


Al 5 jaar vertrouwd dichtbij

•	Anesthesie  
(pre-operatief  
en pijnbestrijding)

•	Cardiologie

•	Chirurgie
•	Dermatologie
•	Gynaecologie
•	Interne geneeskunde 

•	Kind & Jeugd
•	Neurologie
•	Orthopedie
•	Radiologie

Onze specialismen zijn:

Bezoekadres Middenwaard 45, 1703 SC Heerhugowaard
Telefoon   072-575 30 30
Openingstijden   maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, 
 vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur

Bloedafname, ECG’s en röntgenfoto zonder afspraak 1 uur gratis parkeren

vloerbedekking  -  raamdecoratie  -  gordijnen

onze showroom vindt u aan de Middenweg 237C (achter Bakkerij Jos Rood)

Heerhugowaard     tel. 06 - 11 95 78 08     www.harmenes.nl

Persoonlijke aanpak en professionele
uitvoering. We staan voor u klaar, komen

afspraken na, zijn transparant in onze
offertes en flexibel in de werkuitvoering.

VAKKUNDIG STOFFEERWERKUw voordeel:
Alle bij ons gekochte artikelen worden

GRATIS gelegd of gemonteerd.
Advies, maatneming, stalen presentatie

en een glasheldere offerte behoren
tot onze GRATIS service.

Bel 06 - 11 95 78 08 of mail
info@harmenes.nl voor een afspraak.
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De doelstellingen over het afgelopen jaar zijn behaald. Vrouwen 1 heeft zich kunnen 
handhaven in de Topklasse. Een prachtige prestatie. De groep van Arnold de Block zal 
wederom proberen om op dit niveau te kunnen blijven acteren. Bij ons mannenteam is 
de lat wederom hoog gelegd. Na het behaalde kampioenschap is de groep nagenoeg in-
tact gebleven. Door de komst van enkele nieuwe spelers moet promotie naar de 2e klas-
se mogelijk zijn. Marc van Wonderen en zijn mannen gaan er in ieder geval weer voor.

Kledingfonds
Wat het kledingfonds betreft: er ging veel 
voorbereiding aan vooraf, maar inmiddels 
hebben alle teams de prachtige nieuwe kle-
ding in ontvangst mogen nemen. In onze 
Demoshop zijn de volledige kledinglijn van 
Reiger Boys en allerlei accessoires te zien en 
te passen. Via de Webshop kan alles vervol-
gens besteld worden.

Door de introductie van het kledingfonds is 
het voor sponsors aantrekkelijker geworden 
om een team te sponsoren. De afgelopen 
maanden heeft zich dan ook een grote groep 
nieuwe sponsors aangemeld. We zijn enorm 
blij met deze ontwikkeling.  Onze sponsors 
zorgen ervoor dat Reiger Boys een financieel 
gezonde vereniging kan blijven. 

Op 16 mei 2015 zal Reiger Boys wederom het 
International Youth Tournament houden. Dit 
toernooi begint in het binnen- en buitenland 
een aansprekend toernooi te worden. Het or-
ganisatiecomité is achter de schermen alweer 
druk bezig met de voorbereidingen.

Toen wij ongeveer 3 jaar geleden met het op-
starten van een zaalvoetbalafdeling begon-
nen, had niemand kunnen verwachten dat 
ons dames 1 team toe zou toetreden tot het 
allerhoogste niveau: de Eredivisie. Op vrijdag 
19 september 2014 was het zo ver: de allereer-
ste wedstrijd in de Eredivisie werd gespeeld. 
Ons heren 1 team heeft aangegeven af te 
willen stappen van het op recreatief niveau 
beoefenen van het zaalvoetbal. De weg om-
hoog is hier nu ook ingeslagen.

Het bestuur van v.v. Reiger Boys met van links naar rechts:
Arjan de Back (commerciële zaken), Wil Verkooijen (algemene zaken en vice-voorzitter) 

Ben Rietveld (voorzitter), Jack Koopmans (voetbalzaken), André Elsinga (penningmeester) 
en Sipke de Vries (secretaris)

VOORWOORD
BEN RIETVELD

De vereniginsadministratie is nu volledig ge-
automatiseerd. Hierdoor kunnen wij de ont-
wikkelingen binnen Reiger Boys goed blijven 
volgen.  
  
Ik wens u allen heel veel plezier en (sportief) 
succes. 

Met sportieve groet,
 Ben Rietveld
 Voorzitter v.v. Reiger Boys

De lat ligt wederom hoog

Voor u ligt de presentatiegids 
van het seizoen 2014/2015. Het 
is alweer de tiende uitgave van 
dit professionele blad.
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• VERF

• GORDIJNEN
• RAAMDECORATIE

• BEHANG
• VLOERBEDEKKING

• GLAS

www.dirkmaatverfenwand.nl

GOEDKOOP TANKEN 
Blijvende lage prijzen op alle brandstoffen. 

   

1 volle Sijs spaarkaart  = 
Intratuin cadeaukaart t.w.v.  
15 euro of 10 euro contant! 

Rustenburgerweg 38  Heerhugowaard  www.tankstationsijs.nl 

Kortingen tot wel 20 cent*per liter! 

Ook autogas, aanhangwagens en wasboxen. 
* kortingen vanaf de landelijke adviesprijzen 

t  = 
w.v.  

t! 

sijs.nl

r liter! 

en. 

E. Sekeris  * Tel. 06 - 51325447
Flemingstraat 31  * 1704 SJ Heerhugowaard
Tel.: 072 - 57 230 98  * Fax: 072 - 57 231 21

Bestrating
Sierbestrating

Uw zadelmaker voor:
Zadelpasconsulten, opnieuw opvullen 

van zadels met foam/wol, bijvullen, 
reparaties aan zadels en ander harnachement

van leder, vervangen van singelstoten, 
op maat gemaakte zadels - hoofdstellen - 

halsters - neusriemen - frontriemen, 
leuke leerzame clinics en nog veel meer!

Bel of mail voor een afspraak of meer informatie:
info@zadelmakerij-rispens.nl
www.zadelmakerij-rispens.nl

tel: 06-20994968

”Perfectie tussen ruiter en paard”

tel. 06 - 50 62 81 16                       info@topdrive.nl
www.topdrive.nl

Voor een 
rijopleiding 

op maat!!



VOORZITTER
JEUGD JONGENS
ALEX VERKOOIJEN

Het viel niet mee om met Alex een uurtje en een plek in “Reigerstaete” te vinden om in 
alle rust te praten over zijn nieuwe functie als voorzitter van de afdeling jeugd jongens. 
Ook tijdens het interview weten velen hem te vinden voor een vraag of een probleem-
pje: trainers, coördinatoren en ook diverse jeugdspelers. 

trekken voor de A-B-C-D-jeugd en hij wil dit 
jaar weer graag een nieuwe cursus Pupillen-
trainer via de KNVB organiseren.

Druk, druk, druk…
Alles bij elkaar besteedt Alex gemiddeld zo’n 
15 uur per week aan z’n werk voor Reiger 
Boys. Dat is behoorlijk wat, zeker gezien z’n 
drukke dagelijkse werk voor z’n eigen bedrijf 
Nedvolt. 
Alex: “Gelukkig kan ik veel tussen de be-
drijven door regelen, anders zou het niet te 
doen zijn. Veel contacten onderhoud ik per 
telefoon, als ik in de auto door het land reis. ’s 
Ochtends sta ik vroeg op, dan heb ik een lek-
kere lange dag voor me. Op die manier is het 
te “behappen” en kan ik ook de veldtraining 
nog doen.”

De nabije toekomst
“Ik wil dit seizoen zeker een aantal zaken ver-
wezenlijken, of in elk geval daartoe een flinke 
aanzet geven”, aldus Alex. “Om te beginnen 
wil ik graag de contacten met AZ intensive-
ren, wat betreft de opleidingen. Ik streef naar 
een zogeheten 3-sterren status voor Reiger 
Boys. Verder wil ik graag oudere jeugdspelers 
en selectiespelers als trainers voor de jeugd 
hebben. Daarnaast wil ik de jeugd graag 
meer betrekken bij het eerste elftal. Wat ik 
erg belangrijk vind is een extra trainingsveld, 
zodat 2 keer per week trainen voor alle jeugd 
mogelijk is. En tenslotte: ik zal m’n best doen 
om nóg meer samenwerking tussen trainers, 
begeleiders etc. te bewerkstelligen, over de 
teamgrenzen heen.”   
 

Ik streef naar een zogeheten
3-sterren status voor de club

De jeugd meer betrekken
bij het eerste elftal

Ontzettend leuk werk en 
ik heb veel enthousiaste 
mensen om me heen.

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Dat geeft in elk geval aan dat Alex een be-
langrijke taak op z’n schouders heeft geno-
men. Vlak voor de zomervakantie zei hij ja op 
de vraag of hij de functie binnen de vereni-
ging wilde gaan bekleden.

Van Kaboutertrainer tot Voorzitter 
jeugd jongens
“Tot en met de C-jeugd”, vertelt Alex, “voet-
balde ik bij Reiger Boys. Maar ja, toen kreeg 
ik een baantje op zaterdag en dat was op dat 
moment belangrijker voor me.” Een bekend 
verschijnsel bij de oudere jeugd van een za-
terdagvereniging. Maar toen, jaren later, zijn 
eigen zoons met het voetbalvirus besmet 
raakten, is Alex toch weer betrokken geraakt 
bij de club. Eerst als kabouter(hulp)trainer, 
daarna achtereenvolgens als trainer van o.a. 
de F2 en hoofdtrainer kabouters, F-coördina-
tor en tenslotte, met ingang van dit seizoen, 

als voorzitter van de jongens-jeugd. Deze 
functie nam hij over van Wilko Bakker, die dat 
werk 10 jaar heeft gedaan. Alex: “Het bevalt 
me tot nu toe goed, het is ontzettend leuk 
werk en ik heb veel enthousiaste mensen om 
me heen.”

