


www.comfortable.nl

Comfort

Verlicht pijnlijke 
 en/of vermoeide voeten

  Geeft extra energie! 

    Voor dagelijks 
     en sportief gebruik

       Voorkomt blessures!

         Verbetert uw prestaties!

Ontwikkeld voor en door sporters, 
ontstaan vanuit passie voor sport 

en gedreven door de wens sporters 
beter te laten presteren.

VERBETER   |   VERZORG   |   HERSTEL

Heerhugowaard Zuid - plandeel 4

www.landvanluna.nl

Verkoop en documentatie
Vos’ Verkoopmij BV
Edisonweg 3, Alkmaar
Telefoon 072 511 88 33

Ontwikkelaar

Land 
    van Luna

Verkoop en documentatie

 type WILG vanaf 196.900,- v.o.n.

Land van Luna is gelegen midden in 
het recreatiegebied Strand van Luna 
en Park van Luna, grenzend aan het 
weidse/waterrijke polderlandschap en 
op korte afstand van de duinen en de 
zee. Een ideale plek om na een drukke 
dag te genieten van je eigen tuin of de 
voordeur dicht te trekken en sportief 
of recreatief bezig te zijn. Daarnaast 
bieden Heerhugowaard en het om de 
hoek gelegen Alkmaar volop winkel-, 
uitgaans- en culturele mogelijkheden.
In en nabij Land van Luna bevinden 
zich diverse scholen, sportcentra, super-
markten en een gezondheidscentrum.
Land van Luna is makkelijk bereik-
baar vanaf de ontsluitingswegen (Ring 
Alkmaar/ A9).

Wilt u het hele 
jaar door dat 
vakantiegevoel 
beleven? 

Kom wonen in 
Heerhugowaard Zuid, 
Land van Luna!

LandLandLand
    
Wilt u het hele 
jaar door dat 
vakantiegevoel 
beleven? 

Kom wonen in 

type VLIER vanaf 282.900,- v.o.n.

ROYAAL 
EN GROEN 

WONEN!
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Het nieuwe seizoen is al weer even aan de gang, een seizoen waarin we maar liefst 70 
teams in de competitie  hebben. Het seizoen 2014/2015 was er een met twee kanten. Een 
positieve kant bij de mannen-afdeling maar een negatieve kant bij de dames-afdeling. 
De degradatie van onze Vrouwen 1 en 2 heeft veel teweeg gebracht binnen onze vereni-
ging.

Zaalvoetbal
De zaalvoetbalafdeling bestaat in het nieuwe 
seizoen uit 13 teams. De groei zet zich ook 
hier door. Vrouwen 1 heeft het afgelopen 
seizoen mogen ruiken aan de Eredivisie. De 
lat is daar nu hoger gelegd. Met dit talent-
volle team en de twee nieuwe trainers moet 
het behalen van de play-offs mogelijk zijn. 
Met een Vrouwen 2 en een Vrouwen 3 in de 
hoofdklasse beginnen we nu echt serieus 
zaalvoetbal te beoefenen. 

Heren 1 wist via de nacompetitie promotie af 
te dwingen en gaat nu spelen in de 1ste klas-
se. Met de komst van een aantal nieuwe spe-
lers moeten zij wederom mee kunnen  doen 
om de bovenste plaatsen.

Nieuw is het “Avondje Reiger Boys” in sport-
hal de Waardergolf. De avond (op vrijdag, als 
de Reiger Boys teams thuis spelen) zal dan ge-
vuld zijn met uitsluitend Reiger Boys teams.

Kassasysteem/clubcard
Het was hard nodig, de kassa’s moesten ver-
vangen worden. Inmiddels staan er twee 
nieuwe kassa’s in de kantine. Met deze kassa’s 
kunnen de barmedewerkers sneller hun klan-
ten van dienst zijn. 
Gekoppeld aan het nieuwe kassasysteem is de 
“Reiger Boys Clubcard”. Deze kaart kan als  be-
taalmiddel gebruikt worden. De clubcard zal 
tevens gebruikt worden als de koffiekaart voor 
onze vrijwilligers. Iedere commissie heeft zijn 
eigen card. Doormiddel van dit kaartsysteem 
is verbruik van de commissie beter te volgen.  
Alle leden (vanaf de D-jeugd) zullen de kaart, 
kosteloos, van de club ontvangen. 

Er is een leegloop ontstaan. Door de leegloop 
is het dit seizoen niet mogelijk gebleken om 
een Vrouwen 2 team in de competitie te heb-
ben. Ondanks toezeggingen te zullen blijven 
zijn er toch veel speelsters vertrokken. We 
zullen daardoor moeten gaan bouwen aan de 
toekomst. In de jeugd spelen veel talenvolle 
speelsters. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij 
ons weer op het gewenste niveau terug gaan 
brengen. We zullen echter hiervoor geduld 
moeten opbrengen.

Bij de mannenafdeling gaat de ontwikkeling 
door. Heren 1 wist in een zeer spannend slot 
wederom te promoveren. Door het kam-
pioenschap van Heren 2 zijn ook zij gepro-
moveerd. Bij de jeugd wisten onze A1, B1 en 
D1 te promoveren. Met Reiger Boys onder 23 
zullen wij de jeugd kunnen laten “ruiken” aan 
het niveau van de senioren. De jeugd zal nu 
moeten gaan aanhaken.

Ons eerste Herenteam is terug op het niveau 
waar het thuishoort, de 2e klasse. Belangrijk is 
nu dit niveau vast te houden. We zullen onze 
jeugd vervolgens moeten gaan inpassen om 
hiervoor voldoende perspectief voor de toe-
komst te hebben.

Het zal belangrijk gaan worden om de jeugd-
opleiding op een hoger niveau te brengen. 
Door de vele kampioenschappen ziet het er 
veel belovend uit. De nieuw geformeerde 
“commissie jeugdopleiding” zal samen met 
de scouting de ontwikkeling van de spelers 
in de gaten gaan houden. Hierbij zal ook het 
opleiden van onze trainers meer aandacht 
gaan krijgen.

VOORWOORD
BEN RIETVELD

We zullen als bestuur en vrijwilligers er weer 
alles aan doen om ook het komende seizoen 
weer een succesvol Reiger Boys seizoen te 
laten worden. Op voorhand danken wij al 
onze sponsors die het mede mogelijk maken 
dat wij als vereniging een financieel gezonde 
vereniging blijven. Ik wens u allen heel veel 
plezier en (sportief) succes.

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

Jeugdopleiding zal nu nog 
belangrijker moeten worden

Voor u ligt de presentatiegids 
van het seizoen 2015/2016. Het 
is alweer de elfde uitgave van 
dit professionele blad.



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.

Ben je het overzicht kwijt?
Wij geven je graag advies!
www.zichtadviseurs.nl
072 - 502 43 83

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



CLUBFOTOGRAFEN
PAUL VAN DER MOLEN
DIANE VAN DEN BROEK

Het vraaggesprek met Paul en Diane levert een beeld op van twee super-enthousiaste 
mensen, die met hart en ziel de verrichtingen van onze vereniging volgen, met de camera 
 in de aanslag. In de afgelopen jaren hebben zij al duizenden foto’s gemaakt van wed-
strijdmomenten, jeugdtoernooien, clubfeesten en kampioenschappen en veel daarvan 
zijn op de website van Reiger Boys te zien. 

zijn niet alleen maar bezig met het fotografe-
ren. We vinden het prachtig om naar wedstrij-
den te kijken, we kunnen echt genieten van 
een goed “potje” voetbal, of dat nu in de zaal 
of op het veld is. We gaan trouwens ook wel 
naar andere sportevenementen, hoor, we zijn 
bijvoorbeeld trouwe bezoekers van de Haar-
lemse honkbalweek. We zijn echte sportlief-
hebbers.”

Hoe ziet jullie doorsnee-week er uit?
Paul en Diane: “Nou, die is behoorlijk gevuld, 
hoor. Natuurlijk is er ons werk, en wat onze 
hobby betreft: op vrijdag het zaalvoetbal, 
daarna thuis de foto’s verwerken. Op zater-
dagochtend nog wat foto’s uitzoeken, over-
dag wedstrijden bekijken en daarna weer 
foto’s uitzoeken, soms ook nog verderop in 
de week. Op zondag op bezoek bij andere 
verenigingen.”
Verder schrijft Paul zeer regelmatig wed-
strijdverslagen, o.a. voor de website.

Speciale binding met Reiger Boys
Paul: “We zijn heel graag bij Reiger Boys, we 
voelen ons er ontzettend thuis. Dat is een 
gevoelskwestie. Er zijn veel leuke mensen, 
de sfeer is goed, er is altijd wel wat te doen 
en het loopt altijd goed. En wat belangrijk is: 
ik voel veel waardering voor wat Diane en ik 
doen. Kortom, we vinden het een heerlijke 
club, waar we graag vertoeven.”

Paul van der Molen en Diane van den Broek:
clubfotografen met een geelzwart hart

“Ons motto: 
Plezier is onze drijfveer”
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Zowel Paul als Diane brengen heel wat uur-
tjes door op sportpark De Wending en op 
vele andere velden. Voor hen is het een 
mooie afwisseling naast hun dagelijks werk, 
Paul als administratief medewerker bij een 
electrotechnische groothandel en Diane als 
bloemiste.

