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Wesley Visser NieuWe
hoofDTraiNer hereN      

Marc gaat, Wesley Visser komt. Na 
4 jaar geeft Marc van Wonderen 
aan het eind van dit seizoen het 
stokje over aan Wesley Visser.  
Aan Wesley de taak om de selectie-
teams heren van Reiger Boys weer 
een stapje verder en hopelijk een 
of twee klasses hoger te brengen.

Een Zeeuw in Heerhugowaard
Wesley, geboren in Sluiskil (Zeeland), sinds zo’n 6 jaar woonachtig 
in Heerhugowaard, is 33 jaar jong. Hij is getrouwd met Ellis en 
heeft 2 kinderen: Milo (4 jaar) en Kick (1 jaar). Milo is, net als zijn 
vader, nu al constant met voetbal bezig en in september hoopt hij 
bij de kabouters te gaan schitteren.
Trouwens, sport is in het gezin dé bindende factor, want beide 
ouders hebben o.a. de CIOS-opleiding gevolgd.
Wesley is salesmananger bij een Spaans sportmerk (Joma).

Ervaring 
In zijn jeugd voetbalde Wesley bij vv Philippine, als B-junior speel-
de hij bij HSV Hoek en vanaf zijn 15de deed hij o.a. testtrainingen 
bij NAC. Helaas kwam al vroeg een einde aan zijn carrière toen hij 
op zijn 16de zware blessures opliep aan knie (kruisband) en enkel. 
Om toch in de voetballerij te blijven besloot hij zich te werpen 
op het trainerschap. Inmiddels behaalde hij achtereenvolgens de 
trainersdiploma’s TC 3, TC 2 en TC1.

Clubs
Op het ogenblik is Wesley nog hoofdtrainer bij Texel ’94. Daarvóór 
heeft hij al zo’n 12 jaar ervaring opgedaan in België en Nederland: 
als jeugdtrainer bij RBC Roosendaal, KAA Gent, Club Brugge en 
AZ. Bij de laatste club trainde hij de jeugd onder 14 en was wed-
strijdanalist voor AZ1. Verder was Wesley hoofdtrainer en hoofd 
jeugdopleiding bij vv Terneuzen.

Hobby’s en ambitie
Het zal niemand verbazen dat sport een belangrijk deel uitmaakt 
van Wesley’s leven: hij tennist graag, bezoekt voetbalwedstrijden 
in binnen-en buitenland en sinds enige tijd speelt hij een partijtje 
mee in het AdeBack-team (het 5de). Maar daarnaast probeert hij 
ook zo veel mogelijk te genieten van en met zijn gezin.
Zijn ambitie gaat echter verder: hij hoopt binnen 10 jaar 
hoofdtrainer te kunnen zijn op het hoogste amateurniveau of as-
sistent-trainer bij een profclub. Maar voorlopig is het Reiger Boys 
waarmee hij mooie resultaten wil boeken. 

Natuurlijk wensen wij hem alle succes toe!!

sPeciale aVoND Voor “VrieNDeN VaN reiger Boys” 
eN sPoNsors
 
Op vrijdag 19 mei is het zo ver: voor alle “Vrienden van Reiger 
Boys” en voor alle sponsors is er een exclusieve avond georgani-
seerd. Zij zijn dan van harte welkom, samen met hun partner. 
Deze speciale avond is bedoeld om “De Vrienden” en de sponsors 
eens extra in het zonnetje te zetten, en bovendien is er een fees-
telijk tintje vanwege het 20-jarig bestaan van “De Vrienden van 
Reiger Boys”.

Aantrekkelijk programma
Alle “Vrienden” en sponsors en hun partners kunnen die avond 
binnenlopen vanaf 19.30 uur. Natuurlijk staat er dan koffie/thee 
met iets lekkers klaar. Om 20.00 uur starten we met een aantrek-
kelijk programma: het sportcafé. Het sportcafé staat onder lei-
ding van presentator Eddy van der Ley (AD sportjournalist). Hij 
zal met twee bekende gasten, Wim Kieft en Roelof Luinge, zorgen 
voor een amusante avond. Het eerste uur zal bestaan uit vele an-
ekdotes en interviews. Na een pauze, waarin consumpties kunnen 
worden genuttigd, wordt het programma vervolgd met inter-
views en interactie met het publiek (met o.a. een vragenronde). 
Als afsluiter spelen we een voetbalquiz, gevolgd door prognoses. 
Het sportcafé zal rond 22.30 uur eindigen.
       
