaven.
•	 In	het	seizoen	2019/20	nogmaals	een	inventarisatie	te	houden
 om de mening te peilen om het gehele terrein rookvrij te 
 maken.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys
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7 TEGEN 7-VOETBAL NIET MEER WEG TE DENKEN BIJ 
REIGER BOYS

In	2013	zijn	we	gestart	met	het	7	tegen	7	voetbal	voor	spelers	van	
35	jaar	en	ouder.	Al	meteen	vanaf	het	begin	bleek	dit	een	schot	in	
de roos te zijn want voor veel reeds gestopte spelers bleek eens in 
de twee weken op een vrijdagavond weer eens een balletje trap-
pen met leeftijdgenoten een groot succes. Voor veel spelers van 
35	 jaar	en	ouder	 is	het	gezien	de	gezinssituatie	vaak	niet	meer	
mogelijk om elke week op zaterdag of zondag te spelen maar af 
en toe op een vrijdagavond is prima in te passen en helemaal leuk 
als dat ook nog in competitiesfeer gebeurt. Nog leuker wordt het 
als na het voetballen de derde helft begint want ook dat is zeer 
aangenaam om met je voetbalmaten gezellig nog een biertje of 
ander drankje te nuttigen en dan komen de sterke verhalen van-
zelf wel weer naar voren.

Het	7	tegen	7	voetbal	was	in	het	begin	een	initiatief	van	de	KNVB	
en de speelprogramma’s voor de vrijdagavonden werden ook 
door de KNVB gemaakt. De wedstrijden vielen prima in de smaak 
maar zachtjes gezegd liep de organisatie bij de KNVB niet echt 
soepel en in onderling overleg met de deelnemende verenigin-
gen	in	Alkmaar,	Heerhugowaard	en	directe	omgeving	is	besloten	
om	vanaf	voorjaar	2015	de	organisatie	zelf	ter	hand	te	nemen	en	
sindsdien	is	Reiger	Boys	de	coördinator	voor	het	7	tegen	7	in	onze	
regio. 

De opzet is dat er zowel in het najaar als in het voorjaar om de 
twee	weken	op	vijf	 vrijdagavonden	 in	poules	 van	4	of	 5	 teams	
een halve competitie wordt gespeeld waarbij elk team over de 
hele	avond	 in	 totaal	60	minuten	speelt.	Die	poules	worden	per	
speelavond op speelsterkte samen gesteld. Per speelavond 
worden alle wedstrijden in een poule bij één vereniging gespeeld 
en in principe krijgt elk team een keer een thuistoernooi. Er wordt 
gespeeld op een half veld met pupillendoeltjes door zes spelers 
en een keeper per team. Er kunnen op een heel speelveld dus 
steeds twee wedstrijden tegelijk gespeeld worden. Er mag con-
stant door gewisseld worden en de gewone spelregels van het 
voetbal zijn van toepassing maar …… er mogen geen slidings 
gemaakt worden  en alle vrije trappen zijn altijd indirect behalve 
een strafschop natuurlijk. Er gebeuren dan ook weinig overtre-
dingen	bij	het	7	tegen	7	en	dat	maakt	het	voetballen	nog	leuker.	

Dit seizoen doen van 9 verenigingen uit onze een twintigtal teams 
mee	waarvan	maar	 liefst	 7	 teams	van	Reiger	Boys	 (en	nummer	
acht	staat	er	aan	te	komen).	Leuk	is	ook	dat	er	twee	gemengde	
teams deelnemen en dat gaat prima. Op vrijdag 9 maart zijn we 
weer gestart met de voorjaarswedstrijden en op die dag werd er 
bij	Reiger	Boys	en	bij	Jong	Holland	gespeeld.	Op	9	maart	hadden	
wij	10	teams	over	de	vloer	en	werd	er	op	twee	hele	speelvelden	
gespeeld. Alles verliep als een zonnetje, de organisatie, de wed-
strijden, de wedstrijdleiding en ook het kantinewerk. Alleen jam-

mer dat het tegen negen uur licht begon te regenen dus de laat-
ste wedstrijden hebben we het niet meer droog gehouden. Na 
afloop van de wedstrijden heeft menigeen het ook niet droog 
gehouden want met gemiddeld tien man in een team was het 
een zeer gezellige drukte in de kantine en moest de kantineploeg 
onder	 leiding	 van	Heidi	 van	 Heemsbergen	 flink	 aan	 poten	 om	
ieder van een natje en droogje te voorzien.