Hoe is het begonnen?
Paul: “Vanaf 2001 heb ik zo’n acht jaar lang 
wedstrijdverslagen gemaakt van jeugdteams 
van AZ, van de D-tjes t/m de A-junioren. Dat 
was prachtig werk, ik heb heel wat wedstrij-
den gezien. Vaak werkte ik dan samen met 
een fotograaf, Johannes Klinkenberg. Soms 
echter nam ik een eigen camera mee, een 
eenvoudige, en langzamerhand begon ik het 
maken van foto’s steeds leuker te vinden.” 
Diane: “Ook ik vond het fotograferen ontzet-
tend leuk, niet alleen van sportmomenten 
maar ook van andere zaken. Maar tegen-
woordig ligt het zwaartepunt toch wel bij 

de voetbalsport, zowel het veld-als het zaal-
voetbal. Allebei beleven we er ontzettend 
veel plezier aan.”
Inmiddels hebben Paul en Diane ieder hun 
eigen apparatuur. Paul houdt zich voorna-
melijk bezig met actiefoto’s, Diane meer met 
teamfoto’s, sfeer, impressies, stillevens en 
dergelijke.

Brede belangstelling
In 2009 werd Paul via een goede vriend ge-
vraagd om elftalleider te worden bij Alkmaar-
se Boys. Dat heeft hij tot 2012 gedaan. Diane 
maakte toen de foto’s, met een nieuw aan-
geschafte camera. Zij was in feite degene die 
het vuur van het fotograferen ontstak. Toen 
hun vriend, van Turkse komaf, terugging naar 
Turkije stopte Paul als elftalleider en ging 
zich meer toeleggen op de fotografie. Hij 
bezocht daartoe veel clubs in de omgeving, 
zoals SVW, KSV, Kolping Boys en Reiger Boys. 
In 2013 werd Paul door Arjan de Back bena-
derd met de vraag of hij niet vaker wat foto’s 
bij Reiger Boys wilde maken. En zo gebeurde 
het, dat Paul van lieverlee de clubfotograaf is 
geworden. 
“Maar”, zo zegt Paul, “zowel Diane als ikzelf 

Paul tijdens de wedstrijd Reiger Boys -BOL



telefoon & 
tablet reparatie

computer & 
laptop reparatie

7 dagen per week geopend!

Middenwaard 48-C  •  1703 SH Heerhugowaard
Tel. 072-5743060  •  mobiel 06 29 22 12 67

info@yourfix.nl

HUWELIJKSFEEST  ✓  BEDRIJFSFEEST  

vERgaDERIng  ✓  pRESEnTaTIE  ✓  vERJaaRDag

Een geschikte accommodatie vinden is niet altijd een-
voudig. U kunt zichzelf kostbare tijd besparen door voor 
grandcafe ”de Heeren” te kiezen: een locatie die uw 
feest een warm en persoonlijk gevoel geeft. Groepen van 
10 tot 300 personen, wij regelen graag het gehele traject 
voor u van de muziek tot de aankleding van de ruimte.

Dé perfecte locatie voor 
al uw feesten en partijen!

Houd onze facebook pagina in de gaten 
voor de vele evenementen die wij organiseren
www.facebook.com/grandcafe.deheeren

voor meer informatie: 
info@grandcafedeheeren.nl of bel 06 - 23830378

Middenweg 247, 1701 GC Heerhugowaard

www.grandcafedeheeren.nl

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)



MEISJES A1
ROMY VAN LIL

Op de laatste vraag wat ze nog wel zou willen 
zegt ze lachend “een rijke man ontmoeten”.

Romy heeft het enorm naar haar zin bij Reiger 
Boys. We hopen dat Romy binnen korte tijd 
haar kunsten kan laten zien in Vrouwen 1.

“Ik zou er alles aan doen 
om te proberen Reiger 
Boys op het gewenste 
niveau terug te krijgn”

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Romy woont in De Rijp en is vanaf 2010 lid 
van onze vereniging. Over haar voetbalverle-
den verteld ze het volgende:
“Ik ben op mijn 9e begonnen met voetballen 
in de ME1 van sv De Rijp.  Na de ME1 kwam ik 
in de  MD1 terecht”.  Op de vraag wat meer 
te willen vertellen over haar tijd bij De Rijp 
komen er twee aparte zaken naar voren. Zo 
mocht ze bij De Rijp eerst niet voetballen 
omdat ze een meisje is!.  Verder verteld Romy 
met trots dat ze al op zeer vroege leeftijd  (11 
jaar) mee moest doen met Vrouwen 1 van De 
Rijp. Soms speelde ze wel 3 wedstrijden in 
een weekend.

Romy is bij Reiger Boys gekomen via de 
talententrainingen. De vader van Romy is 
eveneens een voetballiefhebber en had zijn 
dochter opgegeven voor deze trainingen. Op 
3 zondagen mocht Romy haar kwaliteiten la-
ten zien. Uiteindelijk heeft Romy de overstap 
gemaakt naar Reiger Boys. 

Na de MC1, MB1 speelt zij nu in de MA1. 3 
maal in de week brengt haar vader haar naar 
Heerhugowaard. De moeder van Romy is niet 
zo fanatiek v.w.b. voetbal. “Als ik samen met 
mijn vader naar voetbal wil kijken op TV dan 
moeten wij boven gaan kijken”.

Romy studeert aan de Hogeschool Amster-
dam en volgt daar de opleiding Human Re-
source Management (HRM). Na de 4 jaar 
durende opleiding wil ze echter toch graag 
Fysiotherapie gaan doen. 

Romy mocht vorig seizoen aan even ruiken 
aan het niveau van het senioren voetbal. Ze 
heeft een aantal wedstrijden meegedaan 
met Vrouwen 2.  Dit seizoen is er echter geen 
Vrouwen 2. Romy kan dit niet begrijpen. 
“Jammer dat spelers tegenwoordig hun club 
zo maar verlaten” vertelt ze. “Zelf zou ik er al-
les aan doen om te proberen Reiger Boys te-
rug te krijgen op het gewenste niveau”. 
Ik hoop dan ook later met al mijn voetbal-
vriendinnen samen in Vrouwen 1 te kunnen 
spelen. Dit lijkt me geweldig.

Romy heeft bij de MA1 de bijnaam “SPITTA” 
gekregen. Dit omdat zij in de spits staat. Het is 
wel even wennen aan de speelstijl bij de MA1. 
Voorheen was ik een scorende spits, nu moet 
ik meer het aanspeelpunt zijn. Gelukkig gaat 
me dit steeds beter af.

Ik hoop later met al mijn 
voetbalvriendinnen in 
Vrouwen 1 te voetballen

Ik mocht niet voetballen 
omdat ik een meisje ben
Het is zaterdagmiddag half een en het is wachten op de afspraak met Romy van Lil. Net 
na haar gewonnen wedstrijd tegen Saestum heb ik een interview met deze 18-jarige 
speelster.



Alkmaar-Heerhugowaard

Uw zadelmaker voor:

Maat zadels van “Custom zadels” 
en andere A-merken

Zadelpascontroles
Opnieuw opvullen van zadels

Bijvullen
Reparaties

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”

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



REIGER BOYS CLUBCARD
& DE VRIENDEN VAN 
REIGER BOYS

Sinds kort hebben wij een nieuw kassasysteem in de kantine, geleverd door Le Credit 
Sportif. Het is een simpel en gebruiksvriendelijk systeem. 

de Reiger Boys Clubcard de welbekende kof-
fiekaart voor de medewerkers gaan vervan-
gen. Het tegoed van de koppen koffie wordt 
simpelweg op de kaart geboekt en kan gedu-
rende het seizoen worden besteed.

De Reiger Boys Clubcard is voor de komende 
drie jaren gesponsord door Groenland Na-
tuurlijk Schoonmaakazijn, een product van 
de Burg Groep met het hoofdkantoor en een 
productielocatie in Heerhugowaard.

Reiger Boys Clubcard

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

De ervaring met het nieuwe systeem is po-
sitief. Met de komst van het nieuwe kassa-
systeem introduceren wij ook de Reiger Boys 
Clubcard. Met deze kaart kun je vanaf nu nog 
makkelijker afrekenen aan de bar. De Rei-

ger Boys Clubcard heeft enkele belangrijke 
voordelen:  je hoeft geen geld meer mee te 
nemen naar de club, je hebt overzicht en con-
trole over je kantine-uitgaven (of die van je 
kind).

Afrekenen aan de bar kan met je gewone PIN-
pas, de Reiger Boys Clubcard (met voldoende 
saldo) en met contant geld. Het ‘opladen’ van 
de Reiger Boys Clubcard kan thuis of met je 
mobiel met iDEAL.

De Reiger Boys Clubcard wordt beschikbaar 
gesteld aan alle Reiger Boys leden vanaf de 
D-pupillen en de medewerkers. Daarnaast zal 

Dit seizoen, 2015-2016, viert de stichting “Vrienden van Reiger Boys” zijn twintigste be-
staansjaar. De in Reiger Boys-kringen welbekende Leen Blind nam eind 1995 het initia-
tief om tot een “club van 100” te komen. Dat lukte, en een paar maanden later, op 13 juni 
1996, werd de officiële oprichtingsakte bij notaris Kleuters getekend. 

20 jaar “Vrienden van Reiger Boys”

Het doel van “De Vrienden” was en is: voor de 
vereniging Reiger Boys (extra) zaken realise-
ren, in de breedste zin, voor alle geledingen 
binnen de club. 

Binnen korte tijd hadden vele mensen die 
zich met Reiger Boys verbonden voelden 
zich aangemeld als “Vriend”. Op een gegeven 
moment was het aantal tot over de honderd 
gestegen, een prachtig resultaat. Heel veel 
extra’s zijn in de loop van de jaren mogelijk 
gemaakt. Een greep daaruit: speciale acties 
voor de jeugd, verfraaiing van de kantine, 
kleding voor de kantinemedewerkers, flinke 
bijdrage voor het International Youth Tourna-
ment, gereedschap voor de MOT-ploeg, een 
popcornmachine voor de toernooien, info-
schermen, de tussenwand in de kantine, bal-

len voor de pupil van de week, een AED (de-
fibrillator), het Reiger-beeld (vervanging van 
het gestolen bronzen beeld), enfin, zo kan er 
nog véél meer genoemd worden.
Het meest recent was de geslaagde avond in 
maart 2015 (in samenwerking met de spon-
sorcommissie) waarop Jeroen Elshoff en Je-
roen Grueter een boeiende presentatie hiel-
den over hun werk als sportverslaggever.

