


SPORT SUPPORT 
AND PREVENTION

by comfortable sportcare

www.comfortable.nl

✔ helpt blessures voorkomen

✔ ondersteunt de enkels

✔ verbeterd de zuurstofvoorziening

✔ verminderd vermoeidheid

✔ sneller 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 is gelegen midden in het recreatie gebied 
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.

Land 
    van Luna

Waar groen en ruimte 

samenkomen. Kom wonen 

in Heerhugowaard Zuid, 

Land van Luna!

Type Kastanje is een royale (6 meter 
brede) 2/1kapwoning met garage in de 
populaire jaren ’30 stijl. De woningen 
hebben ruime voor- en achtertuinen en 
zullen worden gebouwd in een rustig, 
door groen omringd hofje.

Kenmerken:
•  Vloerverwarming op de begane grond
•  Ankerloze spouwmuren
•  Betonwanden en -vloeren
•  Hardhouten kozijnen
•  Vaste trap naar 2e verdieping
•  Inclusief sanitair en betegeling 

in toilet en badkamer
•  Voorzien van zonnepanelen
•  2 Parkeerplaatsen op eigen erf

Vanaf 292.300,- v.o.n.

Nieuwsgierig?
Bezoek de modelwoning a.d. Dille 5, 
1705 RG Heerhugowaard. 
Ge opend woensdag van 13.30 - 15.00 
uur en zaterdag van 11.00 - 13.00 uur.

PROGNOSE START BOUW EIND 2016
type KASTANJE



Ons Vrouwen 1 team heeft zich niet kunnen 
handhaven in de hoofdklasse. Net zoals in 
het seizoen ervoor was degradatie hier het 
gevolg. Gelukkig begint onze jeugdafdeling 
zijn vruchten af te werpen. Enkele jeugdige 
speelsters zijn deel gaan uitmaken van de 
selectie. Een goede ontwikkeling. De te-
rugkeer van Aaike Verschoor (Telstar) naar 
Reiger Boys zal mede bijdragen tot het rus-
tig opbouwen van een nieuw team. Met dit 
team moeten we in de toekomst weer bij de 
top van Nederland gaan behoren. Samen 
met onze nieuwe hoofdtrainer Cor Smit zul-
len we dit traject ingaan. Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat het goed gaat komen.  

Helaas is ons Heren 1 team gedegradeerd 
naar de 3e klasse. Door veel blessures en 
een te smalle selectie was handhaving in 
de 2e klasse niet mogelijk. Ook hier zullen 
we met de doorgestroomde jeugd gaan 
bouwen aan een nieuw team. Samen met 
de huidige routine in het team moet dit luk-
ken. Onze hoofdtrainer Marc van Wonderen 
heeft er veel vertrouwen in. De ontwikke-
ling bij Heren 2 is positief te noemen. Door 
de promotie naar de res. 2e klasse kunnen 
wij onze jeugdspelers rustig door laten ont-
wikkelen. Het moet de springplank worden 
naar Heren 1. 
 
De groei van onze zaalvoetbalafdeling gaat 
gestaag door. Dit seizoen zullen er 19 teams 
gaan deelnemen in de competitie. Vrouwen 

1 heeft de lat weer hoog gelegd en wil gaan 
strijden voor een plaats in de play-offs van 
de Eredivisie. De trainers Wouter en Gio-
vanni kunnen ook hier gebruik gaan maken 
van talentvolle jeugdspeelsters. Vrouwen 2 
zal onder begeleiding van Bob Kool de aan-
sluiting naar het 1e team moeten gaan rea-
liseren. Hierdoor zullen we in de toekomst 
minder speelsters van buitenaf hoeven te 
halen. Een goede ontwikkeling. 

De goede jeugdopleiding begint zichtbaar 
te worden. Jeugdspelers stromen door naar 
de seniorenselectieteams, maar ook de 
jeugdteams timmeren aan de weg.  

Net zoals het afgelopen seizoen zal er ook 
in het nieuwe seizoen weer een groot Inter-
national  Youth Tournament (IYT) georgani-
seerd worden.  

We zijn een grote vereniging met erg veel 
vrijwilligers. De afgelopen maanden zijn er 
veel gesprekken gevoerd om de organisatie 
(nog) beter af te stemmen op de omvang 
van de vereniging. Er zullen wijzigingen 
doorgevoerd gaan worden om de organi-
satie aan te passen. Ook bestuurlijk hebben 
wij geconstateerd dat een uitbreiding nood-
zakelijk is.  

Met deze aanpassing willen wij het mogelijk 
maken om meer activiteiten voor de recrea-
tieve teams te organiseren. 

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 sponsoren, 
die het mede mogelijk maken dat wij als ve-
reniging een financieel gezonde vereniging 
blijven. Ik wens u allen heel veel plezier en 
(sportief) succes en neemt u rustig de tijd 
om deze prachtige presentatiegids te lezen.  

Ben Rietveld 
Voorzitter v.v. Reiger Boys 

V
.V

. 
R
EI

G
ER

 B
O

Y
S
 P

R
ES

EN
TA

TI
EG

ID
S
 2

0
16

-2
0
17

focus gericht op de organisatie

3

Het bestuur van v.v. Reiger Boys 

met van links naar rechts:

André Elsinga (penningmeester) 

Mike van Alphen 

(kleding en materialen)

Ben Rietveld (voorzitter), 

Dick Kuijl (secretaris)

Marlieke van Vught (vrijwilligers)

Ron Veerman (zaalvoetbal)

Wil Verkooijen

 (vastgoed en terreinen) 

Lisanne Meijer (kantine), 

Nico van der Wel 

(voetbalzaken facilitair)

COLOFON

Fotografie:  Arjan de Back
 Paul van der Molen

Redaktie:  Paul van der Molen
 Ben Rietveld
 Koen Roozendaal
 Marlieke van Vught

Acquisitie:  General Promotions

Uitgever/
Vormgeving:

 
 tel. 06 - 26244096
 www.dnmedia.nl

VOORWOORD BEN RIETVELD

Het nieuwe seizoen is al weer even aan de gang, een seizoen waarin we maar liefst 77 
teams in de competitie hebben.
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VERF BEHANG RAAMDECORATIE GORDIJNSTOFFEN TAPIJT
• VERF

• GORDIJNEN
• RAAMDECORATIE

• BEHANG
• VLOERBEDEKKING

• GLAS

www.dirkmaatverfenwand.nl

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

Suzanne Kerrebijn

Breesloot 48, 1721 HT Broek op Langedijk
suzie4feet@gmail.com
Afspraak maken: 06 53977455

pedicure

GOEDKOOP TANKEN 
Blijvende lage prijzen op alle brandstoffen. 

   

1 volle Sijs spaarkaart = 
10 euro contant! 