Hectisch begin
In de nog korte tijd nadat Alex met het werk 
begonnen was, heeft hij ervaren dat het een 
behoorlijke klus is. Gelukkig hoeft hij lang 
niet alles zelf te doen, dat zou ook niet kun-
nen. De diverse coördinatoren, trainers en 
begeleiders doen heel veel van het uitvoe-
rende werk. Vooral de twee hoofden jeugd-
opleiding, Frank Stravers voor de A-, B- en 
C-categorie en Thomas Bart voor de D-, E- en 
F-categorie nemen een groot deel van de 
technische kant op zich. Direct nadat Alex ja 
had gezegd heeft hij o.a. nieuwe coördinato-
ren moeten aantrekken, een nieuwe trainer 
voor de A-jeugd gevonden (Frank Stravers, 
tevens dus hoofd jeugdopleiding A-B-C) en 
voor de C-jeugd een nieuwe trainer aange-
trokken (Erlo van der Hoeven).
Verder is Alex bezig om verzorgers aan te 

Alex is tevens 
trainer van de F1. 
Deze foto is gemaakt 
tijdens de spannende 
bekerwedstrijd 
Reiger Boys F1 - KSV F1 
uitslag 3-2



Fysiotherapie
Middenwaard, Sint Pancras & Obdam

Afspraak maken binnen 24 uur.
072 5712635
06 30723619

Fysiotherapie Sport en Manuele Therapie
Echografie en Shockwave therapie

www.fysiotherapiemiddenwaard.nl

Tel. 072 - 571 47 77 / 06 - 85 80 93 56
Uiterwaard 1c - 1703 MB Heerhugowaard



MEISJES A1
JACKIE REUS

Het is halfzeven en het is wachten op mijn afspraak met Jacky Reus.  Net voor haar trai-
ning hebben we een interview met deze 16 jarige keepster.

uit een echte voetbalfamilie. Zo heeft haar 
moeder gezaalvoetbald en was haar vader 
eveneens keeper.

Jacky heeft het erg naar haar zin bij Reiger 
Boys. Als 16-jarige is ze de jongste uit haar 
team. “Ik vind het juist leuk om de jongste te 
zijn. De lat ligt bij de MA1 hoger. Dit bevalt me 
wel. Ik ben dan ook blij dat ik niet in een z.g. 
“koppie-thee-team” zit.”  Op de vraag wat ze 
daarmee bedoelt legt ze uit dat het er serieus 
aan toegaat. Niet een team waar men alleen 
maar aan het kletsen is. Nee, willen presteren 
en zo hoog mogelijk zien te komen, dat be-
valt haar goed.

Zoals gezegd heeft Jacky het naar haar zin bij 
Reiger Boys. Na een paar dagen vrij geweest 
te zijn is ze blij weer te kunnen gaan trainen.

We bedanken Jacky dan ook snel voor het 
leuke gesprek, zodat ze met haar teamgeno-
ten weer heerlijk kan gaan trainen.

“Geen zin om te spelen 
in een koppie-thee-elftal”

“Ik vind het juist leuk
om de jongste in
het team te zijn”

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Jacky woont in Obdam en is vanaf 2010 lid 
van onze vereniging. Over haar voetbalverle-
den vertelt ze het volgende:
“Ik ben op mijn 10e begonnen met voetbal-
len in de F1 van Victoria O. Na de F1 kwam ik 
in de E5 terecht, waarin ik een halve wedstrijd 
mocht keepen.” Toen ze van Sinterklaas kee-
pershandschoenen kreeg was het duidelijk: 
Jacky werd keepster.

Inmiddels was Jacky ook in beeld gekomen 
bij de KNVB. Zo heeft ze meegedaan aan 
speelsters onder 12, onder 13 en onder 14 
jaar. Bij onder 15 was ze stand-by. Tijdens een 
van de wedstrijden viel Jacky op bij de scou-
ting van Reiger Boys. 

Jacky werd uitgenodigd voor de talententrai-
ningen. Hierop maakte ze de overstap naar 
Reiger Boys. Na 2 jaar de MC1 en 2 jaar de MB1 
speelt ze nu als keepster bij de MA1.

Na enkele jaren onderwijs op het Willem 
Blauw College in Alkmaar maakte ze de over-
stap naar het Trinitas College (Han Fortmann) 
in Heerhugowaard. Daar volgt zij de HAVO-
opleiding en doet dit jaar eindexamen.

Op de vraag wat ze later wil worden, twijfelt 
ze. “Ik weet nog niet wat ik wil gaan worden, 
maar iets met de sport lijkt me wel erg leuk. 
Ik denk hierbij aan Sportmanagement, maar 
ook diëtiste lijkt me een leuke baan.”

Jacky woont dus in Obdam en komt drie keer 
in de week naar Heerhugowaard. Gelukkig 
kan ze carpoolen met vier andere meiden, 
zodat ze niet alleen hoeft te komen. Op de 
zaterdag is vaak haar vader aanwezig en ook 
haar moeder komt regelmatig mee. Ze komt 



Entree € 3,60 
19.00-21.30 uur 

Lee ijd 6 t/m 12 jaar 

Beukenlaan 1b, 1701 D
A

 H
eerhugowaard, Tel: 072-5675040,  W

ebsite: www.waardergolf.nl 

Het team van Heras Heerhugowaard wenst Reiger Boys 
een sportief en succesvol seizoen 2012-2013

Van trapveldje tot stadion

Van zaterdagochtend tot zondagavond (en door de week) is Nederland in de
ban van voetbal. Ons land telt meer dan 7.500 velden. Ongeacht of het nu gaat

om de D-tjes van Reiger Boys of de top drie van de Eredivisie; we bieden elke
vereniging beveiligingsoplossingen van het hoogste niveau.

AMV automotive
Menningweerdijk 6 - 1843 KE Grootschermer

+31 (0)299 675000 / +31 (0)6 53993105

Import en verkoop van auto, motor en bedrijfsauto onderdelen

Banden en wielen service

Montage mogelijk

Zie ook onze website www.amv-automotive.com

Brandpunt 67, 1705 SK Heerhugowaard
Tel. 072 - 571 72 71

www.kaihua.nl
www.snackbardesaen.nl

Openingstijden: ma. gesloten (uitgezonderd 
feestdagen) di-zo 12.00 - 21.00 uur

CAFETARIA EETERIJ FAMILY
KAIHUA CHINESE AFHAAL



CIRCUITTRAINING 
E- EN F-PUPILLEN
ThEO SONDERVAN

Het interviewen van Theo is bepaald geen straf: hij woont op een van de mooiste plek-
jes van Heerhugowaard, aan de Van Veenweg, ver weg van lawaai en drukte. Bovendien 
beschikt Theo over een tuin met een gigantisch grasveld, waarvoor menige voetbalclub 
zich niet zou hoeven schamen. Op deze inspirerende plek vertelt Theo vol vuur over zijn 
trainerschap bij de pupillen.

wordt gespeeld in de KNVB –competitie (ze-
ven tegen zeven). De andere pupillen spelen 
direct KNVB-competitie. Overigens is de toe-
loop bij de eerstejaars F-pupillen zo groot (er 
zijn er nu 60!), dat men heeft moeten beslui-
ten tot een tijdelijke wachtlijst.

Motivatie
Het werken met de jeugd trekt Theo enorm 
aan, daar ligt zijn kracht. 
Theo: “Ik vind het prachtig om met die kleine 
gasten te werken, ze te motiveren en ze beter 
te maken. Mijn uitgangspunt is: compliment-
jes geven als het maar even kan, zodat ze er 
plezier in hebben.  Ik kan best wel eens streng 
zijn, of liever gezegd duidelijk, maar ik zorg 
ervoor dat ik altijd positief blijf.”

Wensen
“Mijn grootste wens”, vervolgt Theo, “is een 
extra trainingsveld. Ik vind namelijk dat elke 
jeugdspeler tweemaal per week moet kun-
nen trainen en dat kan alleen als we een ex-
tra trainingsveld hebben. Ik blijf me daarvoor 
hard maken!”
Twee andere wensen van Theo zijn: dat meer 
vaders zich aanmelden om te komen helpen 
met trainen (“Kom op, vaders, kom helpen!”) 
en verder, dat oudere jeugdspelers (A-B-C) en 
liefst ook eerste elftalspelers de E-tjes en F-jes 
komen trainen. Theo: “Die kleintjes verdienen 
onze volle aandacht!”

Pingelen mag! 
Overspelen komt later wel

Ik vind het prachtig 
om met die kleine 
gasten te werken

Het doel van onze 
trainingen is niet: 
winnen, maar opleiden

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Voorgeschiedenis
Theo is als trainer bij Reiger Boys begon-
nen zoals het vaker gaat. Eenmaal verhuisd 
van Alkmaar naar Heerhugowaard was een 
simpele vraag van een vader van een Reiger 
Boys-spelertje voldoende om hem te “strik-
ken” als trainer voor de jeugd. Overigens niet 
zonder ervaring: ook bij zijn vorige vereni-
ging Koedijk was hij al actief als jeugdtrainer. 
Inmiddels is Theo aan z’n zesde jaar bij Reiger 
Boys begonnen. In de afgelopen jaren is hij 4 
jaar hoofdtrainer E- en F-pupillen geweest; 
vier maal werd de F1 kampioen!

Circuittraining
Nadat Theo de KNVB-cursus “Pupillentrainer” 

had gevolgd heeft hij, samen met onder an-
deren Alex Verkooijen, de circuittraining op-
gezet. In dat systeem worden bij elke training 
acht kleine veldjes op het grote veld uitgezet. 
Op elk veldje wordt een bepaald aspect van 
het voetballen geoefend, onder leiding van 
een trainer. Theo is daarin de coördinator en 
traint zelf ook. Aspecten die getraind worden 
zijn bijvoorbeeld: passen, trappen, een tegen 
een, pingelvormen, enzovoort. Elke 15 minu-
ten wordt er gewisseld van veldje. Theo stelt 
alle oefenvormen samen, brengt ze in in z’n 
computer en zorgt ervoor dat alle trainers 
die op tijd krijgen, via de mail en op papier. 
Drie weken lang wordt er aan circuittraining 
gedaan, elke vierde week is er partijspel. Dat 
laatste gebeurt dan in toernooivorm. 