WE WILLEN ER GRAAG WEER NIEUWE 
VRIENDEN BIJ KRIJGEN
In de afgelopen jaren is het Vrienden-be-
stand wat teruggelopen. Onder andere door 
het overlijden van een aantal trouwe Vrien-
den, maar zeker heeft ook de economische 
situatie ertoe geleid dat er mensen moesten 
afhaken.

Nu het inmiddels weer beter gaat met de eco-
nomie hebben we er goede hoop op dat we 
er weer Vrienden bij zullen krijgen. De Vrien-
denbijdrage is per jaar 50 euro, en dat geld 

wordt, mede in overleg met het clubbestuur, 
goed besteed.

Speciale avond
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan zal 
in de eerste helft van 2016 een speciale avond 
georganiseerd worden waarop de Vrienden 
de eregasten zullen zijn. Nadere informatie 
daarover volgt zodra meer bekend is over de 
invulling van de avond.

TOT SLOT: Aarzel niet, meld u aan als 
“Vriend”! Dat kan via devrienden@reiger-
boys.nl , of schiet een van de bestuursle-
den aan: Henk Tromp (penningmeester), 
Nico de Krijger (secretaris), Danielle de Niet 
(alg. bestuurslid), Hans van der Veldt (voor-
zitter). Je naam komt dan natuurlijk ook in 
de vitrine in de kantine te hangen!  We willen weer een club 

van 100 worden!



Middenweg 595  •  1704 BH Heerhugowaard

072 - 572 25 29      info@snijdersfeerverwarming.nl

www.snijdersfeerverwarming.nl
T E

 

Tuinhaarden

Gashaarden

Houthaarden

Al                     dé haardenspecialist80 jaar

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

Used Products
Heerhugowaard

Inkoop     -     Verkoop     -     Terugkoop

Direct contant geld!
Stationsplein 24 T. +31 (0)72 - 743 03 47
Kwadrant XX E. heerhugowaard@usedproducts.nl
1703 WB Heerhugowaard W. www.usedproducts.nl

etc etc

etc ...Used Products
Heerhugowaard

Inkoop     -     Verkoop     -     Terugkoop

Direct contant geld!
Stationsplein 24 T. +31 (0)72 - 743 03 47
Kwadrant XX E. heerhugowaard@usedproducts.nl
1703 WB Heerhugowaard W. www.usedproducts.nl

etc etc

etc ...

Gemeentewijzer dáár kom je verder
Per direct reageren s.v.p.
Voor akkoord retour per:

fax naar 0570 - 638085 of
mail naar dtp@gemeentewijzer.nl

S.v.p. aankruisen

Akkoord
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WILLEM EN ANNEKE
VAN GIJZEN

Reiger Boys mag zich gelukkig prijzen met nogal wat vrijwilligers die met hart en ziel 
hun werk verrichten voor de club. Willem en Anneke van Gijzen zijn daar mooie voor-
beelden van. Anneke treedt nu zo’n 10 jaar op als gastvrouw als Heren 1 thuis speelt; 
vóór die tijd heeft zij zich ook op ander gebied verdienstelijk gemaakt.

bij de A en B-junioren. Ondertussen was (en 
ben) ik kantinemedewerker in de keuken en 
ook heb ik jarenlang op de trainingsavond op 
donderdag achter de bar gestaan. Als Heren 
1 moet spelen verzorg ik altijd mede de lunch 
voor de mannen en het keukenwerk doe ik, 
om de week, nog steeds met veel plezier.”

Leuke momenten meegemaakt?
Anneke: “Voor mij was het bezoek van konin-
gin Beatrix aan Reiger Boys een prachtige ge-
beurtenis. Wat waren we zenuwachtig, maar 
gelukkig was alles tot in de puntjes voorbe-
reid en liep alles op rolletjes.”

Willem: “Een hoogtepunt voor mij was een in-
ternationaal toernooi van de A1 in Rosmalen. 
Een prachtig toernooi, met gerenommeerde 
tegenstanders als Celtic en FC Porto. We had-
den toen een geweldige groep, met jongens 
als Sven v.d. Berg, Jordi van Eekelen, Bart van 
Wondergem, Remco Rietveld etc. Robin Er-
nest was ook mee. We wonnen toen de Fair 
Play-cup.

Wensen voor de toekomst?
Beiden: “We hopen nog heel lang als vrijwilli-
ger bij Reiger Boys ons werk te kunnen blijven 
doen. We doen het ontzettend graag en we 
ervaren dat het werk heel erg gewaardeerd 
wordt.

En tenslotte hopen we, dat Heren 1 zich 
kan handhaven in de tweede klasse, het is 
zó’n leuke groep! Geweldig! En Marc van 
Wonderen doet het fantastisch.”

Willem de duizendpoot 
& Anneke de gastvrouw

We voelen ons 
erg gewaardeerd!

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Ook Willem zet zich al vele jaren in met allerlei 
werkzaamheden binnen de club. Tegenwoor-
dig maakt hij onder andere op de zaterdag-
middag menig broodje kroket klaar voor de 
knorrende magen van de kantinebezoekers.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
“Dat is gebeurd in 1973. Aan de Middenweg 
stond toen, in een verbouwde boerderij, 
dansschool Ranzijn (nu: appartementen-
complex De Ballroom). Onze ouders vonden 
het belangrijk dat we op dansles gingen, dat 
hoorde bij de opvoeding. Anneke wilde het 
trouwens zelf ook heel graag. Enfin, van het 
een kwam het ander en in 1977 zijn we ge-
trouwd.” 
Anneke was in 1961 met haar ouders uit Rot-
terdam naar Heerhugowaard gekomen. Wil-
lem en Anneke kregen twee zoons en heb-
ben drie kleinkinderen, de vierde is op komst.

Wanneer en waarom gekozen voor RB?
Willem: “In 1963 ben ik met m’n ouders ver-
huisd van Hoek van Holland naar Heerhugo-
waard. Mijn vader was verzekeringsagent, ik 
was toen 8 jaar. Vanaf m’n 12de heb ik ge-
voetbald bij Reiger Boys; in die tijd was het 
nog heel gewoon dat het geloof bepaalde bij 
welke club je ging spelen en bij mij was dat 
niet anders: ik mocht niet op zondag voetbal-
len. Helaas kreeg ik op m’n 17de een auto-
ongeluk, waardoor het voetballen daarna ta-
boe was. Door onze zoons Sander en Remon 
bleven Anneke en ik verbonden met Reiger 
Boys, zij begonnen op hun 6de met voetbal-
len. Sander moest vanwege z’n werk in de ho-
reca (als kok) op een gegeven moment, na de 
A-junioren, het voetbal vaarwel zeggen, Re-
mon heeft het tot het eerste elftal geschopt, 
totdat hij moest stoppen wegens blessures.”

Wat deden en doen jullie zoal bij Reiger 
Boys?
Anneke: “Bij thuiswedstrijden van Heren 1 
ben ik gastvrouw. Zo’n 10 jaar geleden ben ik 
Suze Duineveld opgevolgd, toenmalig voor-
zitter Peter Kuiken vroeg me daarvoor. Vóór 
die tijd ging ik altijd mee naar de wedstrij-
den van onze jongste zoon, ik heb jarenlang 
het clubblad “De Reiger” rondgebracht en ik 
deed ook bar-werk, al aan de Beukenlaan. Als 
gastvrouw ben ik een uur vóór de wedstrijd 
aanwezig, bereid van alles voor, zorg dat de 
ontvangst- annex bestuurskamer netjes is 
en dat alles klaarstaat. Vervolgens ontvang 
ik de scheidsrechter en de begeleiding van 
de tegenstander. In de rust bied ik ze wat te 
drinken aan en na de wedstrijd wordt aan-
dacht geschonken aan de pupil van de week 
en serveer ik wat hapjes en drankjes aan de 
scheidsrechter en de begeleiders van de 
bezoekende club. Ik vind het hartstikke leuk 
werk. Paula Bourgonje valt voor me in als ik 
eens verhinderd ben.”

Willem: “Nou moet ik even goed nadenken 
wat ik allemaal gedaan heb. Nadat ik gestopt 
was met voetballen, heb ik F-jes begeleid en 
getraind, samen met Daan Brenkman. Tot en 
met de C-junioren ben ik hun begeleider ge-
weest. Daarna: keeperstrainer van de C’s en 
D’s, ook van de meisjes A1 en Dames 1 (met 
Arnold de Block). Vier jaar ben ik de vaste 
vlaggenist bij Heren 1 geweest, daarvóór 

Hopelijk kunnen we dit 
tot in lengte van dagen 
blijven doen



www.vanmuijenbetonbouw.nl

VAN MUIJEN BETONBOUW

Beton staat als ijzersterk bekend en dat is wat Van Muijen Beton- 
bouw te alle tijde nastreeft: ijzersterke kwaliteit, ijzersterk resultaat!

Als traditionele betonbouwers kunnen we van dienst zijn bij alle 
soorten ruwbouwwerkzaamheden van woning- en utiliteitsbouw 
tot fundering en betoncasco’s.