Rustenburgerweg 38  Heerhugowaard  www.tankstationsijs.nl 
     

Kortingen tot wel 20 cent*per liter! 
 Autogas 
 Aanhangwagenverhuur  
 Wasboxen 
 Toto - Lotto - Krasloten    

* kortingen vanaf de landelijke adviesprijzen 

✔ Huiswerkbegeleiding

✔ Bijles

✔ Examentraining

✔ Citotoetstraining

✔ Leerproblemen

Rustenburgerweg 91

1703 RV Heerhugowaard

072-5316475

06-44027072

StudieSucces is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen die op een 
bepaald moment in hun schoolcarrière moeite hebben met het leren en / of 
maken van het schoolwerk. Onze persoonlijke aanpak, flexibele inzetbaarheid 
en kwaliteit zorgen ervoor dat we al jaren een slagingspercentage hebben van 
rond de 90%! StudieSucces wijst de weg naar betere cijfers.

Meer weten? Kijk op www.studiesucces.nl of bel naar 072-5316475

www.studiesucces.nl



VROUWENVOETBAL AAIKE VERSCHOOR

En vanaf nu ook in de zaal bij Reiger Boys? 
,,Ook daar niet over getwijfeld. Andere clubs 
had ik geen behoefte aan.  Ik ken 
iedereen daar en sommige 
meiden zelfs nog van 
Watervogels. Heb er zin 
in en je ziet ook dat er 
daar veel gebeurt met 
de talententrainingen 
en zo. Super leuk om te 
zien allemaal”. 
 
Denk je dat je daar in de toekomst zelf ook 
nog een rol in kan vervullen door zelf trai-
ningen te gaan geven? 
,,Ooit zal ik dat zeker wel willen doen, maar 
in mijn geval is dat wel op een moment dat 
je zelf niet meer voetbalt. En voorlopig wil ik 
eerst nog wel een paar jaartjes ballen”. 
 
Wil je zelf nog iets kwijt? 
,,Nou, ben gewoon blij dat ik terug ben. Ook 
op sociaal gebied. Hier doe je gewoon net 
even wat meer met die meiden dan bij Tel-
star het geval is. En het is ook gewoon een 
hele leuke groep, met een paar prima jonge 
meiden die er aan komen. We zijn het sei-
zoen in ieder geval goed begonnen dus dat 
belooft nog wat.”    

,Aaike, we zijn blij dat je er weer bent maar 
vertel eerst eens waar het allemaal begon 
met jouw voetbalcarrière? 
,,Ik ben op mijn 5e al begonnen met voet-
ballen bij het toenmalige HRC (tegenwoor-
dig FC Den Helder) in mijn woonplaats Den 
Helder. Daar heb ik eigenlijk tot en met de 
B-junioren altijd tussen de jongens gevoet-
bald. Toen ik over moest naar de A1 en op-
merkte dat mijn nieuwe trainer niet zo veel 
op had met meiden in het voetbal vond ik 
het tijd om over te stappen. Eigenlijk was 
het vanaf het begin af aan al duidelijk dat 
die stap richting Reiger Boys zou gaan. Zij 
waren toen al een toonaangevende club in 
het meiden/vrouwenvoetbal  met een mooi 
nieuw complex en het was voor mij vanuit 
Den Helder simpelweg het beste bereik-
baar. Vervolgens heb ik eerst een half jaar 
meegetraind om het seizoen daarop aan te 
sluiten bij de vrouwenselectie”. 
 
,En daarnaast voetbalde je natuurlijk ook in 
de zaal? 
,,Ja, vanaf mijn 13e heb ik twaalf jaar in de 
zaal gespeeld bij Watervogels in Den Hel-
der.  Toen ik naar Telstar ging, ben ik ge-
stopt. Maar ik kijk terug op een prachtige 
tijd bij Watervogels en vind het heel zonde 
dat er twee jaar later van die club helemaal 
niets meer over is”.  
 
,En toen kwam Telstar? 
“In mijn laatste seizoen bij Reiger Boys was er 
nog een samenwerkingsverband met Telstar 
en deed ik gedurende de 2e seizoenshelft al 
veelvuldig mee. Ik speelde toen vaak dubbe-
le wedstrijden met op vrijdag Telstar, zater-
dag Reiger Boys en soms ook nog in de zaal. 
Toen ik vanaf de zomer van 2014 definitief 
de kans kreeg, was het voor mij gelijk al iets 
van: ,,Dat moet ik in ieder geval proberen”. 
Na het half jaar daarvoor wist ik ook wel hoe 
het ging en voelde. En had ik wel het idee dat 

ik gewoon kon aanhaken. Dat maakte het al 
een stuk makkelijker om die stap te maken. 
Uiteindelijk is dat ook uitgekomen, want ik 
heb in die twee jaar geen wedstrijd gemist”. 
 
,,Met name het eerste volledige seizoen was 
heel mooi  om mee te maken. De ploegen 
in de Eredivisie lagen toen nog heel dicht 
bij elkaar, waardoor je veel spannende wed-
strijden kreeg. Het tweede jaar merkte je wel 
dat het qua sfeer en beleving minder werd, 
mede omdat enkele ervaren speelsters zo-
als Stefanie van der Gragt vertrokken.  We 
hadden zeker wel een paar goede talenten, 
maar eerlijk gezegd hebben we niet de pro-
gressie gemaakt die ik eigenlijk wel van te 
voren had verwacht. Met het oog op dit sei-
zoen ging ik mij steeds meer afvragen of dat 
er nu alsnog uit zou komen, maar eigenlijk 
sloeg de twijfel steeds vaker toe. Aangezien 
het ook steeds drukker werd met mijn eigen 
bedrijf (Fit4Lady) besloot ik daarom om bij 
Telstar te stoppen. Maar ik heb absoluut ge-
noten van de kans die ik heb gekregen en 
hoe leerzaam die twee jaar zijn geweest”.  
 
En daar was je ineens weer bij Reiger Boys, 
terwijl je ook de topklasse of hoofdklasse 
had aangekund? 
,,Ik heb er geen moment over nagedacht om 
ergens anders te gaan voetballen. Ik woon 
inmiddels in Heerhugowaard, mijn bedrijf 
zit hier, en ik ben een paar weken geleden 
lachend op de fiets naar de eerste trainin-
gen gegaan”.   
 
Maar je komt bij een club die ondertussen 
twee jaar op rij is gedegradeerd? 
,,Ja, en ik moet ook zeggen, want ik kwam 
regelmatig kijken, dat het een beetje pijn 
deed om dat te zien gebeuren.  Het is wel 
mijn club, en daardoor krijg je steeds meer 
het idee van:” ik wil wel helpen om ze weer 
omhoog te krijgen vanuit de 1e klasse”.  

Plotseling was ze daar weer. Die hoogblonde verschijning in het geelzwart 
in het vertrouwde centrum van de verdediging. Na ruim twee jaar Telstar 

en in de tussentijd ook twee degradaties voor de vrouwen van Reiger Boys, 
voelde zij zich niet te groot om terug te keren bij onze vereniging.  

Wij spraken met haar over haar terugkeer naar De Wending. 