Competitie
De E- en F-pupillen spelen ook een compe-
titie. De eerstejaars F-pupillen spelen tot aan 
de winterstop op zaterdag een onderlinge 
competitie (vier tegen vier). Na de winterstop 
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Scholten Horecagroothandel B.V. is gevestigd 
in Bergen N.H. In 1922 ooit begonnen als 

drankenhandel is Scholten uitgegroeid tot een 
horecagroothandel met een zeer uitgebreid 

assortiment dranken, food en non-food. 
In Noord Holland wordt met tien 

vrachtwagens een totaalpakket bezorgd 
van Den Helder tot Noordwijk.

scholtenhorecagroothandel.nl

Bergerweg 125 • 1862 PR Bergen NH
Telefoon: 072-5894044 • Fax: 072–5897349

Mail (algemene informatie): info@scholtenhg.nl

Scholten Horecagroothandel

In het Land van Luna zullen in een park-
achtige omgeving ruime 2^1 kapwoningen 
type Linde en Berk worden gerealiseerd.

De woningen met garage in de populaire jaren 30 stijl 
vallen op door de riante dakoverstekken, robuuste voor-
deuren, speelse details en de uitzonderlijke breedte 
van 6 meter! De begane grond is standaard voorzien 
van vloerverwarming en op het dak zullen (onder voor-

waarden) PV-(zonne)panelen worden aangebracht.

Wilt u meer weten? Kijk op de site.

TYPE LINDE EN BERK

Heerhugowaard Zuid - plandeel 4

www.landvanluna.nl

OntwikkelaarVerkoop en 
documentatie

Vos’ Verkoopmij BV
Tel. 072 511 88 33

Land 
    van Luna

In het Land van Luna zullen in een park-

LunaLuna
Royaal 

en groen 
wonen!



JONGENS B1
TOM KALLENKOOT

Tijdens het interview met Tom wordt het al snel duidelijk: hij is gek van voetbal, kan niet 
wachten om te spelen en naarmate het gesprek vordert begint hij na een half uur al op 
z’n stoel te schuifelen, want: hij wil graag naar z’n voetbalmaten, met wie hij een thuis-
wedstrijd tegen SVW moet spelen. 

speeld voor jongens onder de 12, onder 13 en 
onder 14 jaar. Dat soort wedstrijden zijn be-
doeld om uiteindelijk een selectie te maken 
voor het Nederlands elftal van die leeftijdsca-
tegorieën. Zo ver is het voor Tom echter (nog) 
niet gekomen. 

Hoogtepunten
Tom vertelt: “Mijn eerste kampioenschap 
vierde ik met de F-pupillen, dat was hartstik-
ke mooi. En wat ik helemáál prachtig vond, 
was de wedstrijd die ik met de E-tjes tegen 
Liverpool speelde tijdens het Internationaal 
Jeugdtoernooi. Geweldig, er was heel veel 
publiek en als er een doelpunt viel was er een 
enorm gejuich. Uiteindelijk eindigde de wed-
strijd in 1-1.”

Tom speelt het liefst in de verdediging, cen-
traal of, bij voorkeur, rechtsachter. Door die 
positie komt Tom weinig aan scoren toe, maar 
met behulp van zijn moeder herinnert hij zich 
toch een mooi doelpunt in de C1: via een af-
standsschot belandde de bal met een fraaie 
boog in het doel.

Belangrijk
Op de vraag wat Tom belangrijk vindt voor 
zijn (voetbal)toekomst komt als antwoord: 
“Ik vind winnen wel belangrijk, daar doe je 
toch voor. Maar wat ik óók belangrijk vind is 
dat ik in een leuk team speel en de gezellig-
heid die we samen hebben. Verder train ik 
graag, dat doe ik twee keer per week. Ik hoop 
in ieder geval op een goed seizoen voor ons 
B1-team.”

Ik wil zo hoog mogelijk zien te 
komen, daarom train ik ook graag

Ik speel om te winnen, 
maar de gezelligheid 
vind ik ook belangrijk

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Dat Tom zo gedreven is, is niet zo verwon-
derlijk. In het gezin Kallenkoot staat voetbal 
immers centraal. Vader en moeder hebben 
beiden een voetbalverleden, zowel in de zaal 
als op het veld.

Voetballen voor het “echie”
Tom had nog niet de leeftijd van 6 jaar be-
reikt, toen hij al af en toe meedeed met de 
kabouters. Maar dat vond Tom toch niet zo 
leuk: hij wilde namelijk écht voetballen. Het 
was voor hem dan ook als het ware een “ver-
lossing” toen hij meteen na z’n zesde ver-
jaardag voor het “echie” mocht gaan trainen 
en voetballen bij de F-pupillen. En vanaf die 
tijd ging het vlot met z’n voetbalcarrière bij 

Reiger Boys. Hij begon bescheiden in de F6, 
maar niet lang daarna werd het al de F3 en 
in z’n tweede jaar speelde hij in de F1. Na de 
overgang naar de E-jeugd kwam hij eerst in 
de E3, ging al gauw naar de E1 en naarmate 
hij ouder werd kwam hij direct in de D1 en de 
C1 en dit seizoen is hij eerstejaars B1 speler.

Talent
Toms talent bleef niet onopgemerkt. Als E-
speler werd hij gevraagd om op de KNVB-
dagen te komen trainen en spelen. Daar viel 
hij op tussen de vele tientallen spelertjes, 
afkomstig van allerlei amateurclubs. Hij werd 
naar aanleiding daarvan uitgenodigd voor 
de zogeheten RVT: de regionale voetbaltrai-
ningen. Bij die RVT is naast de KNVB ook AZ 
betrokken. Hoewel Tom ook toen z’n talenten 
kon tonen, heeft het niet tot verdere contac-
ten met AZ geleid.

Vol trots vertelt Tom verder, dat hij na die RVT 
nog wel via de KNVB wedstrijden heeft ge-



Een heldere kijk
op zekerheid 
Zicht, risico- en verzekerings adviseurs biedt particulieren en 
onder nemers inzicht in hun financiële situatie en adviseert 
hen over het voorkomen, opvangen en verzekeren van 
financiële risico’s. Met als resultaat gemak, tijd- en kosten-
besparing en de zekerheid, dat het goed geregeld is én blijft.

Adres:  Rogier van der Weydestraat 4,  
1817 MJ  Alkmaar

Telefoon: (072) 50 24 383

www.zichtadviseurs.nl
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Dorpsstraat 699
1723 HE Noord-Scharwoude

Mobiel 06 - 53333569
www.richardpatertegelzetter.nl
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Voor al uw tegelwerk
vakkundig gezet en snel

staat u bij

4 Voor bedrijf en particulier

4 Installatie advies en uitvoering voor woningbouwprojecten

4 Installateur voor renovatie en nieuwbouw

4 Loodgieter voor riolering, leidingen en badkamers

Badkamer renovatie

Klimaat

Service & onderhoud VvE’s Loodgietwerk

Centrale verwarming Duurzaam

Heerhugowaard - www.holland-installatie-management.nl



PENNINGMEESTER 
ANDRE ELSINGA

Meestal verricht de penningmeester van een vereniging als schatkistbewaarder zijn 
werk buiten de schijnwerpers. Maar wat is hij belangrijk voor een club! Hij zorgt er door 
een zorgvuldige administratie voor dat de vereniging steeds een goed overzicht heeft 
hoe zij er financieel voorstaat en dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas lo-
pen. André Elsinga vervult die functie al 15 jaar voor Reiger Boys. Tijd voor een nadere 
kennismaking.

Nieuwe ontwikkelingen
In 2011 werd een belangrijke stap gezet: Rei-
ger Boys ging over naar “Sportlink”, een mo-
dern administratief programma speciaal voor 
sportclubs. Eerst werd daarin alleen de leden-
adminstratie ondergebracht, maar sinds eni-
ge tijd wordt het totale programma gebruikt 
met de contributie- en boekhoudmodule.

André ervaart dit als een zegen! Alle onderde-
len zijn gekoppeld en overzichten zijn in een 
mum van tijd te maken. Hij weet dus steeds à 
la minute hoe we er als vereniging voorstaan. 
André: “Het is nu een genot om het jaarover-
zicht te maken!”

De toekomst
André is optimistisch over de komende 
tijd. Met hulp van Els Wezepoel (ledenad-
ministratie), Hans Spaander (verenigings-
adminstrateur) en Adella van der Linden 
(contributieadministratie) ziet André als eind-
verantwoordelijke dat Reiger Boys financieel 
gezond is, met veel goede sponsors en een 
groot ledenbestand.

Dit alles geeft hem voldoende plezier in zijn 
werk en het vertrouwen dat Reiger Boys op 
de goede weg is. Om met André te spreken: 
“De nieuwe wijze van boekhouden met het 
nieuwe pakket geeft veel verlichting. Ik ben 
helemaal happy!”

De schatkistbewaarder 
van v.v. Reiger Boys

Het is nu een genot
om het jaaroverzicht
te maken!

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Al in 1970 kwam Andre in Heerhugowaard 
wonen. Hier werden genoeg huizen ge-
bouwd, voor een redelijke prijs. Dat sprak 
financiële man André natuurlijk wel aan. Al 
gauw werd hij lid van Reiger Boys en hij heeft 
jarenlang in diverse recreatieve teams ge-
speeld, aangezien hij door z’n drukke baan in 
Amsterdam geen tijd had om voor de selec-
tieteams te trainen. 