Bovendien bedienen we uiteenlopende sectoren, van de 
watersector tot de agrarische branche. Van Muijen Betonbouw 
neemt zowel de voorbereiding als de uitvoering uit handen. 
Op deze manier waarborgen we onze kwaliteit en het beste 
resultaat voor onze opdrachtgevers.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie: 
www.vanmuijenbetonbouw.nl

Van Muijen Betonbouw  |  Braken 16  |  1713 GC Obdam  |  T 0226 - 72 54 10

Als trotse sponsor 
wenst ING alle spelers, 
supporters en vrijwilligers 
een sportief seizoen toe.

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

Iets te vIeren?
Een onvergetelijke avond bij Tapasbar La Fiesta

Heeft u iets te vieren? Een verjaardag, personeelsborrel, bedrijfs-
feest, huwelijk of jubileum? Dan kunt u terecht bij La Fiesta voor 
een gezellige en heerlijke avond uit met uw eigen gezelschap! 

U kunt in La Fiesta terecht voor besloten feesten vanaf 20 pers., 
tot maximaal 90 á 100 pers. (afhankelijk van uw wensen). 
Ons aanbod is heel breed en varieert van een gezellige borrel 
met lekkere hapjes tot een uitgebreide dineravond. 

Zoekt u een feestlocatie in Noord-Holland? 
Dan biedt Tapasbar La Fiesta vele mogelijkheden. U heeft de 
keuze uit verschillende opstellingen en kunt zelf een arrangement 
samenstellen. Op onze expertise kunt u uiteraard rekenen!

Voor meer: info@tapasbarlafiesta.nl  |  www.tapasbarlafiesta.nl

Tapasbar La Fiesta  |  Middenweg 201  |  1701 GB Heerhugowaard



HERENSELECTIE
MARC VAN WONDEREN

Voor de derde achtereenvolgende keer hebben we een gesprek met Marc over een nieuw 
seizoen, en wederom gaat het gesprek over het spelen in een hogere klasse. In twee jaar 
tijd is Marc met z’n mannen doorgestoomd van de vierde naar de tweede klasse, voor-
waar een prestatie van formaat.

het maximale moeten geven. De zaterdag 
tweede klasse is minimaal zo sterk als de zon-
dag tweede klasse. Neem bijvoorbeeld DVVA 
(Amsterdam): een grote club, 2 jaar geleden 
nog eersteklasser. Ik schat die club in bij de 
top 5. Maar zo zijn er nog wel een paar, hoor, 
denk aan AMVJ, EDO, AFC. We zullen onze 
speelwijze dan ook echt wat moeten aanpas-
sen: veel geduld en niet te wild in de aanval.

Prognose?
“Tja”, zegt Marc, met een aarzeling die we de 
vorige seizoenen niet bij hem bespeurden, 
“ik kan nu wel zeggen dat we voor het kam-
pioenschap of voor promotie gaan, maar dat 
lijkt me niet zo realistisch. Ik denk dat ik pas in 
december een inschatting kan maken wat er 
voor ons mogelijk is. Er zijn veel min of meer 
gelijkwaardige ploegen en zoals gezegd: het 
niveau is duidelijk een stuk hoger dan wat we 
afgelopen jaren gewend waren. Laat ik het er 
nu maar op houden dat we gaan voor hand-
having. 

Hard werken met gehele staf
Tenslotte wil Marc wel kwijt, dat hij niet alleen 
veel vertrouwen heeft in de spelersploeg, 
maar minstens zo veel in de mensen om hem 
heen: Jordi van Eekelen als assistent-trainer, 
Johan Kraak als teammanager, verzorger Rob 
Ernst en fysio Duko en Jasper Pool als kee-
perstrainer. Samen met hen zal hij er alles 
aan doen om een goed figuur te slaan in de 
tweede klasse.

Hoofdtrainer Marc van Wonderen
“Dit jaar geen makkelijke potjes”

De groep zit “chemisch”
goed in elkaar

Marc is echter reëel genoeg om in te zien dat 
het seizoen 2015-2016, met tegenstanders 
van een zwaarder kaliber, niet eenvoudig zal 
worden. Natuurlijk vindt hij het een gewel-
dige uitdaging om met zijn selectie de strijd 
aan te gaan en te trachten goede resultaten 
te behalen tegen een aantal gerenommeerde 
tegenstanders.

Samenstelling van de selectie 
Na de geweldige ontlading na de gewonnen 
wedstrijd in de nacompetitie tegen Buiten-
veldert en de daarmee verdiende promotie 
staan Marc en zijn mannen weer met beide 
benen op de grond. Nu staat een pittig sei-
zoen in de tweede klasse te wachten en dat 
zal een maximale inzet eisen van allen. Zo is 
de topscorer van vorig seizoen, Jan de Bruin 
(goed voor meer dan 30 goals), er niet meer 
bij en dat scheelt nogal wat.
Marc: “Natuurlijk is het jammer dat we Jan 
moeten missen, maar daarentegen hebben 
we nu meer spelers die voor de goal kunnen 

komen. We hebben, vind ik, een goede mix 
van jonge en oudere, geroutineerde spelers. 
Nieuw zijn Ilyas Bektes (van Alcmaria geko-
men) en Lazar Prenda, die van Vios W komt 
(heeft ook gespeeld bij de jeugd van AZ, PSV, 
ADO Den Haag, Haarlem en heeft bij Alk-
maarse Boys nog met Marc zelf gespeeld in 
de jongste jeugd). Verder: Rodney de Bonte 
(van SVW, daarvóór Reiger Boys-jeugd) en 
Clarence Fränkel uit Amsterdam. Alles bij el-
kaar een brede selectie, maar we zullen dit 
seizoen iedereen hard nodig hebben: we 
spelen op een hoger niveau en zullen meer 
en harder moeten trainen. De groep zit “che-
misch” goed in elkaar.”

Niveau tweede klasse
Marc: “In de afgelopen twee jaar, in de vier-
de en de derde klasse, hadden we nog wel 
eens tegenstanders waarvan we gemakkelijk 
wonnen. Nu, in de tweede klasse, krijgen we 
geen gemakkelijke wedstrijden meer, daar 
kun je op rekenen. We zullen elke wedstrijd 

Westrijdbeeld Reiger Boys-EDO

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016
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Marc van Wonderen
hoofdtrainer

Jordy van Eekelen
assistent trainer

Johan Kraak
teammanager

Jeffrey Dekker
ass. scheidsrechter

Jasper Pool
keeperstrainer

Rob Ernst
verzorger

Paul Roos
keeper

Duc Anh Vu
middenvelder

Duco Weijers 
fysiotherapeut

Lars Apeldoorn
verdediger



 
Wedstrijdschema

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Ilyas Bektes
middenvelder

Timo Blind
verdediger

Rodney de Bonte
aanvaller

Johan Dewüs
verdediger

Thijs Draper
aanvaller

Richard Fortes Rodriguez
middenvelder

Clarence Fränkel
verdediger

Yucel Gundogdu
middenvelder

Ilco van der Hel
aanvaller

Pascal Kabalt
verdediger

Giovanni Kasanwirjo
aanvaller

Daan de Vries
aanvaller

Jeroen Kossen
Middenvelder

Remco Rietveld
verdediger

Robin Wezepoel
verdediger

Jermaine Rock
verdediger

Reiger Boys - BOL
Monnickendam - Reiger Boys
Reiger Boys - AMVJ
Marken - Reiger Boys
Reiger Boys - AFC
HBOK - Reiger Boys
Reiger Boys - ZOB
OSV - Reiger Boys
Reiger Boys - EVC
Castricum - Reiger Boys
Reiger Boys - Overbos
EDO HFC - Reiger Boys
BOL - Reiger Boys
Reiger Boys - Monnickendam
AMVJ - Reiger Boys
Reiger Boys - Marken
AFC - Reiger Boys
Reiger Boys - HBOK
ZOB - Reiger Boys
Reiger Boys - OSV
Overbos - Reiger Boys
Reiger Boys - DVVA
Reiger Boys - Castricum
EVC - Reiger Boys

19-09-2015
26-09-2015
03-10-2015
10-10-2015
17-10-2015
31-10-2015
07-11-2015
14-11-2015
28-11-2015
05-12-2015
12-12-2015
23-01-2016
30-01-2016
13-02-2016
20-02-2016
05-03-2016
12-03-2016
19-03-2016
02-04-2016
09-04-2016
23-04-2016
30-04-2016
07-05-2016
14-05-2016



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

Bestrating
Sierbestrating

ADMINISTRATIEKANTOOR
TELLEMAN

Clara Wichmanntuin 6 - Heerhugowaard
Tel. 072 - 5721851  www.telleman.nl

sinds 1997

FISCAAL GEZIEN...

ONDERNEMERS EN ZZP-ERS:
Belastingaangifte, Jaarrekening,

Advies, Salarisadministratie

Bij ons staat U niet buitenspel!

OOK PARTICULIEREN

conserveringsgroep

stralen  •  coaten  •  schilderwerken

Rooswijkweg 271  |  1951 ME  Velsen-Noord  |  T +31(0)251-268020  |  info@back.nl

www.back.nl

De bedrijven op deze pagina’s feliciteren Reiger Boys met het 
kampioenschap en wensen ze veel succes in de 2e klasse!

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

Voor een 
rijopleiding 

op maat!!

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

Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18

VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT

Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18

VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT
Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18
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Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18

VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT

Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18

VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT

Middenweg 161, 1702 HB Heerhugowaard, Tel. 072 - 571 12 18

VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT
• VERF

• GORDIJNEN
• RAAMDECORATIE

• BEHANG
• VLOERBEDEKKING

• GLAS

www.dirkmaatverfenwand.nl



De bedrijven op deze pagina’s feliciteren Reiger Boys met het 
kampioenschap en wensen ze veel succes in de 2e klasse!