AAIKE VERSCHOOR:
TERUG OP HET OUDE NEST
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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
Dorpsstraat 699

1723 HE Noord-Scharwoude
Mobiel 06 - 53333569

www.richardpatertegelzetter.nl

niet buitenspel.

ater

egelzetter

R
P

T

ichard

Voor al uw tegelwerk
vakkundig gezet en snel

staat u bij

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

Made by

laLIQUE

Verkoop van sieraden en accessoires

Bongerd 1
1705 GK Heerhugowaard
T 06-28545636
alique72@icloud.com

LALIQUE_VISITEKAARTJE 85X55 CM 2016.qxp_LALIQUE_VISITEKAART



HOOFD JEUGDOPLEIDINGEN TOM BOUKES

dat spelers onder de juiste omstandigheden 
en omgeving kunnen renderen en dat alles 
zonder het plezier uit het oog te verliezen. 
Wij volgen de visie Voetballen leer je door te 
voetballen, organiseren Train 
de Trainer avonden,  en 
werken met het Talento 
volgsysteem. Ik wil bij 
trainingen zien dat het 
over voetbal gaat. Veel 
balcontacten, pass en 
trapvormen, techniek en 
partijvormen. Op dat ge-
bied zijn er stappen gemaakt 
en dat zie je terug bij de onderbouw. Zaak is 
om dit ook bij de bovenbouw te bewerkstel-
ligen zodat de doorstroming naar je 1e elftal 
nog beter gaat. Het is prachtig als je elk jaar 
spelers aflevert aan AZ zoals in de afgelopen 
jaren ook is gebeurd, maar uiteindelijk leiden 
wij natuurlijk op voor onze eigen vereniging”. 

Hoe sta je er tegenover dat er jaarlijks clubs 
zijn die je beste spelers komen oppikken?
Dat zal je altijd houden. Wat je daar tegen 
doet is zelf groeien dus in plaats van drie 
goede trainers zes goede trainers opleiden, 
en in plaats van 11 goede spelers 20 goede 
spelers  opleiden. En dat begint van onder-
uit. Als je ziet dat er eerst 1 of 2 selectie-
teams bij de F en E-pupillen hadden en nu 
4 bij elke leeftijd dan werk je al gericht naar 
het 11 tegen 11. Ook bij het kaboutervoetbal 
met het 4x 4 zijn we daar op een leuke ma-
nier mee bezig.    

Wil je nog iets kwijt?
“Wat ik graag zou zien is dat er meer spelers 
uit Heren 1, 2, 3 enz. zich bij de opleiding voe-
gen om trainer te worden. Ik ben zelf name-
lijk ook ooit zo begonnen. Door bij mijn ei-
gen club lekker een team te gaan trainen, en 
dat is zo ontzettend tof. Ik weet zeker dat er 
spelers zijn die dat in zich hebben. En ik zou 
nog wel graag een 2e kunstgrasveld zien”.

Tom, vertel eerst eens over je eigen voetbal-
carrière voor dat je naar Reiger Boys kwam?
,,Ik kom uit Lutjewinkel en de familie Bou-
kes is gerelateerd aan VV Winkel. Mijn vader 
speelde in het 1e elftal, net als mijn broer en 
ik. Vanaf m’n 14e heb ik echter continu gesuk-
keld met blessures, vooral aan mijn enkel. In 
de jaren dat ik voortgezet onderwijs deed 
ben ik SPW gaan doen en daardoor raakte ik 
steeds meer geïnteresseerd om met jeugd 
bezig te zijn. Ik ben al jong gaan trainen en 
heb ik vanaf mijn 14e alle jeugdteams van VV 
Winkel onder mijn hoede gehad.  Nadat ik het 
als voetballer nog een jaartje bij Callantsoog 
en Wieringerwaard heb geprobeerd maar de 
blessures bleven opspelen ben ik uiteindelijk 
als voetballer gestopt en heb mij volledig op 
het trainen gericht”.

Hoe ben je hierna bij Reiger Boys beland?
,,Omdat ik mijn TC3 wilde halen ben ik bij vv 
Schagen beland. Via deze vereniging  kon ik 
op cursus en kreeg de C1 onder mijn hoede.  
Wij zaten met Schagen in de competitie bij 
Reiger Boys C1, en zo kwam ik in contact met 
René Kauwen en Anthony Pranger die mij 
vroegen iets bij RB te komen doen. Ik had wel 
interesse dus begon vanaf 2013 als trainer van 
Reiger Boys B1. In mijn 3e jaar werd ik trainer 
van de A1 en na een paar maanden werd ik 
benaderd of ik Hoofd Jeugdopleidingen erbij 
zou willen doen. De combinatie HJO met de 
A1 bleek eigenlijk te druk. Dit jaar zou ik mijn 
dan ook alleen richten op die functie, maar 
omdat we nog een trainer tekort kwamen 
doe ik O14-1 er nog bij”.

Doe je dat trainen van Onder 14 ook omdat 
je anders het veldwerk teveel mist?
“Ik vind het nog steeds gaaf om met een 
team bezig te zijn, een wedstrijd voor te be-
reiden enz. Wellicht had ik zonder O14 een 
avondje vrij gehad terwijl ik nu gewoon da-
gelijks met de club bezig ben. Dat is niet erg 
want ik vind het een supergave job bij een 

club waar nog veel winst valt te behalen dus 
heb ik het er graag voor over. De ambitie is 
wel om volgend seizoen alleen met de func-
tie HJO bezig te zijn”.

Is het behalve een gave ook een lastige job?
In het begin zeker want het is natuurlijk een 
grote club waar een hoop verbeterd kon wor-
den op het gebied van visie, beleid, structuur 
en communicatie. Er was veel tijd, energie en 
geduld voor nodig om dat te doorbreken. 
Dat klinkt negatief maar is het zeker niet om-
dat het ook uitdagend is om bij zo een grote 
club een dergelijke structuur neer te zetten. 
En ik voel mij daar zeker in gesteund door 
zowel het hoofdbestuur, het jeugdbestuur 
en alle trainers en leiders waar ik mee werk.  
En natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar 
laten wij vooral leren bij Reiger Boys om eens 
de zaken te benoemen die goed gaan want 
er worden mooie stappen gemaakt.

Wat zijn deze stappen en wat zijn de priori-
teiten voor de toekomst?
,,Er is al veel meer duidelijkheid is sinds Alex 
Verkooijen jeugdvoorzitter is die met z’n 
team in de afgelopen jaren een puike klus 
heeft neergezet. Ik wil benadrukken dat het 
een supergoede ontwikkeling is dat er een 
nieuw jeugdbestuur is. Daarbij is er een inter-
ne scouting, duidelijke taken voor de coördi-
natoren en goed overleg met de selectietrai-
ners. Ook moet je behalve de selectieteams 
de recreatieve voetballertjes niet uit het oog 
verliezen. Je kunt deze groep niet hetzelfde 
bieden als je selectieteams, maar wij kunnen 
het met z’n allen wel zo leuk mogelijk voor ze 
maken. Ondermeer door je selectietrainers 
oog te laten hebben voor die teams want 
ook dat is een belangrijk onderdeel van hun 
takenpakket. Kijk en vraag wat er speelt en 
ondersteun die recreantentrainers”. 

