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REIGER BOYS OP 
AMERIKAANSE TOER

Enige tijd geleden werd onze vereniging 
benaderd door een organisatiebureau 
met de vraag of er interesse is om een 
groep Amerikaanse jeugdvoetballers te ontvangen. Het gaat om 
een groep jongens en meisjes van ongeveer 17/18 jaar, allemaal 
leerlingen van een college uit de buurt van New York. Zij spelen 
allen voetbal op een behoorlijk niveau; het damesvoetbal is in 
de USA, in vergelijking met andere landen in de wereld, zelfs van 
hoog niveau.

Het verzoek was niet aan dovemansoren gericht. De moge-
lijkheden werden gewogen en besproken en vervolgens is een 
afspraak gemaakt: donderdag 2 april komen 89 spelers naar ons 
complex om hier wedstrijden te spelen tegen onze jeugd, de 
A1-B1 jongens en A1-B1 meiden. De wedstrijden beginnen om 
17.00 uur. Natuurlijk zal Reiger Boys zijn gasten traditiegetrouw 
een perfecte ontvangst bieden en ook na afloop van de wedstrij-
den komen ze niets te kort: er zal een warme maaltijd voor ze 
klaarstaan, in buffetvorm, waaraan uiteraard ook de Reiger Boys-
spelers en –speelsters deelnemen. In totaal zullen dan zo’n 150 
à 160 mensen van de maaltijd kunnen genieten en ondertussen 
zullen er ongetwijfeld vele leuke internationale contacten gelegd 
worden. Een en ander vereist een goede organisatie, maar dat is 
de mensen van onze club wel toevertrouwd, zij hebben wel voor 
hetere vuren gestaan!

Beide partijen hebben afgesproken, dat, wanneer iedereen, na 
evaluatie, tevreden is over het geheel, in augustus van dit jaar een 
groep spelers uit Canada bij ons te gast zal zijn. 
Noteer nu alvast in de agenda de datum van 2 april. 
Het belooft een mooi spektakel te worden. 

MET ONLINE AANKOPEN DE VERENIGING SPONSOREN

Vandaag de dag worden steeds meer aankopen online gedaan. 
Zijn het niet nieuwe schoenen, een nieuwe broek of trui, dan wel 
een pizza die thuis wordt bezorgd. Wist u dat u met deze aanko-
pen de verenigingskas kunt aanvullen zonder dat het u iets kost? 
Dat is mogelijk door middel van sponsorkliks.
Hoe het werkt? Heel eenvoudig. Ga naar de Reiger Boys website 
en klik op het sponsorkliks-logo rechts in het sponsorgedeelte 
van de pagina. Op de sponsorkliks pagina zoekt u de betreffende 
webwinkel en u drukt op de knop, waarna de bestelling kan 
worden gedaan. Op de achtergrond wordt uw bestelling gelinkt 
aan Reiger Boys. 
De club ontvangt dan na enige tijd een 
percentage van het bestedingsbedrag. 
Kortom, u vult de verenigingskas zonder 
dat het u iets extra’s kost! 
Wij zeggen: Doen!

VAN DE REDACTIE

We zitten weer in de periode waarin veel wedstrijden worden af-
gelast. Normaal voor deze tijd van het jaar. Heren 1 was een van 
de weinige die na de winterstop voor een competitieduel in het 
veld kwam. Goed overwinterd kennelijk, want de eerste overwin-
ning van 2015 is binnen.

We vestigen graag de aandacht op de oproep van de Gedrags-
code Commissie, die een paar nieuwe leden vraagt. Denk niet: dat 
zal een ander wel doen, nee, meld je aan als je club en het voetbal 
je lief zijn! Zie ook de website.

En verder: verdien geld voor onze vereniging door gebruik te 
maken van de sponsorkliks, lees over de Amerikaanse gasten en 
natuurlijk over onze onvolprezen MOT-mannen. Veel leesplezier.

GEZOCHT: NIEUWE LEDEN GEDRAGSCODECOMMISSIE!

De gedragscodecommissie (GCC) is naarstig op zoek naar een 
paar nieuwe leden. De commissie is van groot belang voor onze 
vereniging. Hij zorgt ervoor, dat er, in samenspraak met alle be-
langhebbenden van de club, goede omgangsregels worden 
opgesteld en dat die ook gehandhaafd worden, van kabouter 
tot veteraan, van begeleider tot trainer, van clubgrensrechter tot 
supporter. Iedereen dus! Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de 
voorzitter van de GCC, Kees van Diepen, al de 10 Gouden Regels 
overhandigd aan wethouder Dickhoff. Die Gouden Regels kom je 
op diverse plaatsen in het clubgebouw tegen. 
De commissie zoekt: 1 of 2 jeugdleden en 1 of 2 volwassenen. Meld 
je aan! Het kost je niet al te veel tijd. Aanmelden: gcc@reigerboys.nl   
Zie ook de website.