Bezig baasje
Toch liet André zich al spoedig strikken voor 
z’n eerste vrijwilligerswerk: het ophalen en 
wegbrengen van de toto-/lottoformulieren. 
Menig avond bezocht hij tot laat de vaste 
klantjes. Daarna kwam van het een het an-
der. Toenmalig voorzitter Hans Weiler wist 
hem over te halen om zitting te nemen in het 

bestuur en vanaf 1990 vormde André, samen 
met Nico de Boer, Mijntje Velzeboer en Harry 
Bakker, de kantinecommissie. André nam 
daarin de financiële zaken voor z’n rekening.
Nog net in de vorige eeuw, in 1999, nam An-
dré het stokje als penningmeester over van 
Henk Aaldring. Die functie bekleedt André 
nu nog steeds, dit seizoen dus voor het 16de 
jaar!

Drukke tijden
Er brak voor André (en z’n medebestuursle-
den) direct een drukke tijd aan. Het bestuur 
(onder voorzitterschap van Peter Kuiken) 
startte met de voorbereidingen voor het 
nieuwe sportcomplex aan de Lotte Beese-
dijk. Dit vergde heel veel overleg, met de 
gemeente, de bank en andere instanties. 
Gelukkig werd André geruggesteund door 
Hans Spaander (verenigingsadministrateur) 
en door Fred Blok, die de ledenadministra-
tie en de contributiezaken voor z’n rekening 
nam. Uiteindelijk was men in het begin van 
de nieuwe eeuw klaar voor de overgang van 
de Beukenlaan naar het nieuwe onderkomen.
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FRANS STOKMAN
H E E R H U G O W A A R D

Kom de nieuwe TWINGO bewonderen bij ons in de showroom

U zult met open armen ontvangen worden
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• Aanleg elektrotechnische installaties
• Industriële Service & Onderhoud
• Paneelbouw Besturingstechniek

Dolpin Industrial Services richt zich op aanleg, onderhoud en inspecties 
van elektrotechnische en mechanische installaties.
Wij bieden u meerwaarde in specialistische kennis op het gebied van 
paneelbouw, integratie, automatisering en beheersing van elektrotech- 
nische installaties.
Door complete levering van service (van engineering, paneelbouw,  
bekabeling tot en met test en afname) onderscheiden wij ons ten opzichte 
van concurrenten door beheersing van de complete projectstromen.

Wij zijn op zoek naar Kampioenen! Ben jij:
 
q Projectmanager
q  Werkvoorbereider
q  Engineer
q  Electrotechnisch-monteur
q  Mechanisch-monteur

en heb je belangstelling?
Mail naar info@dolphin-products.nl

of bel Michael Pieneman, 072 571 73 63



hERENSELECTIE
MARC VAN WONDEREN

“Even terugblikken is leuk, maar ik kijk liever vooruit.” Zo reageert Marc op de vraag hoe 
hij terugkijkt op het vorige seizoen, dat door het eerste elftal met het kampioenschap 
werd afgesloten.  In dat eerste seizoen van Marc bleek het al snel te klikken met de se-
lectie, het werd een hechte ploeg waarin een goede sfeer heerste. Na een prima eerste 
seizoenshelft volgde er weliswaar een dipje, maar uiteindelijk was de grotere fitheid van 
de mannen doorslaggevend in de strijd om het kampioenschap. 

grote mate van fitheid is daarbij onontbeer-
lijk. Bovendien zijn blessures nu, door de bre-
dere selectie, beter op te vangen.
Marc wil met zijn mannen redelijk offensief 
spelen, maar wil ook weer niet blind gaan 
aanvallen. 
Marc: “Bij balverlies moeten minimaal drie 
spelers achter de bal zijn. De eerste 3 à 4 se-
conden zijn daarbij belangrijk, er moet direct 
druk worden gezet. Door de grotere ervaring 
in het team zijn we volgens mij nu tactisch 
ook sterker.”

Niveau en tegenstanders in de 3de klasse
Doordat Marc een behoorlijk netwerk heeft 
in de voetbalwereld is hij aardig bekend met 
de tegenstanders. Hun spelers en speelwijze 
heeft hij redelijk goed in het vizier. 
Marc: “Ik ben er de afgelopen zomer heel veel 
mee bezig geweest, zelfs in mijn vakantie, 
soms tot verdriet van mijn vriendin.”

Marcs inschatting: “Er zijn zo’n zes ploegen 
(inclusief Reiger Boys) die behoorlijk sterk 
zijn. Vier daarvan treffen we achter elkaar in 
oktober. Daarna kunnen we beter inschatten 
hoe we er voorstaan en eventueel zaken bij-
stellen.” Hoewel Marc zeer ambitieus is, is hij 
ook realistisch: “We willen in elk geval gaan 
voor een periodetitel en minstens eindigen in 
de top-vijf.”

Samen met Jordy van Eekelen (ass.trainer) 
Eithel Loopstok (keeperstrainer), Johan Kraak 
(elftalbegeleider), Jeffry Dekker (ass. scheids-
rechter), Robin Kaag (fysiotherapeut) en Rob 
Ernst (verzorger) wil Marc er een mooi en suc-
cesvol seizoen van maken.

Ambitieus de derde klasse in

Smeden van een
uitgebalanceerd en 
hecht team!

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Dat kampioenschap, zo zegt Marc, maakt de 
drive alleen maar groter voor een succesvol 
optreden in de derde klasse. Het vraagge-
sprek met Marc vindt plaats aan precies de-
zelfde tafel en op dezelfde stoelen als vorig 
jaar vóór aanvang van het nieuwe seizoen. 
Een mooi stukje voetbal-bijgeloof!

Vers bloed
Reiger Boys is ambitieus, wil hogerop met 
het eerste elftal. Dat past uitstekend bij Marc, 
want ook hij wil graag een goede prestatie 
neerzetten. Daarom is het verheugend dat 
er voor het verblijf in de derde klasse verster-
king is gekomen. De selectie is uitgebreid, om 
ervoor te zorgen dat de selectie-elftallen niet 

te kwetsbaar zijn. Er kunnen immers altijd 
blessures optreden, zo bleek ook afgelopen 
jaar.
Naast het inpassen van goede spelers van 
buitenaf wordt er ook intensiever aandacht 
besteed aan de (bovenbouw van de) jeugd, 
zodat op termijn een goede doorstroming 
kan plaatsvinden. 

Voor dit seizoen zijn de nieuwe ervaren spe-
lers: Yucel Gundogdu (voorheen De Dijk en 
Turkyemspor), Jan de Bruijn (ex-Zouaven), 
Giovanni Kasanwirjo (ex-SVW en Ajax-jeugd), 
Jermain Rock (ex-Foresters), Duc-Ahn Vu (ex-
Foresters en jeugd AZ en Haarlem) en Paul 
Roos (keeper, ex-Pancratius, gaat de strijd aan 
met Berry Hofmans). 

Mix van ervaring en jeugd
De grote opdracht die Marc nu voor zichzelf 
ziet is het smeden van een uitgebalanceerd 
en hecht team, waarin de jonge spelers veel 
kunnen leren van de ervaren “rotten”. Een 



hERENSELECTIE  |  3E KLASSE A  |  2014-2015

Marc van Wonderen
trainer

03-06-1983

Jordy van Eekelen
assistent trainer

14-11-1983

Eithel Loopstok
keeperstrainer

19-09-1972

Jeffrey Dekker
assistent scheidsrechter

25-01-1994

Johan Kraak
teammanager heren 1

23-10-1954

Nico de Krijger
teammanager heren 2

11-05-1956

Berry Hofmans 
keeper 

30-04-1993

Paul Roos 
keeper

24-09-1989

Lars Apeldoorn 
verdediger
06-10-1993

Michel Bakker 
verdediger
02-03-1985

Timo Blind
verdediger
17-04-1995

Pascal Kabalt 
verdediger

28-10-81



4 oktober 2014
Reiger Boys - Opperdoes
11 oktober 2014
EVC - Reiger Boys
25 oktober 2014
Reiger Boys - OSV
1 november 2014
HCSC - Reiger Boys
8 november 2014
sc Hercules - Reiger Boys
22 november 2014
Reiger Boys - DZS
29 november 2014
Blauw Wit W - Reiger Boys
6 december 2014
Reiger Boys - Wieringermeer
13 december 2014
sv Kadoelen - Reiger Boys
31 januari 2015
vv IJmuiden - Reiger Boys
7 februari 2015
Reiger Boys - Zeemacht
21 februari 2015
Opperdoes - Reiger Boys
28 februari 2015
Reiger Boys - EVC
7 maart 2015
OSV - Reiger Boys 
21 maart 2015
Reiger Boys - HCSC
28 maart 2015
Reiger Boys - sc Hercules
11 april 2015
DZS - Reiger Boys
18 april 2015
Reiger Boys - sv Kadoelen
25 april 2015
Alcmaria Victrix - Reiger Boys
2 mei 2015
Wieringermeer - Reiger Boys
9 mei 2015
Reiger Boys - Blauw Wit W