“Voetbaltechnisch gezien betekent het dat 
wij trainers beter willen maken, en zorgen 

Dat Reiger Boys een vereniging is die met de jeugdafdeling 
vooruit wil blijkt wel uit het verhaal van de jonge ambitieuze 

Hoofd Jeugdopleidingen Tom Boukes (28). In onderstaand 
interview vertelt Tom over de stappen die er reeds zijn gemaakt en 

over de in zijn ogen rooskleurige toekomst van onze jeugdopleiding.

TOm bOUKES: zIET 
TOEKOmST IN REIGER bOyS
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E. Sekeris  * Tel. 06 - 51325447
Flemingstraat 31  * 1704 SJ Heerhugowaard
Tel.: 072 - 57 230 98  * Fax: 072 - 57 231 21

Bestrating
Sierbestrating

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

Dan bent u bij La Fiesta aan het goede adres! Wij bieden u en uw 
gasten de ruimte vanaf 20 tot maximaal 90 personen te genieten 
in besloten kring.

Ons aanbod varieert van een gezellige borrel met lekkere hapjes tot 
een uitgebreide dineravond in een knussen ambiance. We gaan altijd 
tevoren met u in gesprek om de avond helemaal te laten aansluiten 
op uw wensen.

Hebben wij uw interesse gewekt dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen, of onze brochure aanvragen via onze website.

www.tapasbarlafiesta.nl
Tapasbar La FiesTa  |  Middenweg 201  |  1701 gb HeerHugowaard | inFo@TapasbarLaFiesTa.nL

binnenkOrt iets te vieren?

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

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)



Afgelopen seizoen heb ik de taken van Ar-
jan de Back betreffende de kantine over-
genomen en heb ik 2 commissies om me 
heen gevormd. De kantinecommissie (Cisca 
Haringa, Paula Bourgonje, Aad Buur, Jeffrey 
Dekker en Anita de Jong) en de pimpcom-
missie (Ellen Goeree en Margot Wiersma).

Inmiddels hebben er al wat veranderingen 
in de kantine plaatsgevonden, maar het 
komende seizoen gaan we hier nog even 
rustig mee door! We willen de kantine ge-
zelliger en sfeervoller maken, en het terras 
gaan oppimpen. Natuurlijk kunnen we altijd 
handjes gebruiken!

Tevens gaan we dit seizoen het assortiment 
hier en daar wat aanpassen. Zo verkopen we 

appels voor de gezonde trek, kunnen kan-
nen limonade besteld worden zonder suiker 
en kunstmatige kleurstoffen en hebben we 
pizza (vers gemaakt, zonder kunstmatige 
toevoegingen) op de menukaart gezet! Van-
wege de grote vraag naar Jillz is dit inmid-
dels ook opgenomen en raakt zo nu en dan 
zelfs uitverkocht.

Ook worden de activiteiten hier en daar wat 
uitgebreid, we vinden het belangrijk dat de 
saamhorigheid binnen de club weer naar 
een hoger niveau getild wordt! 

Onder andere voor de jeugd willen we een 
aantal leuke activiteiten op de kaart gaan 
zetten, ook hiervoor geldt: het valt of staat 
met de hulp van de ouders!!

Ook dit seizoen is de zoektocht naar vrijwil-
ligers voor zowel in de kan-
tine als daar buiten altijd 
een hele klus, maar zo 
langzamerhand vormt 
zich een leuk team. 
Wel kunnen we nog 
wat mensen gebrui-
ken op de schaduw- 
lijsten om af en toe eens 
in te vallen en om met toer-
nooien te helpen. 
Aanmeldingen kunnen verstuurd worden 
naar kantine@reigerboys.nl.

Ten slotte wil ik graag iedereen een gezellig 
succesvol seizoen toewensen en graag tot 
ziens in de kantine!!

Ik ben Lisanne Meijer, heb 2 voetballende jongens (O12 en O15) en een meisje dat wil gaan starten bij de kabouters. Zelf hebben we 
een eigen zaak, Parketmeester Huot Denspark in Alkmaar, waar we allerlei soorten vloeren en zonwering verkopen.

Kantine geZeLLiger en sfeerVoL MaKen 
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LISANNE MEIJER  |  KANTINE
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Op de foto rechts

staat Lisanne bij

de nieuwe bar 

aan het raam

www.dnmedia.nl
Samen met u komen we van

ontwerp tot eindproduct!

HUISSTIJL • ONTWERP • FLYERS
ADVERTENTIES • UITNODIGINGEN • POSTERS 

STICKERS • MAGAZINES • TABLOIDS 
WEBSITES • FOTOGRAFIE • BELETTERING



Alkmaar-Heerhugowaard

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

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal



SPONSORCOMMISSIE WILKO BAKKER

De sponsorcommissie van v.v. Reiger Boys 
bestaat uit een groep enthousiaste vrijwil-
ligers, zoals spelers uit senioren teams en 
jeugdtrainers / begeleiders. Zij onderhou-
den de contacten met bestaande sponso-
ren, maar leggen ook contacten met nieuwe 
partijen. Dit wordt niet alleen gedaan voor 
veld-, maar ook voor zaalvoetbal. Binnen 
onze vereniging is dit de snelst groeiende 
tak, maar ook een kostbare. Denk hierbij 
maar aan zaalhuur of vervoerskosten. Im-
mers er wordt bij een aantal teams landelijk 
gespeeld. 

Naast de inkomsten uit contributies en 
kantine is sponsoring door bedrijven een 
belangrijke manier om de begroting van 
onze voetbalvereniging sluitend te krijgen. 
Zonder sponsoring zouden veel zaken niet 
gerealiseerd kunnen worden. Gelukkig zijn 
er veel bedrijven die hun bedrijfsnaam aan 
ons willen koppelen, in welke vorm dan ook. 
Zo is het mogelijk om reclame uitingen weer 
te geven langs een van de wedstrijdvelden 
of op de schermen in de kantine. Maar ook 
om één of meerdere teams te adopteren, 
waarbij de naam of logo van de sponsor 
wordt gedrukt op wedstrijdshirts en even-
tuele trainingspakken. 

Wij zien sponsoren meer als partners. Sa-
men bekijken we de meest ideale vorm van 

sponsoring, waarbij we niet alleen rekening 
houden met het beschikbare budget, maar 
ook de tegenprestatie. Het moet voor beide 
partijen interessant zijn en de sponsor moet 
er ook iets voor terug krijgen.  
Zo worden sponsoren uitgenodigd bij 
evenementen, bij thuiswedstrijden van 
Vrouwen of Heren 1 en de jaarlijkse spon-
soravond. Deze activiteiten zijn een ideale 
manier om in contact te komen met andere 
sponsoren. Zo hebben we al gezien dat er 
bedrijven zijn die hierdoor gebruik maken 
van elkaars diensten of samenwerken. 
De business club, die wordt georganiseerd 
samen met de hoofdsponsor heren-selectie 
ING, is ook een manier waardoor sponsoren 
met elkaar in contact kunnen komen maar 
ook met nieuwe partijen. 