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. 

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



Beautysalon 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

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

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!

nu € 59.50
prijs	behandeling

•	Uitgebreide	huidmeting	per	huidcomputer

Volledige gezichtsbehandeling
•	Reiniging
•	Peeling	d.m.v.	warmtewerking
•	Epileren
•	Verwijderen	van	onzuiverheden
•	Gezichtsmassage
•	Masker	aangepast	aan	uw	huidtype

Massage
Uitgebreide	half	uurs	massage	van	rug,	
nek, schouders en achterkant benen

Lichaamspeeling
Voor	het	verwijderen	
van dode huidcellen
 

                                                                        

Lichaamspakking
Bij	een	lichaamspakking	gaat	
u	volledig	ontspannen	in	een	
warmtedeken waarbij u de keuze 
heeft	uit	4	soorten	pakkingen;	
Lavendel,	Chocolade,
Champagne	of	Algen

En een cosmetische 
voetverzorging
•	Verzorging	van	de	teennagels
•	Verwijderen	van	eelt
•	Een	heerlijke	voetmassage

€ 99.50

LA LUNA HALVE DAG ARRANGEMENT

Koffie,	Thee,	Verse	Jus	d’orange	en	
Yoghurt	met	Fruit.	Na	afloop	gaat	u	geheel	
verzorgd de deur uit met een gratis 
Ariane	Inden	make-up.

Bij een kuur krijgt u 
de 6e behandeling gratis            

Dorpsstraat 699
1723 HE Noord-Scharwoude

Mobiel 06 - 53333569
www.richardpatertegelzetter.nl

niet buitenspel.

ater

egelzetter
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ichard

Voor al uw tegelwerk
vakkundig gezet en snel

staat u bij

VRIJDAGFiesta de Sangria
een 1Ltr karaf sangriavoor slechts€ 12,50

ZATERDAG

Shaking Saturday

€ 4,50alle cocktails 

voor maar p.s.

reserveren via 

www.lacubanita.nl

Wij verzorgenook catering en partijen

La Cubanita 
Heerhugowaard

Middenwaard 129
Tel. 072 303 0064

www.lacubanita.nl/heerhugowaard



DAMESSELECTIE
HOOFDTRAINER
CORINA DEKKER

Wat doe je als voetballen je lust en je leven is en door een zware blessure moet je ermee 
stoppen? Voor die vraag kwam Corina te staan toen ze op 22-jarige leeftijd door ernstige 
knieblessures (kruisbanden, meniscus) en een mislukte operatie haar voetbalschoenen 
voorgoed in het vet moest zetten. Maar Corina ging niet bij de pakken neerzitten en zet-
te haar carrière in de sport op een andere wijze voort. 

Reiger Boys. Genoeg dus voor een goed ge-
vulde week!

Haar ervaring als trainer heeft zij opgedaan 
bij Fortuna, waar zij eerst de E-jeugd heeft 
getraind en later de Vrouwen 1 en 2 en de 
meisjes A-junioren.

Doelstelling bij Reiger Boys
Natuurlijk vindt Corina het ontzettend jam-
mer dat de vrouwen zijn gedegradeerd uit 
de Topklasse. En ook heel vervelend is het dat 
een flink aantal speelsters naar andere clubs 
zijn overgegaan, waardoor de selectie be-
hoorlijk is uitgedund ten opzichte van vorig 
jaar. Corina denkt dan ook dat het dit jaar in 
de Hoofdklasse een zware strijd zal worden. 
Het belangrijkste voor haar is om er weer een 
echt team van te maken, de meiden moeten 
leren met elkaar te voetballen. 
Corina: “Als we straks een ingespeeld geheel 
zijn, is er meer vertrouwen en dan geloof ik 
zeker dat we goede resultaten kunnen be-
halen. In de oefenperiode hebben we wel 
wedstrijden verloren, maar we zijn niet weg-
gespeeld. Wat mij betreft gaan we dit jaar 
voor de middenmoot, in elk geval voor hand-
having.”

Mijn ervaringen bij Reiger Boys tot nu toe
“Ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel 
positief ben over Reiger Boys. Heel veel is er 
mogelijk, wat ik gevraagd heb, is ook gereali-
seerd, o.a. een looptrainer en 2 maal keepers-
trainer. Verder is het me opgevallen dat er een 
goede sfeer heerst bij de club en dat er geluk-
kig korte lijnen zijn voor overleg. Kortom, ik 
heb heel veel zin in het seizoen, om er samen 
met alle anderen van m’n begeleidingsteam 
iets moois van te maken.”

Corina Dekker: “teamgedachte 
staat bij mij voorop”

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Inmiddels is zij o.a. docente op het CIOS, 
heeft een eigen bedrijf en is met ingang van 
dit seizoen trainer/coach van de vrouwen van 
Reiger Boys. Corina is 32 jaar en woont met 
partner en dochter in Zaandam.

Eigen voetbalcarrière
Corina voetbalde al van jongs af aan. In de 
jeugd speelde zij bij SVIJ (IJmuiden, waar zij 
oorspronkelijk vandaan komt) tot haar 16de 
jaar samen met jongens in één team. Dat ging 
haar kennelijk goed af, want al vanaf haar 
13de jaar werd zij geselecteerd voor het Ne-
derlands elftal. Zij maakte deel uit van Jong 
Oranje, waarmee ze een aantal aansprekende 
wedstrijden speelde in binnen- en buiten-
land, o.a. op het Nordic Tournament en wed-
strijden voor EK-kwalificatie.
Met Fortuna Wormerveer speelde zij drie-
maal om de Nationale beker (de Amstelcup) 

en in 2004-2005 was zij topscorer van Neder-
land in de Hoofdklasse (de Topklasse bestond 
toen nog niet) met 22 goals. Helaas kwam 
aan dat alles een eind toen zij op haar 22ste 
de genoemde zware knieblessures opliep. 

Bezige bij
Een stilzitter kun je Corina absoluut niet 
noemen. Zij geeft les op het CIOS, doet vor-
mingswerk als buurtwerker in de Zaanstreek 
(speciaal gericht op hangjongeren, voor wie 
zij activiteiten organiseert) en geeft bewe-
gingslessen op basisscholen. Daarnaast heeft 
zij sinds 4 jaar een eigen bedrijf “it’s sports”, 
met welk zij zich bezighoudt met het geven 
van clinics (ook voor scholen) en het geven 
van bewegingscursussen voor ouderen. En 
met ingang van dit seizoen traint en coacht 
zij ook nog de selectie van de vrouwen van 

Westrijdbeeld Reiger Boys-RVVH

“Het werken als team staat bij mij voorop!”
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Corina Dekker
hoofdtrainer

Fred Keizer
assistent scheidsrechter

Marcel Kokkelkoorn
verzorger

Henk Lassing
verzorger

Nicolle Martens 
keepster

Kelly Blankert
verdedigster

Lien Denneman
aanvalster

Yfke Groothuis 
keepster

Pauline van Koningsveld
team begeleider



 
Wedstrijdschema

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Britt van der Gulik
aanvalster

Chantal Hendriksen
aanvalster

Patricia Loman
middenveldster

Caitlin Lagrand
middenveldster

Lieke Ooijevaar
verdedigster

Lisette Pipping
verdedigster

Niki Rensen
aanvalster

Monique van der Rijst
middenveldster

Nathalia Santibanez Vargas
middenveldster

Hilde Spierings
verdedigster

Isolde Stam
verdedigster

Jose Wolfsen
aanvalster

Madeleine Stoop
middenveldster

Dominique Verwey
middenveldster

Suzanne van Zijl
verdedigster

Jaimy Visser
middenveldster

Reiger Boys - Jong FC Twente
Oranje Nassau - Reiger Boys
Reiger Boys - Jong PEC Zwolle
Knickerbockers - Reiger Boys
Reiger Boys - Ter Leede 2
SSS - Reiger Boys
Reiger Boys - Be Quick
Reiger Boys - DSS
RCL - Reiger Boys
Reiger Boys - VIOD
Jong ADO Den Haag - Reiger Boys
Reiger Boys - Odysseus 91
Jong PEC Zwolle - Reiger Boys
Reiger Boys - Oranje Nassau
Jong FC Twente - Reiger Boys
Reiger Boys- Knickerbockers
Ter Leede - Reiger Boys
Reiger Boys - SSS
Be Quick - Reiger Boys
DSS - Reiger Boys
RVVH - Reiger Boys
Reiger Boys - Jong ADO Den Haag
Reiger Boys - RCL
VIOD - Reiger Boys

19-09-2015
26-09-2015
03-10-2015
10-10-2015
17-10-2015
31-10-2015
07-11-2015
14-11-2015
28-11-2015
05-12-2015
12-12-2015
23-01-2016
30-01-2016
13-02-2016
20-02-2016
05-03-2016
12-03-2016
19-03-2016
02-04-2016
09-04-2016
16-04-2016
23-04-2016
30-04-2016
07-05-2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voor een doeltreffende samenwerking! 

Contact  Stationsplein 30-32   T: 072-5348571    Openingstijden : 
  1703 WB    F: 072-5345212    ma t/m vr : 09.00-17.30 
  Heerhugowaard   Spoed: 06-43823121 
       E-mail: info@trefferuitzendbureau.nl 

Facebook.com/Trefferuitzendbureau 

Treffer uitzendbureau 

@Trefferuitzendbureau 

Uitzendbureau Treffer in Heerhugowaard is meer dan een uitzendbureau. We richten ons namelijk niet alleen op flexibele 
arbeidsbemiddeling in Noord-Holland, maar denken met werkzoekenden mee over hun loopbaanmogelijkheden en 
adviseren werkgevers over diverse organisatievragen. Zo spelen we in op de hedendaagse arbeidsmarkt.  Daarin staan de 
begrippen flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid centraal. Daarvoor zijn we actief in de volgende branches: 
 

 Industriële reiniging      
 Offshore 
 Procestechniek 
 Groenvoorziening 
 Bouw 
 Schoonmaak 

Bij ons draait het om werk, werkgevers en werkzoekenden. We kennen de arbeidsmarkt, onderkennen de behoeftes van het 
bedrijfsleven en zijn op de hoogte van de vaardigheden van onze uitzendkrachten. Die matchen we met als uitgangspunt een 
doeltreffende samenwerking. Indien nodig zijn we dag en nacht bereikbaar. 