MOT-PLOEG BUFFELT DOOR!

Terwijl iedereen de verwarming een 
paar graadjes hoger zet, de NS mondjes-
maat treinen laat rijden en het KNMI de 
ene weer-waarschuwing geeft na de 
andere, is er één ploeg die zich van dat alles niets aantrekt: de 
MOT-ploeg van Reiger Boys. Woensdagochtend 21 januari 2015  
bij 1° Celsius en een gure oostenwind, gevoelstemperatuur -10 
graden, stonden de mannen er gewoon weer. Dank zij de win-
terkleding (schenking van “De Vrienden van Reiger Boys “) gaat 
het buitengebeuren gewoon door. MOT-medewerkers maken de 
zittribune weer helemaal compleet met nieuwe zwarte en gele 
kuipstoeltjes, zodat het aanzicht weer is zoals het hoort. De uits-
traling moet immers goed zijn, dat past nu eenmaal bij ons Reiger 
Boys complex.
Op de foto zie je duidelijk een van de MOT-mannen voor wie niets te 
dol is…
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IN THE SPOTLIGHTS
Aalt Klaassen  - oudste actief spelend lid (AdB-team)

Geboren op: 14 maart 1950 

Geboorteplaats: Harderwijk
 
Lid van Reiger Boys sinds: 1978, denk ik. Tussendoor er als spe-
lend lid uit geweest om mee te gaan met mijn zoons, die toen bij 
de jeugd speelden. Daarna weer lid geworden en gaan spelen bij 
het Cocker- en inmiddels AdeBack team (het 5de).

Gekozen voor RB omdat: omdat ik op zaterdag wilde spelen en 
voordat ik lid werd met de selectie mee kon trainen, terwijl ik nog 
in Amstelveen voetbalde.
 
Mijn sportieve carrière: in 1960 lid geworden van VVOG in Har-
derwijk met als hoogtepunt, na het winnen van de nacompetitie 
van de zater¬dagamateurs, de allereerste amateurlandskampi-
oen in 1969. Daarna gaan studeren en toen gevoetbald bij AMVJ 
en Actief Amstelveen. Bij deze clubs ben ik gekomen via mijn 

zaalvoetbalteamgenoten. In die 
periode zowel in het VU zaal- 
en veldvoetbalteam gespeeld. 
Met het zaalteam destijds di-
verse keren gespeeld tegen o.a. 
Ajax, want wij hadden toen een 
sporthal. Na mijn verhuizing naar 
Heerhugowaard lid geworden 
van Reiger Boys en daar een aan-
tal jaren met veel plezier in de se-
lectie en in het tweede gespeeld. 
Inmiddels voetbal ik al heel veel 
jaren in het Cockerteam, nu het 
AdeBack-team, en sinds een paar 
jaar, heel bijzonder, ook samen 
met mijn zoon Egbert.
 
Wat doe/deed je bij RB? Primair trainen en voetballen. Inmiddels 
lid geworden van de gedragscodecommissie.

Het bijzondere aan RB vind ik: Ik voel mij er thuis, maar ken nog 
steeds diverse leden niet van naam.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: jonge tegenstanders van be-
gin twintig die dachten die ouwe wel even te pakken. Inmiddels 
gaat ze dat helaas wel meer lukken.

Wat ik nog mis bij RB: Een bloeiende vereniging te worden/ 
blijven, waar prestatie en recreatie samen met alle vrijwilligers op 
een prettige en respectvolle manier samen komen.
 
Mijn wens voor Reiger Boys: dat de “boost” die nu op gang komt 
wordt gecontinueerd en verhoogd, zodat ieder Reiger Boys-lid 
daar plezier en enthousiasme van krijgt.

REANIMATIE EN AED-GEBRUIK

Piet Weeland, onlangs nog gehuldigd voor zijn 50-jarig Reiger 
Boys lidmaatschap, heeft op 21 januari weer aan vijf leden het 
certificaat voor reanimatie en AED-gebruik kunnen uitreiken. 
Eind vorig jaar deed hij dat al aan een aantal anderen op hun 
laatste cursusavond. Piet is een zeer geroutineerd en gedreven 
EHBO-instructeur, die op aangename wijze de cursisten de fijne 
kneepjes bij weet te brengen. Een woord van dank aan Piet is dan 
ook zeker op z’n plaats!
Op de foto’s ziet u hoe zo’n AED eruit ziet en hoe Ron Moors en Harrie 
Aaldring de AED-stickers opplakken. 