Wij spelen op één van de mooiste sportcomplexen in de regio en 
misschien wel van Nederland. Daarbij bieden wij leden alle faciliteiten, die 

nodig zijn om te kunnen trainen en spelen, ongeacht het niveau. 
Ook bezoekers worden daarbij niet vergeten. Denk maar aan

 informatievoorzieningen in en rondom het gebouw en goede 
verzorging in de kantine. Dit brengt ook veel kosten met zich mee. 

SPONSORING EEN bRON 
VAN INKOmSTEN
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Heeft u interesse in sponsoring? 
Laat het ons dan weten via 
sponsoring@reigerboys.nl  

Eind 2015 werd mij gevraagd mee te denken 
over de ‘organisatie’ binnen Reiger Boys. 
Niet veel later werd ik door Ben Rietveld 
gevraagd om deel te gaan nemen aan het 
bestuur. Hier hoefde ik niet heel lang over 
na te denken, omdat ik moeder ben van 3 
bij Reiger Boys spelende jongens (015, 09 en 
kabouters) en mijn man in Heren5 voetbalt, 
was ik toch al bijna dagelijks op de Wending.
Vanaf 1 januari 2016 werd ik algemeen be-
stuurslid. Al snel bleek dat er bij zo’n grote 
vereniging toch echt iemand nodig is bin-
nen het bestuur die verantwoordelijk is voor 
de vrijwilligers. En werd ik dus bestuurslid 
vrijwilligerszaken.

De afgelopen maanden ben ik bezig ge-
weest met het in kaart brengen van de ver-
schillende taken, de benodigde vrijwilligers 
en het aantal aanwezige vrijwilligers. Met 
een deel van deze vrijwilligers heb ik ook 
gesproken tijdens de eerste ‘kernwaarden-

bijeenkomst’. Een erg vruchtbare bijeen-
komst, waarin alle aanwezigen de goede en 
slechte punten van Reiger Boys naar voren 
bracht. De punten met betrekking tot de 
kantine zijn door Lisanne en haar team met-
een ten uitvoer gebracht, te zien aan de kan-
tine die meer en meer veranderd.

De meeste aandachtspunten hadden ech-
ter te maken met de structuur en de com-
municatie binnen de vereniging. Achter de 
schermen zijn we hier heel druk mee bezig 
en wordt er veel gesproken over de struc-
tuur van de vereniging en de onderliggende 
commissies. Ook de verschillende vrijwil-
ligerstaken en de vrijwilligersbijdrage hou-
den we tegen het licht.
Kortom: een vereniging in beweging!

Ik wil deze plek toch ook nog even gebrui-
ken om al onze vrijwilligers te bedanken. Al 

die mensen die voor dag en dauw, in hun 
kostbare tijd, de vereniging helpen waar 
ze kunnen. Onze vereniging is niets zonder 
deze vrijwilligers!

Hierbij wil ik jullie, namens het gehele be-
stuur, bedanken voor al jullie kostbare tijd 
en enorme inzet voor de vereniging!

EVEN VOORSTEllEN: mARlIEKE VAN VUGHT
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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



HERENSELECTIE MARC VAN WONDEREN

‘Reiger Boys was een sla-
pende reus, en is bezig 
om volledig wakker te 
worden’. Gezien het 
complex en de faci-
liteiten is de ploeg 
tweede divisie waardig’. 
Dat niveau is allesbehalve 
realistisch, maar met een ge-
vestigde naam in het zaterdagvoetbal mag 
Reiger Boys ook zeer content zijn.

Marc van Wonderen kijkt na vier seizoenen 
nog steeds graag naar de resultaten van 
andere teams, waaronder een heren 2 of 
dames 1. ‘Dat is belangrijk voor deze vereni-
ging’.

Begonnen als een middenmoter in de vier-
de klasse, ontwikkelt tot een ploeg die zich 
echt heeft gemeld in het zaterdagvoetbal. 
Een ontwikkeling waar Marc van Wonderen, 
en geheel Reiger Boys trots op mag zijn.

Die ervaring kan het dit seizoen meenemen 
in de derde klasse A. Een competitie die op 
papier sterker lijkt dan twee seizoenen ge-
leden. Dit maakt het een stuk interessanter 
voor de ploeg. Marc van Wonderen gaat zijn 
vierde seizoen in als hoofdtrainer van V.V. 
Reiger Boys. In de afgelopen voorbereiding 
zag hij enkele jeugdspelers zich dusdanig 
ontwikkeld hebben dat zij het niveau van 
heren 1 aankunnen. Spelers als Timo Krab, 
Johan Dewus en Martijn Grooff hebben zich 
echt gemeld.

De Waard Cup werd helaas niet gewon-
nen, het bekertoernooi 

was zeer rommelig, 
maar goed ge-

noeg om fit te 
worden en klaar 
te zijn voor het 
nieuwe seizoen. 

In de eerste 
speelronde werd 

DZS keurig versla-
gen, de 4-1 overwinning 

had hoger kunnen uitvallen. Het grootste 

pluspunt is dat deze ploeg voor elkaar wil 
gaan, en elkaar wat gunt. Dit stemt tot een 
hoop tevredenheid bij Marc van Wonderen.

In de wedstrijden tegen Zeemacht (1-1) en 
HCSC (3-2) liep het helaas wat minder, maar 
het vertrouwen blijft sterk bij de ploeg.

Na een leerzaam jaar in de tweede klasse, 
omschrijft Marc van Wonderen de derde 
klasse als een zeer sterke competitie. “Zeker 
zeven teams zijn sterk genoeg om bovenin 
mee te doen en dat maakt het dat we hard 
aan de bak mogen”, aldus de oefenmeester.

De groei die het elftal doormaakt, en ook 
spelers als individu, levert Marc van Wonde-
ren veel vreugde op. ‘Mooi voor het team, 
mooi voor de club’.

Een doelstelling formuleren vindt van Won-
deren moeilijk. ‘Een periode zou mooi zijn, 
maar dit valt nog niet te zeggen. Misschien 
na twee maanden’, aldus de coach die ziet 
dat de gehele vereniging Reiger Boys een 
groei doormaakt.
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Na twee promoties op rij wist Reiger Boys er afgelopen seizoen 
niet in te slagen om zich te handhaven in de tweede klasse A 

van het zaterdagvoetbal. Een jaar waarin de ploeg veel leerde.

