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VAN DE REDACTIE 

De redactie van De Nieuwsbrief wenst alle leden en verder ieder-
een die op een of andere wijze betroken is bij Reiger Boys :

 
Maak van 2017 een sportief en in alle opzichten  gelukkig jaar!!

NIEUWJAARSWEDSTRIJDEN 
EN –RECEPTIE 2017  
 
Zaterdag 7 januari 2017 is de dag 
waarop de traditionele nieuw-
jaarswedstrijden en de nieuwjaarsre-
ceptie zullen worden gehouden. Het 

DE MOT PLOEG, 
WAT IS DAT NOU EIGENLIJK?? 
WAT DOET DIE??

Het staat niet voor Meisjes 
Onder Tien of Managers Of Talent, 
maar gewoon voor Materialen, 
Opstallen, Terreinen.
Deze groep wat oudere mannen vanaf 66 jaar tot en met 82 jaar 
staan drie ochtenden vrijwillig vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur een 
of ander werk te doen op ons sportcomplex.

Wat doen ze dan allemaal? Even een kleine opsomming hi-
ervan zoals:
23 WC’s schoonmaken , 16 kleedruimtes aanvegen en schoon-
spuiten, verkeersgang aanvegen, 1 x per week hygiënisch reini-
gen van minimaal 4 x doucheruimtes, toiletpapier aanvullen, 
handdoekjes aanvullen, vuilnisbakken ledigen, terrein schoon-
houden van afval, kleine reparaties zoals doelnetten/oefengoal-
tjes/sloten/verlichting gebouw, etc.

Ook hoort daarbij de wensen vanuit bestuur of trainers invullen, 
reclameborden updaten, frames maken voor de reclamedoeken, 
trainingsballen nazien, opbergbakken maken e.d.

Technische zaken, zoals zijkant tribune dichten, luchtverwarm-
ing repareren, noodverlichting nazien, douchekoppen reinigen, 
statafels kantine ander blad etc.

Misschien denkt u: waarom doen ze dit? Heel simpel: uit clu-
bliefde, en deze MOT- ploeg bespaart een hoop financiële uit-
gaven als men deze kennis zelf in huis heeft en het sportcomplex 
ziet er na 15 jaar nog steeds gelikt uit.

De leeftijd begint bij sommige medewerkers wat te tellen en 
dat mag ook gezien de leeftijden m.a.w aanvulling is van harte 
welkom. Niets is verplicht, als men 1x ,2 x of 3x per week wat wil 
doen is het al prima. Hij of Zij bepaalt het zelf, wel staat er altijd 
koffie of thee gereed. Ook in de pauze wordt er wat gedronken, 
soms is er koek of gebak bij en vooral gezellig ouwehoeren en 
lachen als dit kan.

Voelt u zich geprikkeld, gewoon doen, want achter de geraniums 
zitten is ook niet alles.

Vraag naar de complexbeheerder Jan Peekel tel: 06-12041330 of 
tik Wil Verkooijen even op zijn schouder, of bel 06-22148492.

Met sportieve groet,
Wil Verkooijen
 (sinds enige tijd ook MOTter)

programma zal in grote lijnen hetzelfde zijn als vorig jaar. Voor 
het totale programma verwijzen we graag naar de website van 
Reiger Boys.

VRIENDEN VAN REIGER BOYS

Het bestuur van de “Vrienden van Reiger Boys” wensen alle 
leden, leden van verdienste, ereleden, allen die Reiger Boys 
een warm hart toedragen en NATUURLIJK alle “Vrienden” fijne 
feestdagen en een bijzonder voorspoedig 2017 toe!

Nieuwe Vrienden zijn ook in 2017 van harte welkom. Voor  
€ 50,- per jaar steunt u uw club Reiger Boys en worden veel 
extra zaken gerealiseerd. 
Aanmelden als Vriend kan via: de vrienden@reigerboys.nl
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IN THE SPOTLIGHTS
Ab de Haas (Albert op zon- en feestdagen)

Geboren op:  mijn verjaardag,  februari 1945 in 
Amsterdam, dat was de beruchte Hongerwinter 
(is nog aan mij te zien). 2 jaar oud verhuisd naar 
Haarlem.