 

Voor meer informatie bezoek onze website: www.trefferuitzendbureau.nl 
 

 Productie 
 Zakelijke dienstverlening 
 Horeca 
 Callcentra 
 Techniek 

• Industriële reiniging

• Offshore

• Procestechniek

• Groenvoorziening

• Bouw

• Productie

• Zakelijke dienstverlening

• Horeca

• Callcentra

• Techniek

Uitzendbureau Treffer in Heerhugowaard is meer dan een uitzendbureau. We richten ons namelijk niet alleen op flexibele arbeids-
bemiddeling in Noord-Holland, maar denken met werkzoekenden mee over hun loopbaanmogelijkheden en adviseren werkgevers 
over diverse organisatievragen. Zo spelen we in op de hedendaagse arbeidsmarkt. Daarin staan de begrippen flexibiliteit, kwaliteit 
en betrouwbaarheid centraal. Daarvoor zijn we actief in de volgende branches:

Voor een doeltreffende samenwerking!
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Bij ons draait het om werk, werkgevers en werkzoekenden. We kennen de arbeidsmarkt, onderkennen de behoeftes van het bedrijfs-
leven en zijn op de hoogte van de vaardigheden van onze uitzendkrachten. Die matchen we met als uitgangspunt een doeltreffende 
samenwerking. Indien nodig zijn we dag en nacht bereikbaar.

Stationsplein 30-32 T: 072-5348571  Openingstijden :
1703 WB Heerhugowaard  F: 072-5345212  ma t/m vr : 09.00-17.30
E-mail: info@trefferuitzendbureau.nl Spoed: 06-43823121 
Website: www.trefferuitzendbureau.nl

Facebook.com/Trefferuitzendbureau

Treffer uitzendbureau

@Trefferuitzendbureau

Verbeter je 
voetbalprestaties!



NUH TURPçU, TEAMMANAGER 
HEREN 1 ZAALVOETBAL
REIGER BOYS/
TREFFER UITZENDBUREAU

Voorafgaand aan het interview is er ten huize van de familie Turpçu een hartelijke ont-
vangst door Nuh en zijn vrouw Mireille, met vers gezette koffie en speculaas. Beiden run-
nen het succesvolle Treffer Uitzendbureau, de sponsor van de zaalvoetbaltak van Reiger 
Boys. Het gesprek vindt voornamelijk plaats met Nuh, die enthousiast vertelt over z’n 
betrokkenheid bij met name het Heren 1 zaalteam, waarvan hij de teammanager is.

komen. Mijn vader werd ook de coach van 
het team. Van lieverlee werden de prestaties 
in de jaren daarna steeds beter, het niveau 
ging omhoog met als resultaat de promotie 
naar de 1ste klasse, na een enerverende be-
slissingswedstrijd tegen het Veerhuis aan het 
eind van het afgelopen seizoen.”

Voel je je zowel bij de vrouwen- als bij de 
mannenteams betrokken?
Nuh: “Eerlijk gezegd voel ik me hoofdzakelijk 
betrokken bij Heren 1. Natuurlijk sponsoren 
we de Vrouwen 1 ook, maar verder heb ik er 
weinig bemoeienis mee.
Het doel van onze totale sponsoring van, zo-
wel bij Reiger Boys als bij AZ, is natuurlijk het 
vergroten van onze naamsbekendheid.”

Wat is de doelstelling van het team van 
Heren 1?
Nuh en Güney: “We proberen elk jaar weer wat 
beter te worden. Er zijn heel wat spelers bij 
andere verenigingen die graag bij ons willen 
komen spelen. Dat kan, als dat de kwaliteit 
omhoog brengt. We willen heel graag naar de 
hoofdklasse en, wie weet, daarna nog hoger. 
We vinden het in elk geval fantastisch dat de 
zaalvoetbaltak nu in totaal, de mannen plus 
vrouwen plus de jeugd, al 13 teams heeft.

Tenslotte komt Mireille er nog even bijzitten:
“Ik had niet zo veel met voetbal, maar door 
ons sponsorschap bij AZ (“Partner in busi-
ness”) ben ik wel enthousiast geworden. Elke 
thuiswedstrijd van AZ ben ik er bij, hoor!” 
Nuh kan dit volmondig beamen.

Het is altijd leuk met die
jongens, elke week!

Nuh: “Ik houd niet van 
verliezen!”

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Vertel eerst eens iets over jezelf en jullie 
uitzendbureau
Nuh: “Mijn ouders komen uit Turkije. M’n 
vader kwam in 1964 als gastarbeider naar 
Nederland en kreeg werk bij Bruynzeel. De 
bedoeling was dat hij na een paar jaar zou te-
rugkeren naar Turkije, maar uiteindelijk werd 
het een veel langer verblijf. In 1976 kwam het 
hele gezin over en zo belandde ik op 6-jarige 
leeftijd in Nederland.
Zelf heb ik ook gevoetbald, bij AFC’34, zowel 
op het veld (t/m de A1) als in de zaal. Ik ben na 
de A1 naar Turkije gegaan en heb geprobeerd 
daar als prof te spelen, maar dat is niet gelukt.
Wat het bedrijf van Mireille en mij betreft: 
Mireille werkte al bij een uitzendbureau en 
op een gegeven moment heb ik haar aange-
moedigd om voor zichzelf te gaan beginnen. 
Zo gezegd, zo gedaan, en in 2007 was Treffer 
Uitzendbureau een feit. Mijn rol was toen een 
adviserende, maar sinds dit jaar ben ik ook 
geheel betrokken bij ons bedrijf.”

Hoe ben je met jullie uitzendbureau bij 
Reiger Boys terechtgekomen?
Nuh: “Ik ben nu eenmaal gek van voetbal, ik 
weet er ook veel van.  Op een gegeven mo-
ment, in 2011, kwam mijn zoon Güney bij me 
met de vraag of mijn vrouw en ik het zaal-
voetbalteam van hem en zijn vrienden wil-
den sponsoren en begeleiden.” 
(Op dat moment roept Nuh zijn zoon erbij om 
te vertellen hoe het precies begonnen was)
Güney: “Ik wilde heel graag een vriendenteam 
starten en bij een vereniging gaan spelen. Ik 
heb toen Ron Veerman gebeld en gevraagd 
of we bij Reiger Boys met een zaalvoetbal-
team konden beginnen. Toen we eenmaal 
een positief bericht kregen moest er natuur-
lijk veel gebeuren, er moest een organisatie 
opgezet worden, er moest een bestuur ko-
men etcetera. Pa en ma waren vervolgens be-
reid ons te sponsoren, onder de voorwaarde 
van pa dat er dan wel prestaties moesten 

Elke week is het bar 
gezellig, als de jongens 
bij ons thuis verzamelen

Mireille: “Ik kan er niet 
tegen als ik zie dat mijn 
zoon een schop krijgt”



DAMES 1 |  EREDIVISIE ZAALVOETBAL

achterste rij vlnr: Wouter Moraal (trainer-coach), Giovanni Kasanwirjo (trainer-coach), Jaimy Visser,  

Demi Wustenhoff, Larissa Smit, Rona Mosterd, Jesca Willemsen, Lotte Bijl en Dominique Verweij

voorste rij vlnr:  Chantal Hendriksen, Inge Woldhuis en Monique van der Rijst

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
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DAMES ZAALVOETBAL
WOUTER MORAAL &
GIOVANNI KASANWIRJO

Hoe zijn jullie bij Reiger Boys terechtgeko-
men?
Wouter: “Via Jaimy Visser, die ik al langer ken, 
werd ik in contact gebracht met de zaalvoet-
baltak van Reiger Boys. Zij maakte me attent 
op de trainersvacature. 
Het zaalvoetbalwereldje ken ik aardig. Vanaf 
m’n zesde jaar heb ik bij SRC (Schagen) op het 
veld gevoetbald, tot ik in 2008 moest stop-
pen vanwege een flinke blessure. Via vrien-
den van me raakte ik toen bij het zaalvoetbal 
betrokken. Ze zochten een coach en daar is 
het mee begonnen. Vervolgens heb ik het 
2de team van Scaga gecoached. Daarmee 
degradeerden we het eerste jaar, maar het 
volgende seizoen promoveerden we direct 
weer. Daarna heb ik als coach van het eerste 
team twee jaar in de eerste divisie gespeeld. 
In de tussentijd had ik het trainersdiploma 
TC3 zaalvoetbal behaald. In 2013 ben ik bij 
Scaga gestopt, nam een jaartje rust en een 
jaar later was ik coach van Wognum Nicols. 
Totdat Jaimy Visser mij dus benaderde voor 

Reiger Boys en daar zag ik wel een mooie uit-
daging in.”

Giovanni: “Ik ben door Jordi van Eekelen be-
naderd. Jordi vertelde op een gegeven mo-
ment dat hij geen tijd meer had voor het trai-
nen van Dames 1 en vroeg of ik er misschien 
zin in had. Ik moest er even over nadenken. 
Ik train immers al tweemaal per week, speel 
op zaterdag (Heren 1-veld van Reiger Boys) 
en bovendien woon ik in Almere, bepaald 
niet naast de deur. Maar omdat de meiden 
enthousiast reageerden en ik er veel ver-
trouwen in had om het samen met Wouter te 
doen, heb ik ja gezegd. 