REIGER bOyS 
GEVESTIGDE NAAm IN 

HET zATERDAGVOETbAl

13

Wedstrijdbeelden

van de thuiswedstrijd 

tegen DZS



Guus van WeteringJoey Le Duc
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Marc van Wonderen
hoofdtrainer

Johan Kraak
teammanager

Jasper Pool
keeperstrainer

Jeffrey Dekker
ass. scheidsrechter

Jordy van Eekelen
assistent trainer

Duc Anh Vu
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Johan Dewus Richard Fortes Rodriguez Martijn Grooff Ilco van der Hel

Pascal Kabalt Daan Koopmans Timo Krab

Jermaine Rock Daan de Vries Alessandro Witkamp

Jalel Benahmed Timo Blind

15 oktober 2016
Monnickendam - Reiger Boys
29 oktober 2016
Reiger Boys - ZCFC
5 november 2016
OFC - Reiger Boys
12 november 2016
Reiger Boys - Sporting Andijk
26 november 2016
Kadoelen sv - Reiger Boys
3 december 2016
DCG - Reiger Boys
10 december 2016
Reiger Boys - Germaan/De Eland asv
28 januari 2017
DZS - Reiger Boys
4 februari 2017
Reiger Boys - Zeemacht
11 februari 2017
Reiger Boys - HCSC
18 februari 2017
Castricum - Reiger Boys
11 maart 2017
Reiger Boys - OFC
18 maart 2017
ZSGOWMS - Reiger Boys 
25 maart 2017
Reiger Boys - PSZ
1 april 2017
ZCFC - Reiger Boys
8 april 2017
Reiger Boys - Monnickendam
22 april 2017
Sporting Andijk - Reiger Boys
29 april 2017
Reiger Boys - Kadoelen sv
6 mei 2017
Reiger Boys - DCG
13 mei 2017
Germaan/De Eland asv - Reiger Boys

Wedstrijdschema

Lars Apeldoorn Sam Beunder



foto’s: Arjan de Back



IMPREssIE VAN DE  ORANJE FANDAg 
OP ZATERDAg 28 MEI 2016 

BIJ V.V. REIgER BOys

De Nederlands elftal spelers 
Riechedly Bazoer, Jasper Cillessen, 

Marco van ginkel, Kevin strootman, 
Kenny Tete en Ron Vlaar kwamen per 

helicopter langs om deel te nemen aan 
activiteiten en uitleg te geven in workshops.



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 • Huidanalyse • Ariane Inden Make-up 
• Duo behandelingen • Cadeaubonnen • Skin master Plus: geen botox of mini Face-lift meer nodig!

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

Permanente make-up...
dag en nacht verzorgd

Jarenlang plezier van een prachtig uiterlijk.
Styling van ogen, lippen en wenkbrauwen. 

Hoe werkt het ?
Voordat de pigmentatie begint wordt eerst de 
vorm getekend en samen met u de kleur bepaald. 
Vervolgens wordt de gewenste vorm op lippen, 
ogen en/of wenkbrauwen getekend. Met een steriel 
naaldje wordt de pigmentatie heel ondiep (bij een 
tattoo is dat 10x dieper) en bijna pijnloos in de huid 
aangebracht.
Het resultaat van de pigmentaties is verrassend 
natuurlijk en blijft gedurende 3 tot 5 jaar mooi om 
vervolgens langzaam te vervagen. Daarna kunt u het 
bijvoorbeeld 1 x per 1 à 2 jaar laten bijwerken. 

Lip Contour
Een lipcontour verfraait de lippen van mensen met 
smalle of ongelijke lippen. Door permanente make-
up krijgt u een mooie strakke liplijn en een vol 
gevormde mond in uw eigen natuurlijke lipkleur. 
Vóór de pigmentatie worden in overleg met u de 
vorm en de kleur bepaald.

Wenkbrauwen
In overleg met u worden eerst de wenkbrauwen 
met potlood getekend om de kleur en de vorm 
te bepalen. Alles wordt op een heel natuurlijke 
manier op de contouren van uw gezicht afgestemd. 
Daarna worden de haartjes gepigmenteerd volgens 
de hairstrokemethode, waarmee u een natuurlijke 
uitstraling behoudt.
 
Eye-liner
Door het aanbrengen van een eye-liner worden 
uw ogen geaccentueerd, waardoor ze groter en 
sprekender lijken en uw wimperimplant voller.

Permanente make-up is bedoeld voor mensen die:
•  geen wenkbrauwen meer hebben (door epilatie)
•  moeite of geen tijd hebben om zich op te maken
•  geen haren meer hebben 
 (bijvoorbeeld door ziekte)
•  geen strakke liplijn hebben
•  vollere lippen willen
•  contactlenzen of een bril dragen
•  veel aan sport doen

PMU geeft een prachtig accent 
aan uw natuurlijke schoonheid!

Bel of mail voor een afspraak of meer informatie:
zadelmakerijrispens@gmail.com

www.zadelmakerij-rispens.nl
tel: 06-20994968

”Perfectie tussen ruiter en paard”

”Because every saddle should fit”

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



DAMESSELECTIE COR SMIT

De coach is nieuw met de damestak in het 
voetbal, en is zeer tevreden over de voorbe-
reiding. ‘Vorig seizoen heb ik al wat wedstrij-
den bekeken om te zien wat er verbeterd 
kan worden’ aldus de coach die hierbij hulp 
krijgt van Aaike Verschoor. ‘Zij weet het rei-
len en zeilen van Reiger Boys, ik ben hier net 
nieuw. Dit vult elkaar goed aan’.
 
Cor Smit merkt dat zijn filosofie goed wordt 
opgepakt door de ploeg. In het bekertoer-
nooi werd ook duidelijk waar Reiger Boys 
staat en werd duidelijk dat de combinatie 
tussen ervaring en talent kan zorgen voor 
mooie prestaties. 

In de competitie is Reiger Boys dames 1 
goed gestart. De eerste drie wedstrijden 
werden allen gewonnen en dan mag je 
spreken van een fijne competitiestart. De 
komende wedstrijden zal blijken of Reiger 
Boys ook daadwerkelijk de stempel ‘titel-
kandidaat’ kan krijgen.   

De oefenmeester, die in het verleden actief 
was als profvoetballer bij onder meer FC  
Volendam, is wel van mening dat de ploeg 
als geheel heel sterk is. Kijkend naar de 
jeugdteams is het veelbelovend. 

De mentale weerbaarheid is een absoluut 
verbeterpunt. Er wordt hard gewerkt, maar 
de ploeg moet efficiënter worden en beter 
met de kansen omgaan. Dit zijn stappen die 
de ploeg moet maken, waar Cor Smit alle 
kans in ziet. 

Over de mentaliteit van deze ploeg kan Cor 
Smit alleen maar een compliment maken. 
‘Waar de herenteams veel waarde hechten 
aan een gezellige zaterdagavond, wil deze 
ploeg er dingen voor geven en er voor gaan’ 
aldus de coach die bewondering heeft voor 
de grote vereniging Reiger Boys. 

Goed bestuur, mooi complex, voorzien van 
vele materialen. Alles bij elkaar ziet de coach 
het als een bovengemiddelde van de ama-
teurclubs. Kijkend naar de mix van ervaring 
en jong talent kan ook tot veel tevreden-
heid zorgen.  

