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In dit eerste nummer van 2015 (nummer 5 van jaargang 2) aan-
dacht voor onder andere de “10 Gouden regels” van Reiger Boys. 
De gedragscodecommissie, bestaande uit een aantal Reiger 
Boys-leden, heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de 
kwestie: “Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen die bij de club be-
trokken is, zich op een goede manier gedraagt, met respect voor 
anderen”. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een gedragscode 
en de 10 Gouden Regels.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari werd door de voorzit-
ter van de commissie, Kees van Diepen, een groot bord met de 
10 Gouden regels overhandigd aan wethouder Leo Dickhoff (zie 
foto). Het bord komt te hangen bij de ingang van ons complex.

ging. Fraaie staaltjes van techniek waren af en toe te bewonderen 
bij zowel de “meiden” als de “jongens”.
Om 14.00 uur startte het huidige eerste herenteam tegen een 
team van wat jongere ex-1ste elftal spelers. Hoewel het een ruime 
overwinning werd voor de Van Wonderen-boys (volgens zeggen 
6-0) moet toch gezegd worden dat de tegenpartij een goed 
“potje” op de kunststof mat legde. Het was zeker geen “eitje” voor 
het huidige eerste.

Na alle sportieve activiteiten begon om 15.30 de receptie. Net als 
vorige jaren was het bomvol, de stemming zat er meteen goed in. 
De natjes en de droogjes waren uitstekend verzorgd. Voorzitter 
Ben Rietveld sprak alle aanwezigen in een korte speech toe en 
wenste allen een gezond en sportief jaar toe. Kees van Diepen, 
voorzitter van de gedragscodecommissie, mocht een bord met 
de “10 gouden regels” overhandigen aan wethouder Leo Dick-
hoff en als laatste officiële daad van die middag huldigde André  
Elsinga namens het bestuur drie jubilarissen: Piet Weeland, 50 
jaar lid en Paula Bourgonje en Gerrit Horn, elk 25 jaar lid. Op de 
foto zijn de drie jubilarissen te bewonderen.

Daarna werd het feest voortgezet en bleef het nog heel lang erg 
gezellig!

Onze dank gaat uit naar allen die deze dag mede tot een succes 
hebben gemaakt.

De organisatoren,
Peter Coesel
Hans van der Veldt

HET WAS WEER PRACHTIG OP 3 JANUARI 2015!

Zaterdag 3 januari 2015: weer een dag om in de annalen van 
Reiger Boys op te nemen. 

Vanaf 10.00 uur begonnen de genodigde gasten binnen te “drup-
pelen”. Voor hen stond de koffie en de thee klaar, met natuur-li-
jk het gebakje met het Reiger Boys logo erop. Menige hartelijk 
begroeting vond al plaats tussen oude bekenden, mensen die 
elkaar soms een jaar of langer niet hadden gesproken. Oud-
spelers, ereleden, leden van verdienste, (oud-)bestuursleden, se-
lectiespelers, zij allen waren al gauw in de voor Reiger Boys ken-
merkende sfeer.

Om 11.30 uur schoof iedereen aan aan de feestelijk gedekte 
tafels voor de lunch, uiteraard met onder andere de traditionele 
soep en de kroket en deze keer ook een heerlijk eitje. De kantine-
mensen (Fred, Paula, Aad, Karin) hadden er werkelijk iets moois 
van gemaakt. Zij verdienen dan ook alle complimenten!

Vanaf 12.45 vonden de wedstrijden plaats. Eerst speelden de “wat 
oudere” ex-1ste elftalspelers van zowel de dames als de heren 
hun 7 tegen 7 partijtjes, wat hun overigens verrassend goed af-
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Geboren op: 10 september 1949 

Geboorteplaats: Beverwijk
 
Lid van Reiger Boys sinds: 1976
 
Gekozen voor RB omdat: Richard Mennen samen 
met mij toen op Hoogovens IJmuiden werkte en mij 
overhaalde: “Kom naar Reiger Boys.” Dat is in ieder 
geval gebeurd, en tot heden met genoegen.
 