Wedstrijd
Schema

Daan Koopmans 
verdediger  
01-11-1993

Erwin de Krijger 
verdediger
15-10-1986

Willem de Krijger 
verdediger
19-01-1992

Freek Marchal 
verdediger
13-05-1985

Joris Meuwese 
verdediger
30-05-1994

Bas Plekker 
verdediger
19-05-1981

Remco Rietveld 
verdediger  
05-08-1984

Jermaine Rock 
verdediger
 17-03-1984

Duc Anh Vu 
middenvelder

 11-05-1991

Sven van den Berg 
middenvelder

23-08-1985

Dave van Dekken 
middenvelder

08-07-1993

Richard Fortes Rodriquez 
middenvelder

13-12-1979

Yucel Gundogdu 
middenvelder  

14-03-1975

Ilco van der Hel 
middenvelder 

04-01-1979

Stefan Kool 
middenvelder

05-06-1989

Jeroen Kossen 
middenvelder

02-02-1986

Mohammed Outaazza 
middenvelder

15-07-1995

Jan Pluister 
middenvelder 

09-10-1984

Jan de Bruijn 
aanvaller

01-08-1981

Thijs Draper 
aanvaller 

17-11-1985

Giovanni Kasanwirjo 
aanvaller

27-06-1989

Emiel Koopmans
aanvaller

21-06-1992

Timo Krab 
aanvaller 

20-03-1994

Yvo Kuiken 
aanvaller

02-04-1985

Mathieu Peters 
aanvaller

11-08-1994

Daan de Vries 
aanvaller

27-11-1994

Robin Wezepoel
aanvaller

17-06-1990



Onze persoonlijke aanpak, flexibele inzetbaarheid en kwaliteit zorgen ervoor dat we al jaren 
een slagingspercentage hebben van rond de 90%. Binnen het slagingspercentage vallen 
leerlingen die geslaagd zijn voor het eindexamen en leerlingen die over zijn naar het 
volgende leerjaar. 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek

W.M. Dudokweg 8a - 1703 DB Heerhugowaard - 072-5316475 - info@studiesucces.nl - www.studiesucces.nl

• Huiswerkbegeleiding

• Examen- en tentamentraining

• Bijlessen (ook voor basisschool leerlingen)

• Faalangsttraining

• Extra zorg voor specifieke leerproblemen

MOOI ZIJN, MOOI BLIJVEN

Schoonheidsinstituut La Luna, salon voor huidverbetering en ontspanning.
Wilt u een mooie, vitale huid die een frisse, jeugdige uitstraling heeft?
Dan kunt u bij ons terecht voor de zeer effectieve manuele microdermabrasie behandeling.

Microdermabrasie is een geavanceerde behandeling met zuivere kleine microkristallen. 
Deze kristallen worden over de huid heen bewogen. Hierdoor wordt het bovenste laagje 
van de huid af gekristalliseerd.
Het volgende kan bereikt worden met een manuele microdermabrasie behandeling:
•	 Het	verbeteren	van	het	huidoppervlak
•		Het	minder	zichtbaar	maken	van	oppervlakkige	littekens
•		Het	minder	zichtbaar	maken	van	pigmentvlekken
•		Het	vervagen	van	fijne	lijntjes	in	het	gezicht
•		Het	verminderen	van	acne	en	overtollige	talgproductie
•		Verbeteren	van	de	algehele	conditie	van	de	huid,	zoals	de	doorbloeding,	
 stofwisseling, structuur en teint van de huid
•	 Aanmaak	van	nieuwe,	jonge	huidcellen

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor:
•	Alle	Ariane	inden	behandelingen	en	producten	•	Manicure	
•	Pedicure	•	Diverse	gezichtsbehandelingen	•	Harsen	
•	Lichaamsmassage	•	Peeling	•	Pakking	•	Halve	dag	arrangementen	
•	Bruidsmake-up	•	Make-up	advies	•	Make-up	workshops	
•	Ariane	Inden	Make-up	•	Huidanalyse	•	Permanente	make-up	
•	Duo	behandelingen	•	Cadeaubonnen
•	Skin	master	Plus:	geen	botox	of	mini	Face-lift	meer	nodig!

www.beautysalonlaluna.nl

Clara Wichmanntuin 12a
1705 JX Heerhugowaard
Tel. 072 - 5728728

STIVAS-gediplomeerd

www.cafecirkus.nl

Zin in een gezellige avond uit? Lekker borrelen 
aan de grote bar of heerlijk dineren met familie 
of vrienden? Ook voor een kop koffie met een 
krantje of een heerlijke vers bereide lunch is 

Café Cirkus in Heerhugowaard ‘t Kruis 
dé Place to be!

Geopend:  dinsdag t/m donderdag vanaf 16.00 uur
     vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur

Rustenburgerweg 161| Heerhugowaard ‘t Kruis | T 072 534 50 52



DAMESSELECTIE
ARNOLD DE BLOCK

In z’n twaalfde jaar als hoofdtrainer van de vrouwen van Reiger Boys is Arnold nog net 
zo enthousiast en gedreven als in het begin. Nog altijd streeft hij het hoogst haalbare 
na en weet “zijn meiden” tot goede prestaties te brengen.  Vorig seizoen wist het eerste 
vrouwenteam zich uiteindelijk, na een moeilijke periode, goed te handhaven in de Top-
klasse. Voor het seizoen 2014-2015 mikt Arnold voor de vrouwen op een plaats in het 
linker rijtje; er is immers weer een jaartje ervaring bijgekomen.

ging af en toe wat rommelig wat betreft de 
organisatie rond de oefenwedstrijden en de 
wedstrijd tegen Egmondia, tijdens het trai-
ningsweekend, was bepaald niet leuk van de 
kant van de tegenstander. Het trainingsweek-
end zelf was verder overigens wel een succes. 
Er is goed getraind en de sfeer was prima.”
De eerste bekerwedstrijd (tegen hoofdklas-
ser Kolping Boys) werd met ruime cijfers ge-
wonnen.

Op eigen kracht de competitie in  
Inmiddels is de samenwerking met Telstar 
gestopt. Telstar wilde onder andere meer in-
vloed op de uitwisseling van speelsters, maar 
daar voelde Arnold niet veel voor. Enerzijds 
vindt hij het wel jammer, want, zo zegt hij, je 
hoopt in zo’n samenwerkingsverband toch 
dat je elkaar wederzijds kunt helpen. Ander-
zijds ziet hij als voordeel dat hij nu kan spelen 
met een geheel eigen, vaste selectie. 
“Het verschil met vorig seizoen is, dat we 
door de bredere selectie goed kunnen roule-
ren. Verder willen we door gerichte training 
de niveauverschillen binnen de selectie zo 
klein mogelijk maken, zodat die roulatie in-
derdaad kan plaatsvinden. Het tweede elftal 
zullen we dit seizoen dan ook heel goed in de 
gaten houden.”

het belangrijkste doel is nu om 
een goed collectief te maken
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Plussen en minnen
Arnold vindt het jammer dat hij een van 
zijn dragende speelsters, Aaike Verschoor, is 
kwijtgeraakt. Zij is vertrokken naar de Telstar-
vrouwen. Arnold: ”Natuurlijk gun ik haar de 
stap van harte, zij heeft het door haar goede 
prestaties zelf verdiend. Maar jammer is het 
wel.” Verder is Rona Mosterd naar Velsen ge-
gaan, waardoor aan snelheid is ingeboet.
Aan de andere kant zijn er ook “plussen” te 
vermelden. Zo zijn er onder anderen twee 
speelsters van buitenaf bijgekomen die het 
niveau zeker aan moeten kunnen: Brittany 
Persaud, van Telstar afkomstig, en Myrusha 
Victoria, afkomstig van Ado Den Haag. Daar-
naast zijn er enkele speelsters vanuit de jeugd 
bij de selectie gekomen, die via het tweede 
elftal veel ervaring kunnen opdoen.

Brede selectie
Alles bij elkaar beschikt Arnold dit seizoen 
over een bredere selectie dan voorheen, 

in totaal heeft hij 26 speelsters (inclusief 3 
keepers). In de breedte is er dus groei; het 
belangrijkste doel is nu om er een goed col-
lectief van te maken.
De grote opkomst op de trainingen zijn 
daarbij al een goed teken. Arnold: “Ik kan nu 
nog meer op tactiek gaan trainen, waardoor 
we als team sterker en slimmer worden.” De 
overige leden van z’n trainers- en begelei-
dingsstaf zijn daarbij van groot belang: Eithel 
Loopstok (keepers- en assistent trainer), Raf-
faela Wolfswinkel (assistente), de verzorgers 
Henk Lassing en Marcel Kokkelkoren en Youri 
Vos (assistent-scheidsrechter en ondersteu-
nende activiteiten).

Voorbereiding
Een veelgehoorde uitspraak is: “Na een slech-
te generale repetitie volgt een goede uitvoe-
ring.” Dit gaat deels op voor de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen, die niet helemaal ver-
liep zoals Arnold zich dat had gedacht: “Het 

Bij goede prestaties: 
trainer blij, speelsters blij,
leukere training, 
leuke sfeer!
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Arnold de Block
trainer dames 1

18-09-1978

Raffaela Wolfswinkel
assistent-trainer

05-06-1978

Marcel Kokkelkoorn
verzorger
23-08-1962

Faouzi Bessais
trainer dames 2

19-03-1952

Theo Bouwman
teammanager dames 2

21-08-1954

Nicolle Martens 
keepster

28-02-1997

Jesca Willemsen 
keepster

23-12-1987

Xandra Broek
verdedigster

23-06-1995

Melissa van Diermen 
verdedigster

23-08-1993

Ilse Klaver
verdedigster

17-06-1996

Marintha Louwe 
verdedigster

27-05-1992

Eithel Loopstok
assistent & keeperstrainer

19-09-1972



Hilde Spierings
verdedigster

14-02-1997

Isolde Stam
verdedigster

27-03-1992

Catja Suurmeijer
 verdedigster

29-09-1993

Myrusha Victoria 
verdedigster

21-02-1994

Fleur de Wit 
verdedigster

14-07-1995

Britt van der Gullik 
middenveldster

29-07-1996

Caitlin Lagrand
middenveldster

05-07-1996

Mandy Oud 
middenveldster

07-09-1995

Brittany Persaud 
middenveldster 

01-04-1990

Nathalia Santibanez Vargas
middenveldster 

19-04-1991

Madeleine Stoop 
middenveldster

17-08-1995

Sofie Dagmar Studsgaard Slot
middenveldster 

07-04-1994

Dominique Verweij 
middenveldster

16-08-1995

Jaimy Visser 
middenveldster

09-02-1993

Demi Wustenhoff
middenveldster

04-05-1997

Mayra Arroyo
aanvalster
29-10-1994

Jent Bakker 
aanvalster
18-08-1998

Larissa Bouwman
aanvalster
24-11-1988

Sue-Rani Hok a Hin 
aanvalster
12-09-1993

Lisette Pipping
aanvalster 
12-01-1996

Niki Rensen
Aanvalster
25-5-1994

Bonnie Smit 
aanvalster 
26-10-1990

Renee de Wit
aanvalster
09-04-1994

Jose Wolfsen
 aanvalster
05-03-1981

 