De volgende speelavonden zijn op 23 maart, 6 april, 20 april, 11 
mei en 18 mei. Alleen op 20 april wordt er niet bij Reiger Boys 
gespeeld maar op alle andere speelavonden wel, dus altijd leuk 
en gezellig om eens te komen kijken en te genieten van de echt 
nog wel aanwezige kwaliteiten van de iets oudere spelers en 
speelsters.  

Naast	het	KNVB-gerelateerde	7	tegen	7	voetbal	is	er	op	initiatief	
van	Patrick	Barkey	in	2013	ook	een	begin	gemaakt	met	een	7	tegen	
7-toernooi	 voor	 8	 geselecteerde	 teams	op	 vier	 opeenvolgende	
vrijdagavonden aan het eind van het seizoen en die acht teams 
strijden	dan	om	de	HAL	Supercup.	Omdat	voor	de	Supercup	er	al-
tijd in mei of juni wordt gespeeld is dat echt zomeravondvoetbal 
met een heerlijk temperatuurtje en na afloop tot laat in de avond 
gezelligheid.	Vooral	de	laatste	avond,	wat	de	finaleavond	is,	wordt	
de	feestvreugde	nog	extra	verhoogd	omdat	er	dan	ook	nog	voor	
een zanger of D.J. wordt gezorgd. De wedstrijden van de Super-
cup worden allemaal alleen maar bij Reiger Boys gespeeld op het 
KGV. De voorronden van de Supercup worden dit jaar gespeeld 
op	de	vrijdagavonden	8,	15	en	22	juni	en	de	eerste	wedstrijden	
beginnen	dan	om	19.30	uur	en	de	tweede	wedstrijdronde	is	om	
20.30	uur.	Na	die	voorronden	volgt	dan	op	vrijdag	6	juli	de	fina-
leavond en dan weten we welk team zijn naam op de Supercup 
2018	krijgt	te	staan	en	de	opvolger	van	de	kampioen	van	vorig	
jaar	Stoeterij	Haalstra,	het	team	van	Danny	Diemeer,	wordt.	Deze	
finaleavond	wordt	dit	jaar	helemaal	bijzonder	want	laat	6	juli	nu	
toevallig	ook	de	datum	zijn	dat	v.v.	“Reiger	Boys”	70	jaar	geleden	
werd opgericht en deze avond zal dan ook tevens in het teken 
staan	van	dit	70-jarig	jubileum	en	is	de	aftrap	voor	alle	activiteiten	
in het jubileumjaar.

Coördinator 7 tegen 7-voetbal, 
Peter Coesel



JUBILEUMKALENDER 2018 - 2019
VRIJDAG

6 JULI 2018
OPENING JUBILEUMJAAR /
BALLONNENWEDSTRIJD

AUGUSTUS 2018
11 / 14 / 18 / 21 / 25 WAERDCUP SENIOREN

7X7 40+ SUPERFINALE VRIJDAG
6 JULI 2018

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND START
SEPTEMBER 2018

START
SEIZOEN 2018-2019

MINUTENSPEL

SEPTEMBER 2018
2 / 9 / 16

MINI WAERDCUP KABOUTERS - O.12

VEILING VRIJDAG 
14 SEPTEMBER 2018

GROTE CLUBACTIE OKTOBER 2018

9 NOVEMBER 2018 PUBQUIZ

OLIEBOLLENTOERNOOI / GOURMET 0.13 - 0.17 ZONDAG
30 DECEMBER 2018

PS4 TOERNOOI JEUGDZONDAG
10 MAART 2019

MEI 2019 INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI

PUPILLENWEEKEND 8 JUNI 2019

SPONSORLOOP APRIL 2019

ZATERDAG
5 JANUARI 2019

NIEUWJAARSRECEPTIE / REUNIE

JUBILEUM KEEZEN VRIJDAG
15 FEBRUARI 2019

ZATERDAG
22 JUNI 2019 EINDFESTIVAL
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