Mijn sportieve carrière: Voetballend starten bij R.K.V.V. Velsen, 
daarna v.v. IJmuiden en bij v.v. Reiger Boys in 2e elftal.
 
Wat doe/deed je bij RB? Startend als speler, Reiger drukken, 
1e elftal begeleider onder trainer Csider, Jeugdtrainer van D-C  
en B-jeugd, Wedstrijdsecretaris, Jeugdvoorzitter,  Barkeeper, ass. 
trainer Dames samen met Willem de Haan, Sponsorcommissie, 
Voorzitter  Techn.Beleids- Commissie, Techn.ass. bij bouw nieuwe 
komplex, vice-Voorzitter, sleutel/materiaalbeheerder, bestuurs-

lid Algemene zaken, Kledingfonds-commissie, me-
dewerker IYT., etc. 

Het bijzondere aan RB vind ik: de gelijkheid, open-
heid , eerlijk-heid en duidelijkheid voor jong of oud, 
dik of dun, jongen of meisje, groot of klein. Vandaar 
dat ik ook de naam ”De Wending” heb bedacht, wat 
slaat op het bovengenoemde.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: de vele week-
ends uit na een seizoen met de Damesselectie, het Mr. 

Cocker-team en trainer Willem de Haan.

Wat ik nog mis bij RB: Draagvlak in functies zoals: begeleiders(-
sters), jeugdtrainers(-sters) op jeugdteams en de leeftijdverlaging 
in verantwoordelijke functies, zodat ik als oude l..l kan opstappen.
 
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.

IN THE SPOTLIGHTS
Wil Verkooijen

TWEEDE GROEP REANIMATIECURSUS VAN START

Woensdag 7 januari jongstleden is de tweede groep van de cur-
sus Reanimatie en AED-gebruik van start gegaan. Zoals gewoon-
lijk had Piet Weeland alles weer tot in de puntje voorbereid; al-
les lag en stond klaar en de cursisten kregen divers materiaal 
uitgereikt, waaronder een boekje met heldere stap-voor-stap-
instructies. Piet weet de te bieden hulp bij een hartstilstand op 
heel aanschouwelijke wijze over te brengen en de noodzakelijke 
handelingen zo goed voor te doen dat het bijna niet fout kan 
gaan. Alle cursisten kregen dan ook compliment op compliment 
van Piet toen zij zelf het geleerde in praktijk moesten brengen. 
Hoewel er soms nog wat schoonheidsfoutjes werden gemaakt, 
werd hen dat niet zwaar aangerekend, omdat de oefenpop zeer 
geduldig was.
Op 21 januari wordt de 
tweede en afsluitende 
cursusavond gehouden. 

GEDRAGSCODE EN “GOUDEN REGELS”

Regels (of afspraken) vormen de basiselementen voor het func-
tioneren van een samenleving en dus ook voor een vereniging 
als de onze. Immers, v.v. Reiger Boys is een onderdeel en een af-
spiegeling van de samenleving. Regels en afspraken, in de vorm 
van gedragscodes, zijn nodig om onze vereniging goed te kun-
nen besturen, een gezond  sportklimaat te creëren en de accom-
modatie heel, schoon en veilig te houden. Bovendien geloven wij 
dat door het hanteren van regels op den duur ook de uitstraling 
van de  vereniging naar buiten en de prestaties op het veld posi-
tief beïnvloed zullen worden.

Wil Verkooijen: “Heb ik hem gered?”

Géén worstelpartij!  Ron Moors legt Harrie  Aaldring in stabiele zijligging

Daarom zijn de “10 Gouden Regels” opgesteld, 
die voor ieder gelden:

1 Behandel elkaar met respect
2 Gebruik geen geweld of scheldwoorden
3 Wees sportief als speler en als toeschouwer
4 Aanvaard de beslissing van de scheidsrechter en 

bedank hem/haar na afloop
5 Speel eerlijk en doe je best
6 De wedstrijd speel je op het veld, daarna schud je 

elkaar de hand 
7 Vier een overwinning maar provoceer niet
8 Wees moedig en praat met je teamleden als iets je 

dwars zit
9 Laat de kleedkamer en omgeving netjes achter
10 Wees een voorbeeld voor iedereen