27 september 2014 Reiger Boys - RCL

4 oktober 2014 RKHVV - Reiger Boys

11 oktober 2014 Reiger Boys - Oranje Nassau

25 oktober 2014 DTS Ede - Reiger Boys

1 november 2014 Reiger Boys - Ter Leede

8 november 2014 Reiger Boys - Saestum

22 november 2014 Jong FC Twente - Reiger Boys 

29 november 2014 Reiger Boys - Buitenveldert

6 december 2014 Reiger Boys - Fortuna Sittard

7 februari 2015 RCL - Reiger Boys

21 februari 2015 Reiger Boys - RKHVV

28 februari 2015 Oranje Nassau - Reiger Boys

7 maart 2015 Reiger Boys - DTS Ede

21 maart 2015 Ter Leede - Reiger Boys

28 maart 2015 Saestum - Reiger Boys

11 april 2015 Reiger Boys - Jong FC Twente

18 april 2015 Buitenveldert - Reiger Boys

25 april 2015 Reiger Boys - Fortuna W.

2 mei 2015 Wartburgia - Reiger Boys

Wedstrijdschema



DAMES 1 |  EREDIVISIE ZAALVOETBAL

van links naar rechts: Jesca Willemsen, Larissa Smit, Mandy Oud, Mayra Arroyo, Demi Wustenhoff, Jordy van Eekelen (coach/trainer)

Dominique Verweij, Lotte Bijl, Monique v/d Rijst, Chantal Hendriksen, Jaimy Visser.

Meer informatie? 072-743 99 58
www.climapartners.nl

Airconditioning, Koeltechniek, 
Ventilatie

Warmtepompen, Luchtbehandeling

Gebouwbeheer, meet- en 
regeltechniek

Duurzame energie, Service en 
Onderhoud

Professionals in klimaatbeheersing 
voor bedrijf & particulier...

✔

✔

✔

✔

• Industriële reiniging
• Offshore
• Procestechniek
• Groenvoorziening
• Bouw

• Schoonmaak
• Productie
• Zakelijke dienstverlening
• Horeca
• Callcentra

Treffer Uitzendbureau bemiddelt personeel op 
diverse niveaus in de sectoren:

VRAGEN? BEL ONS OP 072-5348571
Treffer Uitzendbureau
Stationsplein 30-32

1703 WB Heerhugowaard
www.trefferuitzendbureau.nl



DAMES ZAALVOETBAL
JORDY VAN EEKELEN

“Het is voor mij en bijna alle meiden nieuw: voetballen in de eredivisie, het hoogste lan-
delijk niveau in het zaalvoetbal. Voor zover ik weet heeft alleen Jesca als keepster aardig 
wat ervaring op dat niveau, zij speelde een tijdlang bij Os Lusanitos in Amsterdam. Maar 
als ik zie welke speelsters ik tot mijn beschikking heb, heb ik er alle vertrouwen in dat 
we ons minstens goed kunnen handhaven in ons eerste eredivisie-seizoen”, aldus een 
enthousiaste Jordy van Eekelen. 

Tegenstanders
In totaal spelen er tien clubs in de vrouwen-
competitie van de eredivisie. Verreweg de 
meeste hebben ervaring met het spelen op 
dit niveau: bekende clubs als Drachtster Boys, 
Watervogels, Os Lusanitos, vv Pernis, Bierste-
ker/Plubos.

Dit seizoen worden voor het eerst ook play 
offs gespeeld. De eerste vier doen daaraan 
mee. Jordy: “Het zou prachtig zijn als we de 
play offs zouden bereiken. Volgend jaar kun-
nen we dan misschien meedoen in de titel-
strijd.”

Verwachting
Jordy: “Ik vind het moeilijk in te schatten hoe 
de krachtsverhoudingen liggen in de eredi-
visie. Voor ons is natuurlijk alles nieuw, maar 
ik hoop en verwacht toch dat we ons zullen 
handhaven. Ik zie dit jaar als een jaar waarin 
we het niveau moeten ervaren, ons ontwik-
kelen en verder groeien.” 

En verder: ”Ik heb nog nooit met vrouwen 
gewerkt als trainer. Ik ben heel benieuwd hoe 
het zal gaan, ik heb er in elk geval veel zin in.”
Hoe het ook zij: Jordy en elftalbegeleider 
Ferry Wüstenhoff zullen er alles aan doen om 
hun eredivisie-huid zo duur mogelijk te ver-
kopen. 

Aan de outfit zal het zeker ook niet liggen, en-
kele sponsors hebben het hele team van een 
prachtige uitrusting voorzien, waarmee het 
voor de dag kan komen!

het zou prachtig zijn als we 
de play offs zouden bereiken

We zullen er alles aan 
doen om onze eredivisie-
huid duur te verkopen1

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Nieuw team
Het eerste vrouwen zaalteam is compleet 
nieuw. De speelsters van het team dat in het 
seizoen 2013-2014 nog in de hoofdklasse 
speelde, voelden er niet meer voor om op het 
hogere eredivisie niveau te gaan voetballen 
en verre reizen te maken. Zij zijn op eigen ver-
zoek dit seizoen het tweede team geworden.
Voor het eerste team hebben zich veel ta-
lentvolle speelsters gemeld, met wie Jordy 
het wel aandurft in de eredivisie. Daarom zei 
hij volmondig “ja” toen hem gevraagd werd 
hoofdtrainer van de zaalvoetbalvrouwen te 
worden.

Een aantal speelsters komt van buitenaf, on-
der andere van Watervogels en het genoem-
de Os Lusanitos; een flink deel komt uit eigen 

gelederen, meiden die ook al in de selectie 
van het vrouwen veldvoetbal bij Reiger Boys 
spelen. Voor een enkeling is dit het eerste jaar 
in het zaalvoetbal.  

Ervaring
Jordy zelf stapt er niet als een onbeschreven 
blad in. Hij heeft de afgelopen jaren aardig 
wat ervaring opgedaan als trainer. Niet alleen 
is hij assistent-trainer bij de Heren (veldvoet-
bal; hij heeft het 2de elftal onder zijn hoede), 
ook als zaalvoetbaltrainer staat hij zijn man-
netje. Zo was hij jeugdtrainer van de C1 en 
B1 bij FC Marlène en trainde hij twee jaar de 
WMC-heren.

Dit seizoen wordt het behoorlijk druk voor 
Jordy: op maandagavond traint hij de zaal-
voetbalvrouwen (in Obdam, over enige tijd in 
Heerhugowaard De Noord), op dinsdag- en 
donderdagavond staat hij op het veld bij de 
mannen. Vrijdagavond is de wedstrijdavond 
voor de vrouwen, met regelmatig verre uit-
wedstrijden. Zaterdag tenslotte is Jordy weer 
present als de mannen moeten spelen. 



Schilderwerk

Wandafwerking

Decoratieve technieken

Houtreparaties

Oostdijk 11

1701 DB Heerhugowaard

Tel. 072 - 5743886 

Mob. 06 - 51317037

info@tonkoppes.nl

www.tonkoppes.nl

GROENE TOPSLAGERIJ

Middenweg 243, Heerhugowaard
tel. 072 - 5711273, info@slagerijhankgroot.nl

www.slagerijhankgroot.nl

GROENE TOPSLAGERIJ

erg sterk in

Ambachtelijke werk

• Barbeque  • Catering
• Biologisch vlees  

• Warme maaltijden

Autoschade Service
De Langen Heerhugowaard

Autoschade Service
De Langen Heerhugowaard

Nijverheidsstraat 12a    1704 RA  Heerhugowaard

t   072 572 48 55        f   072 572 48 66

e delangenheerhugowaard@asnmail.nl

IJzersterk in schadewerk

Nijverheidsstraat 12a 
1704 RA Heerhugowaard
t 072 572 48 55
f 072 572 48 66
e delangenheerhugowaard@asnmail.nl

www.asngroep.nl

Kraakje?
Wilt u dat het snel verholpen is? Wilt u gratis vervangend vervoer?
Wilt u kwaliteit? En.. ook nog eens vriendelijk?

Ga dan naar
Autoschade Service De Langen Heerhugowaard
(onderdeel van de ASN Groep)
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ACTIVITEITEN
BIJ V.V. REIGER BOYS

7 tegen 7 voor 35+ 
is een makkie voor scheidsrechters
Op diverse vrijdagavonden wordt er 7 tegen 
7 gespeeld en dat begint steeds populairder 
te worden. Na een start twee jaar geleden is 
het nu zo dat in de regio Alkmaar/Heerhugo-
waard al de meeste verenigingen meedoen 
met een of meerdere teams. Die populariteit 
heeft het 7 tegen 7 vooral te danken aan de 
ongecompliceerdheid van het spelletje. Er 
wordt gespeeld op een half speelveld en er 
zijn weinig regels. Geen buitenspel, er mo-
gen geen slidings gemaakt worden en er 
mag constant doorgewisseld worden. De 
ervaring leert dat iedereen elkaar lekker laat 
voetballen en je ziet nauwelijks overtredin-
gen. Scheidsrechters hebben het dan ook 
heel makkelijk bij deze wedstrijden die maxi-
maal twee keer een half uur duren. Afgelo-
pen seizoen deden aan het 7 tegen 7 voor 
35+, dat door de KNVB wordt georganiseerd, 
twee teams van Reiger Boys mee, een man-
nenteam en een gemengd team van mannen 
en vrouwen en elke speelavond was het na 
afloop heel gezellig. 
Naast het KNVB-gebeuren is er aan het eind 
van het seizoen ook op vier vrijdagavonden 
een eigen 7 tegen 7 toernooi, waarvan Patrick 

Barkey de organisatie geheel voor zijn reke-
ning neemt. Dan spelen 8 teams in twee pou-
les een toernooi dat alle vier de avonden bij 
Reiger Boys gespeeld wordt. Ook dan is het 
na afloop steeds een drukte van jewelste in 
de kantine en dus zeer gezellig en geslaagd.