Cor Smit begon zijn trainersloopbaan bij 
Purmerland om vervolgens bij FC Purme-
rend, FC Weesp en Alkmaarsche Boys aan 
de slag te gaan. Na deze clubs had Smit de 
clubs de Vecht, CTO’70, Graftdijk, WMC en 
Oosthuizen onder zijn hoede. Het mag dus 
duidelijk zijn dat er een ervaren oefenmees-

Het seizoen 2016/2017 staat voor de Dames 1 van Reiger Boys in 
het teken van de comeback. Nadat de ploeg de afgelopen twee 

seizoenen degradeerde wil de kersverse trainer Cor smit met de ploeg, 
zowel op sportief als mentaal vlak, de weg omhoog inzetten. 

REIGER bOyS mET COR SmIT 
TERUG NAAR DE TOP

19

ter is aangetrokken door Reiger Boys. Voor 
Cor Smit een nieuwe tak, 
waarin de ervaren oe-
fenmeester veel zin in 
heeft en vol verwach-
tingen en ambitie zit. 

Op de vraag of Rei-
ger Boys en Cor Smit 
samen naar de top te-
rugkeren is Smit duidelijk: 
Persoonlijk wil de coach een 
rol spelen in deze club, waardoor we weer 
aanhaken bij het hoogst haalbare en ervoor 
zorgen om weer terug te keren in de Top-
klasse. Het is nog een lange weg voor de 
ploeg, maar dat is voor Cor Smit geen reden 
om de uitdaging niet aan te gaan. 

Ambitie genoeg, en vooral ook kwaliteit 
genoeg. Redenen om dit seizoen Sportpark 
‘de Wending’ te bezoeken en de ploeg aan 
te moedigen richting een promotie. Met 
Cor Smit heeft Reiger Boys een ambitieuze 
coach binnen gehaald. Dit past perfect bij 
deze vereniging, iets wat veel mooie mo-
menten kan gaan opleveren. Makkelijk zal 
de uitdaging niet worden, maar interessant 
juist des te meer.  

Wedstrijdbeeld tijdens 

de thuiswedstrijd 

tegen Klarenbeek
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Cor Smit

hoofdtrainer

Richard Schellevis

keeperstrainer

Celestin van der Vliet

ass. scheidsrechter

Henk Lassing

verzorger

Marcel Kokkelkoren

verzorger

Kelly Blankert Noëlle Bruins Melissa van Diermen Britt van der Gulik



 
Wedstrijdschema

Reiger Boys - Rhoon 1-0

Wartburgia 2 - Reiger Boys 0-4

Reiger Boys - Klarenbeek 1-1

Reiger Boys - Rijnvogels 1-2

Unicum - Reiger Boys

Reiger Boys - Berkel

Barendrecht - Reiger Boys 

IJFC - Reiger Boys

Reiger Boys - DSS

Smerdiek - Reiger Boys

Reiger Boys - Odysseus

Rhoon - Reiger Boys

Reiger Boys - Wartburgia

Klarenbeek SC - Reiger Boys

Reiger Boys - IJFC

Reiger Boys - Unicum

Rijnvogels - Reiger Boys

Reiger Boys - Barendrecht

Berkel - Reiger Boys

Reiger Boys - Smerdiek

DSS - Reiger Boys

10-09-2016

17-09-2016

24-09-2016

01-10-2016

08-10-2016

15-10-2016

29-10-2016

05-11-2016

12-11-2016

26-11-2016

03-12-2016

10-12-2016

11-02-2017

18-02-2017

11-03-2017

18-03-2017

25-03-2017

01-04-2017

08-04-2017

29-04-2017

06-05-2017
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Bonnie Smit Hilde Spierings Isolde Stam Fayollah van Straalen

Alina Uijl

Chantal Hendriksen Jessica Overtoom Lisette Pipping Niki Rensen

Evelyn Schoon

Aaike Verschoor Dominique Verweij

Bianca Webeling

Merel Halbesma



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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:
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 Horeca 
 Callcentra 
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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 
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eredivisieploeg die over een paar jaar bestaat 
uit meiden van de eigen opleiding. Dus dat 
betekent geen spelers meer halen. Dat is mis-
schien een droom, maar wij den-
ken dat die werkelijkheid 
kan worden. Wij hebben 
de laatste jaren voor 
onze Vrouwen 1 een 
paar ervaren spelers 
gehaald, maar uitein-
delijk zullen die ook ooit 
afzwaaien en moeten wij 
zorgen dat de opvolgers klaar 
staan. En als ik nu zie wat er in onze talenten-
teams al rond loopt, denk ik zeker dat dit wel 
goed komt. Die meiden gaan de komende 
jaren zeker aan de deur rammelen. Ook hier 
zitten meiden tussen uit de hele provincie, 
want wij hebben ze lopen van Landsmeer 
tot Julianadorp. Ik moet dan ook benadruk-
ken dat Monique hier een fantastische rol 
in speelt. Met haar ervaring weet zij tijdens 
de talententrainingen, maar ook daarbuiten, 
precies de juiste talenten er uit te pikken. 
Nog iets mooi wat op de rol staat is de Futsal-
Cup voor talententeams die in januari wordt 
gehouden. Ook daarin zullen wij weer een 
voorloper zijn.” 
 
En buiten het voetballende gedeelte zijn er 
ook stappen gemaakt? 
,,Wij hebben met Jeroen van der Most net 
weer een fantastische sponsor binnen ge-
haald voor onze meidenteams en daarnaast 
zijn er meerdere kleine sponsoren bij geko-
men. Bij elke thuiswedstrijd van Vrouwen 1 
hangt er straks achter de doelen een mooi 
sponsorbord. Wij kunnen straks onze spon-
soren, bestuursleden en de KNVB  verwelko-
men in een sponsorhome en we hebben een 
geheel nieuw programmaboekje die eerst 
uit een A4-tje bestond, maar nu acht pagina’s 
bedraagt. Al deze dingen zorgen er ook voor 
dat er een steeds betere en grotere organisa-
tie staat en dat moet uiteindelijk leiden naar 
die laatste stap naar de absolute top”. 

Bob vertel eens over je eigen voetbal- 
verleden? 
,,Ik ben als klein jongetje begonnen bij VV 
Nieuw Roden in Drenthe en toen ik als 9-ja-
rige ging verhuizen naar Heerhugowaard, 
ben ik bij SVW gaan voetballen. Via de la-
gere teams uiteindelijk toch richting de se-
lectieteams gegaan. Rond mijn 18e heb ik 
ook nog een jaartje in een vriendenteam 
bij Kolping Boys gespeeld, maar inmiddels 
was ik er achter gekomen dat ik trainen, 
maar ook fluiten en tal van andere dingen 
rondom het voetbal, leuk ging vinden. Na-
dat ik eerst nog even samen met Erwin de 
Krijger de E-pupillen van Reiger Boys onder 
mijn hoede had, ben ik vervolgens bij SVW 
’27 begonnen met het opzetten van een 
meidentak en het trainen daarvan. Van de 
MD t/m de MA1 hadden wij in elke leeftijds-
categorie een team en dit heb ik dan ook 
vele jaren met plezier en ook succes gedaan. 
Hierna werd ik benaderd door Limmen om 
als hoofdtrainer daar de vrouwenselectie te 
trainen. Dit heb ik twee jaar gedaan en hier-
na ben ik nog een jaar trainer geweest van 
Reiger Boys MA1.  Het plan was om daarna 
een jaar of twee rust te nemen, maar daar 
kwam ik alweer snel op terug”. 
 