Twee kapiteins op een schip, kan dat?
Beiden vinden dat de samenwerking prima 
gaat, zij vullen elkaar goed aan. Van te vo-
ren stellen zij de oefenstof samen (er wordt 
getraind op de maandagavond). Wouter is 
de man aan de zijkant; hij observeert, posi-
tioneert, geeft aanwijzingen en legt, indien 

Na het eerste jaar in de Eredivisie (seizoen 2014-2015) heeft het eerste damesteam nu 
de smaak goed te pakken. De opvolgers van Jordi van Eekelen, Wouter Moraal (45) en 
Giovanni Kasanwirjo (26) zijn vol energie en enthousiasme aan het nieuwe seizoen be-
gonnen en hebben met “hun meiden” inmiddels de eerste winstpunten binnengehaald. 

Qua enthousiasme en beleving 
verdienen de meiden meer aandacht!

nodig het spel even stil. Ook besteedt hij aan-
dacht aan het maken van goed onderlinge af-
spraken. Giovanni speelt op de training met 
de vrouwen mee en geeft dan ondertussen 
aanwijzingen, commentaar op het spel en 
de positie. Zowel Wouter al Giovanni werken 
daarbij vanuit dezelfde visie.

Wat is jullie doelstelling voor dit seizoen?
Wouter: “We willen in de Eredivisie echt een 
woordje meespreken. Eindigen bij de eerste 
vier is ons doel, dan kunnen we spelen in de 
play-offs. Gezien de kwaliteit van het team 
moet dat haalbaar zijn. Met Rona Mosterd 
en Inge Woldhuis is de kwaliteit toegeno-
men. Niet alleen de meiden en wij, ook de 
bestuursleden Ron Veerman en Ben Rietveld 
zijn heel ambitieus.”

Giovanni: “We hebben nu een selectie van 
9 meiden. Dat is wel krap voor een heel sei-
zoen, we spelen immers in een poule van 
11 clubs en daar komen de play-offs nog bij. 
Wellicht krijgen we nog wat aanvulling.”

Zowel Wouter als Giovanni roemen de sfeer 
in de selectie. Als ze weer eens een verre uit-
wedstrijd hebben (Sittard, Pernis, Groningen, 
Drachten, om er een paar te noemen), is het 
op de terugreis vaak feest in de bus, die be-
schikbaar wordt gesteld door sponsor Tref-
fer Uitzendbureau. En door het seizoen heen 
wordt zo af en toe, in overleg met de meiden, 
een gezellige avond georganiseerd.

Hebben jullie nog wensen?
Beiden: “We willen dolgraag nog meer pu-
bliek bij de thuiswedstrijden in de sporthal 
van de Waarder Golf. Dat verdienen de mei-
den zeker! Daarom doen we graag de oproep: 
Kom kijken bij de thuisduels.” 

De thuiswedstrijden worden op vrijdag-
avond gespeeld, aanvang 21.15 uur. 

Let op de meiden van 

Reiger Boys/Treffer 

Uitzendbureau!



www.keukensale.com

DUITSE TOPKWALITEIT VOOR DISCOUNTPRIJZEN!

Waarom
keukensale.com?

•  Duitse topkwaliteit, gegarandeerd 
voor de laagste prijs

•  Helder en transparant; direct 
de beste prijs

•  Deskundig advies
•  Persoonlijk contact, de eigenaar 

staat zelf ook in de winkel
•  Minimaal 10 jaar ervaring 

aanwezig in elke winkel
•  Mooi verzorgde showrooms
•  Gratis 3D ontwerp
•  Direct geleverd vanuit onze 

fabriek in Duitsland
•  Vakkundige montage door 

nevjirdeb egatnom edreetceleseg
in uw regio 

VOOR ALLE LEDEN EN SUPPORTERS VAN 
REIGERBOYS EEN EXTRA LEUKE ATTENTIE BIJ 

AANSCHAF VAN EEN KEUKEN!*

van 6898,-

voor

4599,-
van 11998,-

voor

7999,-

KEUKEN POORTVLIET
Front in 2 zijdig melaminehars gecoat, Leverbaar in 5 kleuren, 
Getoonde afmeting 195 x 275 x 180 cm

KEUKEN RIETVELD
Front Raamdeur 2 zijdig melaminehars gecoat, Leverbaar in 
5 kleuren, Getoonde afmeting 310 x 270 x 185 cm

INCLUSIEF

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Siemens: gaskookplaat, schouwkap, vaatwasser, 
hetelucht oven, koel-vries combinatie

INCLUSIEF
Werkblad kunststof decor met abs kanten, 
spoelbak en mengkraan, Zanussi kookplaat, 
Faber afzuigkap, Junker: koelkast, oven, 
magnetron, vaatwasser

van 7498,-

voor

4999,-

KEUKEN VAN GOGH
Front in 2 zijdig melaminehars gecoat, Leverbaar in 5 kleuren, Getoonde afmeting 245 x 275 cm

INCLUSIEF
Werkblad kunststof decor met abs kanten, Spoelbak RVS en 
mengkraan, Zanussi koelvriescombinatie, Belling fornuis zwart, 
Belling achterwand zwart, Belling schouwkap zwart, 
Belling bakset, Zanussi vaatwasser

VOOR ALLE LEDEN EN SUPPORTERS VAN 
REIGERBOYS EEN EXTRA LEUKE ATTENTIE BIJ 

AANSCHAF VAN EEN KEUKEN!*

Filiaal Heerhugowaard | J.J.P. Oudweg 17 | 1703 DE HEERHUGOWAARD | T 072-7370333
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TRAINER JEUGDKEEPERS
JEROEN BLANK

Elke maandagavond is Jeroen (31) op het veld te vinden, tesamen met in totaal tien 
jeugdkeepers. Het ene uur is hij bezig met zes jongens, het volgende uur met vier meis-
jes. Hij tracht hen de fijne kneepjes van het keepersvak bij te brengen, zodat ze met zelf-
vertrouwen de wedstrijden ingaan en over enkele jaren wellicht tot een van de selectie-
elftallen behoren. 

Ik heb gelukkig heel veel geleerd tijdens de 
trainerscursussen van Frans Hoek, zowel de 
basis- als de vervolgcursus. Vooral bij het be-
kijken van wedstrijden tijdens de vervolgcur-
sus, bijvoorbeeld bij de D1 van AZ, letten we 
veel op de positie van de keeper. En wat ook 
belangrijk is: de keeper moet zijn medespe-
lers, met name de verdedigers, goed kunnen 
coachen. Ik zeg altijd: trek je mond open, laat 
je horen. En verder vind ik de meevoetbal-
lende keeper het meest ideaal, hij/zij moet 
meedoen in het spel en niet alleen maar op 
zijn/haar lijn blijven staan.

Een belangrijk aspect tijdens de trainingen is, 
dat de keeper niet alleen maar de schietschijf 
is van de veldspelers, maar betrokken wordt 
bij het oefenen van spelsituaties. Dat probe-
ren we met de andere trainers voor elkaar te 
krijgen. Daartoe overleggen we ook met el-
kaar hoe dat het beste in te passen is in de 
trainingen.”

Wat zou je nog willen verbeteren?
“Natuurlijk is aparte keeperstraining heel nut-
tig, maar er zou nóg meer aandacht moeten 
zijn voor het trainen van keepers samen met 
hun team. Dan raken keepers en spelers goed 
op elkaar ingespeeld en weten ze van elkaar 
wat ze in bepaalde situaties wel of niet moe-
ten doen. Maar ik besef dat dat in de praktijk 
lastig is, dan zou je nog meer keeperstrainers 
moeten hebben, die dan per team gaan wer-
ken. Toch ben ik nu heel tevreden hoe we 
met alle trainers samen op één lijn zitten en 
er met elkaar aan werken om het niveau om-
hoog te brengen.” 

Je kunt niet altijd winnen,
ook leren verliezen

Als je als keeper gáát, 
moet je ‘m hebben!

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

Maar minstens zo belangrijk als het verbete-
ren van de techniek vindt Jeroen het erva-
ren van plezier aan “het spelletje”. Sinds drie 
maanden woont Jeroen in Heerhugowaard; 
vanuit zijn huis kan hij het complex van Rei-
ger Boys zien liggen.

Eigen keeperscarrière
Tot zijn 18de jaar was Jeroen een goede, 
enthousiaste keeper bij Apollo ’68 in Hens-
broek, de plaats waar hij oorspronkelijk 
vandaan komt. Vervelende blessures echter 
zorgden ervoor, dat hij vroegtijdig moest 
stoppen. Omdat hij toch bij het voetbal be-
trokken wilde blijven, is hij vanaf zijn 18de de 
jeugd keeperstraining gaan geven. Dat beviel 
zó goed, dat hij in 2004-2005 ook de senio-
ren, inclusief de keepers van de selectie, van 
Apollo ‘68 ging trainen.

Hoe kwam je bij Reiger Boys terecht?
Jeroen: “Op de sportschool waar ik regelma-
tig trainde, kwam ik in contact met Jordy van 
Eekelen (assistent-trainer herenselectie). Al 
pratend over voetbal zei Jordy: We zoeken bij 
Reiger Boys nog keeperstrainers, is dat niet 
iets voor jou?”. Enfin, om een lang verhaal 
kort te maken: in 2006 begon ik bij Reiger 
Boys, eerst 1 middag, later zelfs 3 à 4 avonden 
per week. Ik startte met de jeugd, heb ook se-
nioren en dames getraind, maar momenteel 
weer alleen jeugdkeepers, 1 avond per week. 
En ik moet zeggen, ik beleef er ontzettend 
veel plezier aan.”