Keezen op de vrijdagavond
Vroeger werden er altijd klaverjasavonden 
georganiseerd, maar klaverjassen is een 
beetje uit de mode geraakt. Hiervoor in de 
plaats is keezen gekomen, dat is wat onge-
compliceerder. Bij klaverjassen moet je goed 
opletten, want het gaat veel sneller. Bij kee-
zen heb je na je eigen zet even de tijd tot je 
medespelers ook gezet hebben en je weer 
aan de beurt bent. Keezen speel je met een 
vaste maat en daarom heet het bij ons Kop-
pelkeezen en dus moet je ook als koppel je 
aanmelden. Om te keezen heb je natuurlijk 
keezborden nodig. Die dingen zijn niet goed-
koop, maar om steeds van iedereen te lenen 
is ook niet alles. Wat mogen we dan toch blij 
zijn met de Stichting “Vrienden van Reiger 
Boys”, want zij hebben er voor gezorgd dat 
we nu over heel mooie, eigen keezborden  
beschikken. Ook dit seizoen gaan we weer 
keezen en wel op de vrijdagen 19 septem-

Bij activiteiten denk je al gauw aan voetbaltoernooien en daarbij komt ieder Reiger 
Boys-lid volledig aan zijn/haar trekken, want buiten de eigen voetbaltoernooien wordt 
er ook heel wat toernooivoetbal gespeeld bij andere verenigingen en soms ook heel ver 
weg. Buiten het toernooivoetbal worden er echter nog wel meer activiteiten ontplooid 
bij Reiger Boys om de binding tussen de leden sterker te maken, maar vooral ook omdat 
het leuk en gezellig is.

Activiteiten om de binding tussen 
de leden sterker te maken

ber, 28 november en in het nieuwe jaar op 
30 januari en 27 maart, aanvang steeds 20.00 
uur en einde 24.00 uur.
Een van de hoogtepunten van de avond is 
voor velen toch de kippenloterij. Tegen het 
eind van de avond begin je lekkere trek te 
krijgen en dan worden er heerlijk gekruide 
warme halve haantjes verloot. Er worden er 
zo veel verloot dat haast iedereen wel kip zit 
te eten in afwachting van de prijsuitreiking.

Nieuwjaarswedstrijden en –reünie
Na een enigszins noodlijdend bestaan is af-
gelopen seizoen dit jaarlijkse gebeuren weer 
wat nieuw leven in geblazen. Het idee was 
altijd om de oud-eerste elftalspelers weer 
een keer terug naar Reiger Boys te halen en 
een wedstrijd tegen het huidige eerste te 
laten spelen. Gelukkig hebben we nog heel 
wat oud-eerste elftalspelers, maar de leeftijd 
begint ook mee te tellen en heel veel voelen 
er niets meer voor om nog een keer hun voet-
balschoenen aan te trekken. Toch willen we 
graag onze oud-leden bij het Nieuwjaarsge-
beuren blijven betrekken en dus gaan we er 
naar toe werken om de ontvangst en de lunch 
meer in de stijl van een reünie te organiseren. 
Daarna worden nog wel de gebruikelijke 
wedstrijden gespeeld, maar dan met wat wij 
noemen “jong-oud” tegen het huidige eer-
ste team voor zowel de heren als de dames. 
Daarnaast spelen we voor wie het nog willen 
en kunnen wedstrijdjes op een half veld van 
7 tegen 7 voor de “oud-oud” spelers. Een en 
ander gaat  zeker weer uitlopen in een super-
gezellige Nieuwjaarsinstuif. Dit seizoen gaat 
dit plaatsvinden op zaterdag 3 januari 2015.

Peter Coesel, 
namens de Activiteitencommissie “Reiger Boys” 

Voor alle activiteiten 

kijk je in de 

activiteiten 

agenda op 

www.reigerboys.nl



telefoon 0226 - 764005
www.nedvolt.nl

 4 projectmanagement 

4 consultancy  4 engineering

4 hoog- midden- en laagspanning

Nedvolt Projects & Consultancy B.V. is een 

landelijk opererend projecten- en consultancy bureau 

dat op HBO en academisch werk- en denkniveau 

haar klanten ontzorgt in de elektrotechniek.



DEMO- EN WEBShOP
WIL VERKOOIJEN

“Als ik alles van te voren had geweten, dan weet ik niet of ik er aan begonnen was”. Dat 
verzuchtte Wil Verkooijen tijdens het gesprek over de nieuw opgezette Demoshop en 
Webshop, die hij, samen met een aantal onmisbare anderen, op poten heeft gezet. Maar 
dat het resultaat er mag zijn, dat is wel duidelijk.

werkzaamheden (en dat was nogal wat!) zijn 
inmiddels achter de rug en de ervaringen 
met JAKO zijn zonder meer prima te noe-
men. Voor elk team is er een “big bag” met 
de kleding. Die ziet er optimaal verzorgd en 
representatief uit. Elke 3 jaar worden de te-
nues vernieuwd. Met name de ouders van de 
jeugdleden zijn nu verlost van de jaarlijkse 
hoge kosten voor de aanschaf van een nieuw 
tenue van hun snel groeiende zoon of doch-
ter. Iedereen, van jong tot oud, betaalt nu een 
kledingbijdrage van 20 euro per jaar. 

Demoshop en Webshop
Bovenaan de trap die naar de kantine leidt 
is nu een Demoshop gebouwd. Daar kan ie-
dereen van alles zien, voelen en ruiken: shirts, 
trainingspakken, schoenen en nog veel meer. 
Deze shop is elke voetbalzaterdag open, van 
10.00-14.00 uur. Voordat dat allemaal klaar 
en in werking was, is er een gigantische hoe-
veelheid tijd en energie in gestoken door Wil 
Verkooijen en Ben Rietveld, met een resultaat 
om trots op te zijn!

Via de Webshop zijn alle artikelen te bestel-
len, die dan afgehaald kunnen worden in de 
Demoshop. Betalen geschiedt via iDeal.

Reacties
Van diverse kanten zijn heel positieve reac-
ties binnengekomen, variërend van “Prima 
representatie” tot “Ziet er fantastisch uit”. En 
dat mag als een groot compliment worden 
beschouwd aan het adres van Ben Rietveld 
en Wil Verkooijen!

Vereniging-breed dezelfde
stijl voor de sportkleding!

Ook voor sponsors
levert het kledingfonds
voordeel op

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015

Eenheid van tenue
Het idee van een kledingfonds, met bijbe-
horende Demoshop en Webshop, werd door 
het bestuur, en dan met name door Ben 
Rietveld en Wil Verkooijen, opgedaan door 
gesprekken met enkele andere verenigingen 
in den lande. Zij vertelden over de voordelen 
die een kledingfonds kan opleveren voor zo-
wel de vereniging zelf als voor de leden (met 
name de jeugd). Daarnaast is een belangrijk 
argument, dat men vereniging-breed dezelf-
de stijl aanhoudt voor de sportkleding, van 
shirt en broek tot trainingspak.

Sponsors
Ook voor de sponsors levert een kledingfonds 
voordeel op. Voor hen komt de drempel om 

een of meer teams te sponsoren lager te lig-
gen in vergelijking met de oude situatie. Per 
jaar hoeven zij minder te betalen (zij hoeven 
niet meer in éën keer een compleet pakket 
nieuwe tenues aan te schaffen) en daardoor 
is het gemakkelijker om nieuwe sponsors te 
vinden. Dat voordeel heeft zich al doen voe-
len, want voor het seizoen 2014-2015 hebben 
zich aardig wat nieuwe sponsors gemeld, 
voor de selectie-elftallen van mannen en 
vrouwen, maar ook voor de recreatieve teams 
en voor de jeugd.

Keuze leverancier
In februari 2014 is in een ledenvergadering 
definitief gestemd voor een kledingfonds. Na 
een vergelijking is uiteindelijk gekozen voor 
JAKO/SMP Sportscare, waarmee een 6-jarig 
contract is gesloten. Ben en Wil zijn direct 
voortvarend aan de slag gegaan. Er is een 
kledingfonds-commissie gevormd, bestaan-
de uit Sven v.d. Berg, Jan Pluister en Geert 
Spaan, onder bestuurlijke verantwoordelijk-
heid van Wil Verkooijen. Alle voorbereidende 



MEDI-SPORTLAGUNE
ROBIN KAAG

Sinds het seizoen 2013-2014 ben ik, Robin Kaag, namens Medi-Sportlagune iedere dins-
dagavond van 18:30 tot 22:00 bij Reiger Boys aanwezig voor de medische begeleiding 
van de herenselectie en waar nodig de dames en jeugd. 

Samenwerking Medi-Sportlagune 
en v.v. Reiger Boys

Medi-SportLagune is een fysiotherapie prak-
tijk gevestigd in My Health Club (de voor-
malige Sportlagune). De praktijk heeft de 
beschikking over 4 moderne behandelka-
mers, een eigen echografie systeem en een 
uitgebreid Xperience Center waar met name 
rug- en knieklachten worden behandeld. 
Medi-SportLagune werkt volgens de nieuw-
ste inzichten in de fysiotherapie en is HKZ en 
Plus gecertificeerd. Tevens heeft Medi-Sport-
Lagune een intensieve samenwerking met 
het Medisch Centrum Alkmaar. 