Lid en betrokkenheid bij Reiger Boys: 
in 1970, mijn broer Bert voetbalde al 2 jaar eer-
der bij Reiger Boys en vertelde dat het een leuke 
club was, dus de keuze was snel gemaakt om lid 
te worden.

Mijn sportieve carrière: 
Op 8 jarige leeftijd begonnen met voetballen bij 
V.V. Schoten in Haarlem-noord, daar gespeeld 
tot mijn 25ste jaar en verhuisd naar H.H.Waard.
Bij Reiger Boys heb ik tot mijn 35ste jaar gevoetbald, waarvan 6 jaar 
als selectiespeler.
Begonnen als vrijwilliger met het bouwen van de kantine aan de 
Beukenlaan, totaal 43 jaar als vrijwilliger bij Reiger Boys betrok-
ken geweest in diverse functies, zoals jeugdtrainer, lijnen trekken, 
spelregelles aan de jeugd gegeven, 2 verbouwingen kantine Beu-
kenlaan, 5 jaar bestuurslid kantine-zaken, diverse jaren activiteiten 
commissie. Totaal 28 jaar bar-en keukendienst gedraaid.
Mijn leukste herinneringen zijn de donderdag-avonden aan de 
Beukenlaan, kantine bezet met rond de 50 personen, aan de bar 
dobbelen en bamzaaien, tafels met de toepers (kaartspel), harten-
jagen en de selectie met hun eigen ontworpen “paardenspel”. We 
hebben het daar vaak ochtend zien worden!

Het gezellige aan Reiger Boys is: 
dat op de zaterdagmiddagen nog steeds veel 
(oud-) voetballers komen en we weer heel wat 
ouwe koeien uit de sloot moeten trekken.

Ik moet nog lachen als ik terugdenk aan: 
een uitwedstrijd bij Opperdoes, we kwamen in 
een kleedkamer waar voor ons een jeugdteam 
zich had omgekleed; staan daar een paar voet-
balschoentjes ongeveer maat 36. Ik snel naar 
de kantine om die dingen af te geven met de 
woorden “gevonden voorwerpen”; snel terug 
naar de kleedkamer, hoor ik naast me zeggen: 
“Waar zijn mijn voetbalschoenen gebleven?” 
(trainer Ernst Hoos). Zonder wat te zeggen snel 

de schoenen weer teruggehaald en onder de bank geschoven met 
de woorden “Trainer, hier staan ze !!”
 
Wat ik mis bij Reiger Boys: 
daar moest ik toch even over nadenken, want volgens mij loopt het 
toch redelijk op rolletjes. Daar schiet mij wat te binnen: de west-
zijde van de tribune dicht maken i.v.m. die vreselijke winterse wind. 

Mijn wens voor de toekomst bij R.B. is dat er een wachtlijst moet 
worden gemaakt voor vrijwilligers.

BESTE REIGER BOYS LEDEN,

In verband met de komende feestdagen zal het Reiger Boys complex 
van maandag 19 december 2016 tot woensdag 4 januari 2017 gesloten 
zijn. Tijdens deze sluiting van het complex zullen er dus geen trainingen 
en oefenwedstrijden mogelijk zijn. 

Het bestuur van Reiger Boys heeft voor deze sluiting van het complex 
besloten, zodat de MOT-ploeg van een welverdiende rustige kerst en 
jaarwisseling kan genieten. Tenslotte zorgen zij er met een klein team 
voor dat ieder Reiger Boys lid en bezoekers in schone en netjes onder-
houden kleedruimtes kunnen douchen en omkleden.

Met sportieve groeten,
Bestuur v.v. Reiger Boys