Je ervaringen met het trainen bij RB?
Jeroen: “Ik heb het erg naar m’n zin bij Reiger 
Boys. Het trainen gaat leuk, met de jongens 
en meiden is goed te werken, zowel wat be-
treft hun niveau als hun instelling. Ik besteed 
natuurlijk aandacht aan de basistechnieken 
(vangen, gooien, schieten), maar zeker zo 
belangrijk vind ik het trainen van het positie 
kiezen als keeper.



PARAMEDISCH CENTRUM 
STAD VAN DE ZON
DUCO WEIJERS

Het seizoen 2015-2016 is van start gegaan net als de nieuwe samenwerking met onze 
praktijk. De samenwerking tussen v.v. Reiger Boys en Paramedisch Centrum Stad van de 
Zon, gevestigd bij de Mediaan, is ervoor bedoeld om blessures te voorkomen en advies 
te geven bij eventuele blessures. 

Paramedisch Centrum Stad 
van de Zon en v.v. Reiger Boys

Vanuit de praktijk zal ik, Duco Weijers (fysio-
therapeut), iedere dinsdag aanwezig zijn tus-
sen ongeveer 19.00 en 22.00. Ik ben aanwezig 
in de verzorgingsruimte van de herenselec-
tie. Voor een goed herstel kan ik altijd iemand 
doorverwijzen naar onze praktijk voor ver-
volgbehandelingen. In de praktijk hebben 
we diverse specialisaties en apparatuur om 
de revalidatie zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. 

In onze praktijk werkt een enthousiast team 
van zeven fysiotherapeuten, een secretaresse 

en drie fitnessinstructeurs, aan ons motto: 
“bewegen met zorg of met zorg bewegen”. 
Onze kennis wordt gewaarborgd door inten- 
sieve na- en bijscholing (accreditatie) con-
form gebruikelijk in gezondheidszorg en 
fitness. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaar-
borgd door inschrijving in kwaliteitsregisters 
(bijvoorbeeld KNGF). 

Zelf heb ik ervaring in de voetbalwereld als 
speler en verzorger. Een aantal jaar geleden 
heb ik echter erkend dat ik als fysiotherapeut 
een grotere toevoeging kan zijn bij een team 

Fysiotherapie GH & P

Zorg & Bewegen
Paramedisch Centrum Stad vd Zon

dan als speler. Met een sportieve achtergrond 
en een enthousiasme voor voetbal kan ik niet 
wachten om met deze uitdaging aan de gang 
te gaan. 

Duco Weijers Fysiotherapeut

www.fysiostadvandezon.nl

Schilderwerk

Wandafwerking

Decoratieve technieken

Houtreparaties

Oostdijk 11

1701 DB Heerhugowaard

Tel. 072 - 5743886 

Mob. 06 - 51317037

info@tonkoppes.nl

www.tonkoppes.nl



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

HOOFDSPONSOR

STERSPONSOR

SUBSPONSOR

SCHEIDSRECHTERS

De Back Metaalconservering Groep
Van Muijen Betonbouw

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

Climapartners
Stijl Herenmode Alkmaar

JM Werkt
Kraakhelder Schoonmaakdiensten

KPN Hotspots
Van Muijen Betonbouw

J. & C.J. Baars Hoofddorp B.V.
Tante Suus B.V.

Energy Soles

TEAMSPONSOR

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

OrangeJobs B.V. 
Frans Stokman B.V. 

DTL Administraties & Belastingen V.O.F. 
United Soft Drinks B.V. 

Medi-Sportlagune 
DC Klinieken Alkmaar 

Nedvolt Projects & Consultancy BV 
Koos Rood Witgoed specialist 

Honda Welman B.V. 
Kaihua cafetaria/chinees restaurant 

Tweewielercentrum Vriend 
Treffer Uitzendbureau 

Herenkapsalon Schouten 
Massagepraktijk Fit en Vitaal 

Omnikeur keuring en brandbeveiliging 
Autorijschool Onderweg 

Van de Bult B.V. Grond-, Weg- 
en waterbouw 

Brasserie-Restaurant d’Olifant 
KPN HotSpots 

Topslagerij Hank Groot 
Tebulo Engineering 

Aannemersbedrijf R&H Beers BV 
ASN De Langen Heerhugowaard 

Rijschool Butterhuizen 
Bouwbedrijf Ted Groot BV 

Bakkerij Braas 
Cor Koper Bouwbedrijf BV 

Bose BV 
Breed Interieur 

gebr. KOK bv Installatietechniek 
ING 

KnD Advocaten 
Meubelatelier Jacco Bakker 

Waerdse Security 
Comfortable Nederland BV

Energy Soles 
Dirkmaat Verf en Wand 

Afhaaltoko Bali / Cafe Bali 
Top Slager Hank Groot 

Wonder’s Heerhugowaard BV 
Intratuin Heerhugowaard 
JAKO / SMP Sportscare BV 

Van Muijen Betonbouw 
Rootring-wijnen 

Schipper Kozijnen 
Scholten Reclame BV 

Heras 
Hal Trade Center 

Holland Installatie Management 
Kozijnspecialisten 

BDO Accountance en adviseurs 
DN Media DTP-Studio 

Spare Rib Expresse Alkmaar 
YourFix 

Administratiekantoor Dekker 
Ivy-mannenmode 

Climapartners 
Taxi Tromp

SPONSOREN
V.V. REIGER BOYS

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016

CLUBCARD SPONSOR

Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn



WIE IS WIE...

  Overige commissies

Vrijwilligers coördinator Jack Wezepoel 072-5743565
Stage coördinator Jack Wezepoel 072-5743565
Materialen 
(ballen, trainingsmat. etc.) Wil Verkooijen 06-22148492
Gedragscodecommissie gcc@reigerboys.nl 
Kledingfonds kledingfonds@reigerboys.nl
Ledenadministratie Els Wezepoel 072-5743565
Contributieadministratie Marco van Langen
Pers en PR Hans van der Veldt
Verenigingsfotograaf Paul van der Molen
Sponsorcommissie Wilko Bakker (coördinator) 06-12963520
  Arjan de Back 06-53924984
 Erlo van der Hoeven 06-27092910
 Daan de Vries 06-23393522
 Michel Bakker 06-54294904
Complexbeheerder Jan Peekel 072-5719853
Kantine commissie en planning Arjan de Back (tijdelijk) 06-53924984
Gevonden voorwerpen Monique Volgers 072-5724562
 Schoorlaan 16
 Heerhugowaard
Activiteitencommissie 
commercieel Henk Hoogeveen 06-53271314
 
  Belangrijke email adressen

Fred Blok penaltybokaal  penalty@reigerboys.nl
Uitslagen  uitslagen@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 / bestuurskamer  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 vacant 
Penningmeester Andre Elsinga 06-30314375
Voetbalzaken Vrouwen Pattry Blok 06-14016295
Voetbalzaken Heren Jack Koopmans 06-54341701
Voetbalzaken Jeugd Ben Rietveld Per mail bereikbaar
Voetbalzaken Zaal Ron Veerman 06-48383917
Commerciële zaken Arjan de Back 06-53924984
Algemene zaken Wil Verkooijen 06-22148492

  Voetbalzaken algemeen:

Wedstrijdsecretaris 
junioren en senioren Pedro Blom 072-5710651
Wedstrijdsecretaris pupillen Erwin de Krijger 06-24536958
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 vacant 

  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 Eithol Loopstok 
E-pupillen coördinator Wilma Oost Per mail bereikbaar
F-pupillen coördinator Wilma Oost Per mail bereikbaar
Coördinator 4x4 Robin Messerschmidt
 Ferry Berkhout 
Kabouter coördinatoren Frank Heemsbergen 06-22696808
Activiteitencommissie jeugd Cindy de Ruijter
Toernooicommissie Cindy de Ruijter
Fred Blok penaltybokaal Rob Slotemaker
Pupil van de week Karin Arxhoek 072-5728277

 Zaalvoetbal

Voorzitter Ron Veerman 06-48383917
Ledenadministratie Els Wezepoel 072-5743565
Wedstrijdzaken Ingrid Stassen 072-5711246
Coördinator selectief Vacant 
Coördinator recreatief Vacant 
Penningmeester Andre Elsinga 06-30314375
Contributieadministrateur Marco van Langen 

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

V.V. REIGER BOYS PRESENTATIEGIDS 2015-2016



Pascalstraat 2  T (072) 571 80 55   www.fransstokman.nl

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

F.Stokm
an
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Bij de polikliniek

in Heerhugowaard

kan ik zó terecht.

Polikliniek Heerhugowaard

Middenwaard 45 575 30 30
poliheerhugowaard.nl ma-do 7.30-17.00u vr 7.30-12.30u



Paramedisch Centrum Stad van de Zon |  Brandpunt 10  |  1705 SK Heerhugowaard  |  072 - 7431143
info@fysiostadvandezon.nl  |  www.fysiostadvandezon.nl

Fysiotherapie GH & P

Zorg & Bewegen
Paramedisch Centrum Stad vd Zon

Kom langs en maak kennis. 
Afspraak maken? 072 - 7431143

www.fysiostadvandezon.nl

Onze fysiotherapeut begeleidt de herenselectie van v.v. Reiger Boys
(zie voor meer informatie pagina 28)

FysiOtheRapie | Manuele theRapie | OsteOpathie
echOdiagnOstiek | dRy needling | (Medische) Fitness

BeweegpROgRaMMa’s | BOOtcaMp | VOedingsadViezen
peRsOnal tRaining | stRess cOunseling