Ik ben momenteel 6 jaar afgestudeerd als 
basis fysiotherapeut en sinds dit jaar master 
of science in sports and physiotherapy. Na af-
ronding van de basis opleiding heb ik 2 jaar 
in Enkhuizen gewerkt. Hierna ben ik verhuisd 
naar Duitsland om aan de slag te gaan als fy-
siotherapeut bij de Bundesliga ijshockeyclub 
ECC Preussen Berlin. Sinds november 2012 
werk ik bij Medi-SportLagune.

Robin Kaag

Samen met u komen we van ontwerp tot eindproduct!

www.dnmedia.nl
FLYERS

POSTERS

HUISSTIJL

ONTWERP

STICKERS

KRANTEN

MAGAZINES

WEBSITES

FOTOGRAFIE

ADVERTENTIES

BELETTERING

RECLAMEBORDEN

Bel voor een vrijblijvende offerte 06 - 26244096



v.v. Reiger Boys bedankt de sponsoren 
voor de steun aan de vereniging.

HOOFDSPONSOR

STERSPONSOR

SUBSPONSOR

SCHEIDSRECHTERS

De Back Metaalconservering Groep

BORD / SCHERMSPONSOR

Dolphin Electro Industrie
Weber Campers

Nedvolt Projects & Consultancy B.V. 
Voordeligproduct.nl
Elro Dakbedekking

De Back Metaalconservering Groep
Sevenstar Yacht Transport

Route Mobiel
Bpro-Care

Climapartners

Stijl Herenmode Alkmaar
JM Werkt

Kraakhelder Schoonmaakdiensten

TEAMSPONSOR

Ballorig Speelparadijs

JEUGDTOERNOOISPONSOR

ING
Hoofdsponsor Heren selectie

McDonald’s Alkmaar - Heerhugowaard
Hoofdsponsor D- en E-pupillen

Treffer Uitzendbureau
Hoofdsponsor Zaalvoetbal

Holland Installatie Management 
Nedvolt Projects & Consultancy B.V. 

VWE voertuiginformatie en -documentatie
Vos Verkoopmaatschappij

Zicht risico- & verzekeringsadviseurs

Elro Dakbedekking
Spare-Rib Express Alkmaar

Kaihua Cafetaria & Chinees Restaurant

De Back Metaalconservering Groep

Orange Jobs
Frans Stokman BV

DTL Administraties & Belastingen
United soft drinks (AA drink)

Medi-SportLagune
DC Klinieken

Nedvolt Projects & Consultancy B.V. 
Koos Rood Witgoed Specialist

Honda Welman
Kaihua Cafetaria & Chinees Restaurant

Tweewielercentrum Vriend
Treffer Uitzendbureau

Herenkapsalon Schouten
Massagepraktijk Fit en Vitaal

Topslagerij Hank Groot
Tebulo Engineering

Aannemersbedrijf R&H Beers
ASN De Langen Heerhugowaard

Rijschool Butterhuizen
Bouwbedrijf Ted Groot BV

Bakkerij Braas
Cor Koper Bouwbedrijf

Bose
Breed Interieur

Gebr. Kok Installatietechniek BV
ING

KND advocaten
Meubelatelier Jacco Bakker

Wonder’s Heerhugowaard
Intratuin Heerhugowaard
JAKO/SMP Sportscare BV

LanLogic IT Solutions
Ruiter Dakkapellen
Schipper Kozijnen
Scholten Reclame

Heras
Hal Trade Center

Holland Installatie Management 
Restaurant Fabbrica

BDO Accountance en adviseurs
DN Media DTP-studio

Spare-Rib Express Alkmaar

SPONSOREN
V.V. REIGER BOYS
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WIE IS WIE...

  Overige commissies

Vrijwilligers coördinator Jack Wezepoel 072-5743565
Stage coördinator Jack Wezepoel 072-5743565
Materialen (ballen, kleding etc.) Wil Verkooijen 06-22148492
Verenigingsadministrateur Hans Spaander 072-5713507
Ledenadministratie Els Wezepoel 072-5743565
Contributieadministratie Adella van der Linden 
Pers en PR Hans van der Veldt
Sponsorcommissie Arjan de Back 06-53924984
 Erlo van der Hoeven 06-27092910
 Wilko Bakker 06-12963520
 Daan de Vries 06-23393522
 Michel Bakker 06-54294904
Complexbeheerder Jan Peekel 072-5719853
Kantine commissie 
en planning Fred de Vries 06-51559317
Kantine schoonmaak Paula Bourgonje 072-5711246
Gevonden voorwerpen Monique Volgers 072-5724562 
 Schoorlaan 16
 1705 EG Heerhugowaard
Toernooicommissie Cindy de Ruijter 
Fred Blok penaltybokaal Marco van Langen 072-5726594
Pupil van de week Karin Arxhoek 072-5728277
Activiteitencommissie Henk Hoogeveen 06-53271314
 
  Belangrijke email adressen

Fred Blok penaltybokaal  penalty@reigerboys.nl
Uitslagen  uitslagen@reigerboys.nl
Versturen wenskaart  wenskaart@reigerboys.nl
Wedstrijdverslagen  wedstrijdverslag@reigerboys.nl
Scoutingcommissie  scouting@reigerboys.nl

  “Vrienden van Reiger Boys”

Voorzitter: Hans van der Veldt
Ter Braaklaan 26, 1703 SJ Heerhugowaard devrienden@reigerboys.nl

   Overige telefoonnummers en gegevens

Kantine  072-5715955
Wedstrijdsecretariaat / ontvangstruimte 072-5725153
Website algemeen  www.reigerboys.nl
Website zaalvoetbal  www.reigerboys-zaalvoetbal.nl
E-mail:  webredactie@reigerboys.nl

  Afgelastingen

Raadpleeg Teletekst pagina 603 of deze website. 
Voor Dames 1 zie categorie landelijk, overige elftallen KNVB West 1

  Bestuur

Voorzitter Ben Rietveld Per mail bereikbaar
Vice voorzitter Wil Verkooijen 06-22148492
Secretaris Sipke de Vries 06-22949980
Penningmeester Andre Elsinga 06-30314375
Voetbalzaken Jack Koopmans 06-54341701
Commerciële zaken Arjan de Back 06-53924984
Algemene zaken Wil Verkooijen 06-22148492

  Voetbalzaken algemeen:

Technisch coördinator meiden Robert van Stigt Thans 06-55846662
Wedstrijdsecretaris 
junioren en senioren Pedro Blom 072-5710651
Wedstrijdsecretaris pupillen Erwin de Krijger 06-24536958
Scheidsrechterzaken Ihsan Karakoc 06-55386392
Jeugdscheidsrechters Ron en Marcelle
 van de Grijspaarde 06-13357898
Consul Aad Buur 072-5711246

  Senioren

Coördinator senioren recreatief Peter Coesel 072-5714125

  Vrouwen en meiden

Coördinator meiden selectief Suzanne Zwolsman 06-10720912
Coördinator meiden recreatief Karin van den Berg 06-13195143
Coördinator vrouwen Robert van Stigt Thans 06-55846662
Technisch coördinator meiden Robert van Stigt Thans 06-55846662
Scouting meiden Pattry Blok 06-14016295 
Materialen vrouwen en meiden Geert Spaan 06-51333190
Contact vrouwen en meiden Koen van der Horn 06-53716556

  Jeugd jongens

Voorzitter jeugd jongens Alex Verkooijen 06-15050866
Coördinator 
keeperstrainers jeugd Ehrhard Douwes 072-5715799
A/B-junioren coördinator Alex Boelhouwer 06-51494457
C-junioren coördinator Monique Wit 06-37328080
D-pupillen coördinator Martin Prins 06-36336859
E-pupillen coördinator Mariska Veldhoen 06-49105557
F-pupillen coördinator Wilma Oost Per mail bereikbaar
Coördinator 4x4 Mike van Alphen 06-22214997
Kabouter coördinatoren Liesbeth van der Hoorn 06-12856301
 Ellis van Diepen 06-46182818

 Zaalvoetbal

Voorzitter Ron Veerman 06-48383917
Ledenadministratie Els Wezepoel 072-5743565
Coördinator selectief Vacant 
Coördinator recreatief Vacant 
Penningmeester Andre Elsinga 072-5716596
Wedstrijdformulieren Aad Buur 072-5711246
Contributieadministrateur Adella van der Linden 

v.v. Reiger Boys
Lotte Beesedijk 1, 1705 NA Heerhugowaard 
www.reigerboys.nl

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2014-2015



Coating Services

Stralen   •   Coaten   •   Schilderwerken

Vestigingen in Velsen-Noord, IJmuiden en ook  bij u op locatie !!

Wij nemen u de zorg van conservering van uw materialen uit handen

- Staal-, Glasparel- en Vasilstralen
- Corrossie werende coatingsystemen
- Brandwerende  coatingsystemen
- Slijtvaste coatingsystemen
- Chemicaliën bestendige coatingsystemen
- Hittebestendige coatingsystemen
- Vloercoating systemen

- Keramische coatingsystemen
- Composite coatingsystemen

De Back officeel ARC
composite applicateur

Voor meer informatie kijk op www.back.nl



fysiotherapie  |  manuele therapie 

sportfysiotherapie  |  echografie  |  revalidatie

Medi-SportLagune |  Oosttangent 4  |  1705 PA Heerhugowaard  |  072 - 5345080  |  info@medi-sportlagune.nl

Voor alle leden van v.v. Reiger Boys is het 1e consult GRATIS!!

Afspraak maken? 072 - 534 50 80
info@medi-sportlagune.nl  |  www.medi-sportlagune.nl

onze sportfysiotherapeut begeleidt de heren 1 team van v.v. reiger Boys
(zie voor meer informatie pagina 28)

reintegratie | david rug concept | psychologie | dietetiek

gespecialiseerd in sportgerelateerde klachten

HKZ gecertificeerd en PlusPraktijk