Vervolg van de avond
Na het sportcafé is de avond nog niet afgelopen! Onder het genot 
van hapjes en drankjes (alle genodigden worden de hele avond 
vrijgehouden!!) en met muziek van een DJ geven we een vervolg 
aan de avond. Er kan gedanst en nagepraat worden, kortom, we 
hebben tot half één de tijd voor een gezellige “nazit”.

Oók “Vriend” worden?
Wellicht is dit een mooie aanleiding om ook “Vriend van Reiger 
Boys” te worden. Ieder die zich als “Vriend” aanmeldt en de 
Vriendenbijdrage ad € 50,- vóór 19 mei heeft betaald, is ook van 
harte welkom op de speciale avond.
aanmelden kan met een simpel mailtje naar:
devrienden@reigerboys.nl

DeMoshoP: TijDelijk DichT (8 T/M 22 aPril)

Bijna alles wat in de DEMOshop hing, de “oude” collectie, is inmid-
dels verkocht. De shop wordt de komende weken opnieuw inge-
richt en de collectie sportkleding en-artikelen van de nieuwe lijn 
hangt er vanaf 29 april.
De nieuwe collectie is nóg gunstiger geprijsd en bovendien komt 
daar nog eens een korting overheen van 20 %, zeer aantrekkelijk 
dus. Speciale promotie-acties worden bekend gemaakt via flyers, 
facebook en natuurlijk via de website van Reiger Boys.
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vervolg Nieuwsbrief

Geboren op:  12 juni 1950 

Geboorteplaats:  Vancouver in Canada, ik was een 
half jaar toen mijn ouders, die na de oorlog zoals zo 
velen emigreerden, terug zijn gegaan naar Neder-
land, omdat mijn moeder last van heimwee had.

Lid van Reiger Boys sinds:  1962

Gekozen voor RB omdat:  
Er viel voor mij niet veel te kiezen, want ik mocht 
niet op zondag voetballen en in Heerhugowaard 
speelden toen de andere drie verenigingen op 
zondag. Vanuit Canada eerst 11 jaar in Alkmaar 
gewoond en daar had je gerenommeerde clubs als 
Alkmaarsche Boys en Alcmaria Victrix. In Heerhu-
gowaard had je een club genaamd Reiger Boys. Ik vond dat toen 
zo’n rare naam dat ik op het voortgezet onderwijs in Alkmaar maar 
zei dat ik bij Hugo Boys voetbalde (ook niet veel beter eigenlijk).

Mijn sportieve carrière: 
Reiger Boys had twee seniorenelftallen en voor het eerst toen 
één jeugdelftal.  We speelden het eerste jaar op een knollenveld 
tegenover wat nu restaurant d’Olifant is. De schapen moesten we 
vaak eerst verplaatsen om te kunnen ballen op een veld dat ook 
nog zichtbare greppels had. Na de wedstrijd kon je dan aan de 
zijkant van de toenmalige boerderij van de gebr. Wuis (de eerste 
twee voorzitters en mede-oprichters van RB) - nu d‘Olifant - aan 
een buitenkraantje de ergste keutels van je benen afvegen, alvo-
rens je weer naar huis ging.
In het tweede jaar van mijn jeugdtijd verhuisde RB naar de velden 
van SVW, wat een verbetering was dat!  RB speelde daar op zater-
dag en SVW op zondag. Vanaf mijn 17e tot mijn 30e in het eerste 
gespeeld, waar bij je elk begin van het seizoen weer moest knok-
ken voor je plaatsje. Er kwamen namelijk steeds weer nieuwe 
mensen in het uitbreidende Heerhugowaard wonen, die bij de 
voetbalclubs gingen spelen. Daarna tot mijn 48e gevoetbald in het 
10e – het elftal van Harry Bakker.

Wat doe/deed je bij RB:   
Omdat mijn oudste zoon in de A-junioren ging voetballen en zij 
geen begeleider konden vinden, dacht ik: laat ik het maar doen, 
ik heb mijn tijd gehad na 35 jaar zelf voetballen, nu ben ik er voor 
mijn zoon en zijn elftal. Twee weken daarna ben ik ook A – B coör-
dinator geworden en dat heb ik zeven jaar gedaan.
Ook heb ik diverse trainingen verzorgd bij de oudste jeugd, als hun 
trainers verhinderd waren.
Daarna nog twee jaar meegedraaid in de ontvangstdienst.

Het bijzondere aan RB vind ik:  
De gemoedelijkheid en de sfeer die is gebleven na de verhuizing 
naar het nieuwe complex.

Ik moet nog lachen als ik denk aan: 
Ik was 13 jaar en stond achter het doel van het 1e van RB, de tegen-

partij stond al ruim voor, waarna ze ook nog een 
penalty mee kregen. Nou, de RB keeper was het 
daar absoluut niet mee eens en stond uit protest 
tegen de binnenkant van de doelpaal, waarbij de 
penaltynemer het sportief dacht op te lossen en 
de bal heel zachtjes en vlakbij de keeper plaatste. 
Hij moest alleen zijn voet verplaatsen om de bal 
tegen te houden, nou dacht je dat hij dat deed…?
In het begin van mijn seniorentijd moesten we 
altijd Jan Aay thuis ophalen en dan kwam hij in 
z’n overall en smerige klompen in de auto en na 
de wedstrijd had hij zijn overall en klompen weer 
aan, want eenmaal thuis moest hij weer aan het 
werk in zijn tuinderij.
Voor een wedstrijd was onze vaste grensrechter er 
plotseling niet en moesten we uit de kantine een 

grensrechter halen, die al het nodige bier op had en tijdens de wed-
strijd was er een wel – of - niet buitenspel situatie. De scheids zocht 
onze grensrechter, maar kon hem niet  vinden. Hij stond namelijk in 
de bosjes zijn blaas te legen! Nou, hij kon meteen vertrekken.
Tijdens een wedstrijd moest een speler van RB na een behoorlijke 
overtreding een kwartier voor tijd bij de scheidrechter komen om 
te vernemen dat hij er uit was gestuurd (gele en rode kaarten had 
je toen nog niet), waarbij de speler zei dat komt mooi uit, het is toch 
melkerstijd.
In het 10e was onze vaste thuisscheidsrechter Harry Bakker met zijn 
telescoop ogen. Hij kwam zelden uit de middencirkel en regelde 
van daaruit de overtredingen en penalty’s. Je kunt wel raden waar 
de meeste penalty’s gegeven werden.
Ook hadden we soms de bekende SVW scheidsrechter - Ab Zwem-
mer -  welke het 10e een keer mocht fluiten. We stonden eens 10 
minuten voor tijd met 6-0 achter, waarna een speler van de tegen-
partij opnieuw naar onze keeper ging. Hij moest nog wel een eind-
je rennen, maar vlak voor de keeper floot de scheids. Alle spelers 
verontwaardigd: waarom fluit je nou, man? Waarop de scheids zei: 
“onregelmatig draven”… – Ze konden er wel om lachen.  

Wat ik nog mis bij RB: 
Het kan tijdens de wedstrijden op de tribune gezellig zijn, maar 
soms door de wind ook heel frisjes. Het zou daarom mooi zijn 
als aan beide zijden van de tribune deze dicht gemaakt konden 
worden. Het mag niet aan het complex vastgezet worden van de 
architect, maar misschien is het mogelijk met verrijdbare schotten 
of zoiets. Gelukkig hebben we de laatste jaren een geluidsinstal-
latie, wat de gezelligheid bevordert. Complimenten aan de dames 
van de kantine, die zorgen dat de kantine er een stuk gezelliger 
uitziet.

Mijn wens voor Reiger Boys:
Een stabiele 2e klasser met veel eigen (jeugd)spelers en in de toe-
komst misschien wel een 1e klasser.
Meer mensen die lid willen worden van de “Vrienden van Reiger 
Boys”, zodat er in de toekomst nog meer mooi dingen geregeld 
kunnen worden.

IN THE SPOTLIGHTS
Wijnand kossen