Want ineens zat je bij de zaalvoetbaltak van 
Reiger Boys? 
,,Klopt, omdat ik al enige tijd het speake-
ren deed bij de zaalvoetbal van FC Marléne, 
werd ik door Ben Rietveld benaderd om dit 
ook bij Reiger Boys in de zaal te doen. Hier-
door rolde ik er weer een beetje in. Het feit 
dat ik uit een echte zaalvoetbalfamilie kom 
en de combinatie met het vrouwenvoetbal 
zorgde er voor dat ik mij daar wel op m’n plek 
voelde.  Vervolgens heb ik met voorzitter Ron 
Veerman afgesproken om in het tweede jaar 

het talententeam (Vrouwen 3) te gaan doen 
en in hetzelfde seizoen samen met Giovanni 
Kasanwirjo op cursus te gaan om mijn TC3 
zaal te behalen. En dit heb ik met succes af-
gerond. Ondertussen ben ik zover dat ik in de 
toekomst ook mijn TC2 wil gaan halen, maar 
dat kan ook over een jaar of twee zijn.” 
 
In die tussen tijd is er een hoop gebeurd bij 
de zaalvoetbalafdeling van Reiger Boys? 
,,Zeker! In dit 3e jaar ben ik gestopt met het 
speakeren, en is mijn eigen team inmiddels 
Vrouwen 2 geworden. Ik behoor dan ook tot 
de trainersstaf van de selectie met de coa-
ches van Vrouwen 1, Wouter Moraal en de 
al eerder genoemde Giovanni Kasanwirjo. 
Daarnaast heb ik een coördinerende rol 
binnen de club en ben ik verantwoordelijk 
voor het hele (sociale) mediagebeuren, wat 
ik grotendeels samen met Paul van der Mo-
len doe. En zijdelings ben ik ook betrokken 
bij de  talentenacademie, onder leiding van 
Monique van der Rijst en Jesca Willemsen”. 

Het moet mooi zijn om al die stappen die de 
vereniging maakt van dichtbij mee te ma-
ken? 
,,Absoluut, maar er zal ook nog een hoop 
moeten gebeuren. Uiteindelijk willen wij, 
met onze vrouwen en meiden, naar de ab-
solute top van Nederland. Na twee jaar ko-
men we daar al dichtbij, maar uiteindelijk zal 
er een algehele structuur moeten worden 
neergezet met een  bestuur, coördinatoren, 
trainers en natuurlijk ook vrijwilligers, die 
dat moeten bewerkstelligen. Het is mooi 
om daar onderdeel van uit te maken. We 
zijn als gehele zaalvoetbaltak, dus ook met 
de heren/jongens er bij, dit jaar al gegroeid 
van 10 naar 18 teams en dat betekent dat je 
daar ook de mensen voor nodig hebt om 
dat draaiende te houden.” 
 
En hoe denk je dat de toekomst er uit ziet 
voor de vrouwentak? 
,,Waar wij uiteindelijk naar toe willen, is een 
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Het is inmiddels het derde seizoen dat de zaalvoetbalvrouwen van Reiger Boys/Treffer Uitzendbureau gaan uitkomen 
in de Eredivisie. Een van de mensen die hier vanaf het begin bij betrokken is geweest, is Bob Kool. Begonnen als spea-
ker, toen als trainer, speelt hij inmiddels een voorname rol binnen de vrouwen en meidentak van het zaalvoetbal. 

ZAALVOETBALVROUWEN BOB KOOL

bOb KOOl: DUIzENDPOOT 
bIj zAAlVOETbAlVROUwEN
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COÖRDINATOR KEEPERSTRAINERS JEUGD ROBIN ZWAGERMAN

Wat is jouw doel als keeperstrainer?
,,Wil eerst nog flink wat jaren in mezelf in-
vesteren als keeperstrainer om zo misschien 
later mijn eigen keepersschool te openen, 
dat zie ik wel als een droom, ben tenslotte 
nog maar 21 jaar oud. Wil eerst bij zowel v.v. 
Reiger Boys als csv Jong Holland gaan sla-
gen als hoofd keepersopleiding en daarin 
bij beide clubs een goede structuur neer 
te zetten zodat niet alleen op voetbaltech-
nisch vak de spelers zich ontwikkelen maar 
vanuit mijn kant keeper technisch”. 

Mocht u interesse hebben om als keepers-
trainer aan de slag te gaan binnen Reiger 
Boys dan bent u van harte welkom om een 
keer te komen kijken op de maandagavond 
of vrijdagavond om te zien hoe wij werken 
met de keepers binnen Reiger Boys.

Met vriendelijke groet,
Robin Zwagerman

Mijn naam is Robin Zwagerman en ben 21 
jaar jong, woonachtig te Sint Pancras. Al 
ruim 4 jaar werkzaam bij Sport 2000 Alk-
maar als verkoopspecialist. Als school op-
leiding heb ik niveau 2 t/m 4 doorlopen 
voor de studie verkoper, verkoopspecialist 
en ondernemer op het Horizon College te 
Heerhugowaard. Op de zaterdag of zondag 
ben ik scheidsrechter voor de KNVB bij de 
senioren 4e klasse. 

Hoe ziet jouw geschiede-
nis als trainer eruit?

,,Vanaf dit seizoen 
focus ik me zelf he-
lemaal op het geven 
van keepers trainen. 

Door mijn werkzaam-
heden bij Sport 2000 

Alkmaar was het niet meer 
te combineren om een team te trainen en 
de keepers, vandaar heb ik toen de keus 
moeten maken en die viel op keeperstrai-
ner vanwege dat ik in het verleden zelf ook 
keeper ben geweest. Vanaf dit seizoen ben 
ik bij zowel v.v. Reiger Boys als csv Jong Hol-
land hoofd keepersopleiding geworden 
en zal ik bij beide clubs de structuur gaan 
verbeteren om de keepers naar een hoger 
niveau te brengen. Naast deze 2 clubs blijf ik 
alweer voor het 5e jaar op rij verbonden bij 
Keepersworld Alkmaar als keeperstrainer”. 

Hoe ben je bij v.v. Reiger Boys terecht geko-
men?
,,Vorig seizoen raakte ik in gesprek met Ei-
thel Loopstok tijdens de keeperstraining 
van Keepersworld Alkmaar, waar ik Eithel 
zijn zoon Cedric trainde die dit seizoen bij 
v.v. Reiger Boys o.14-1 speelt. Eithel vertelde 
dat Reiger Boys zich wilde verbeteren op 
het keepersvlak en daarin sprak mij dit erg 
aan waarop meerdere gesprekken volgde 

met Tom Boukes (hoofd jeugdopleiding) en 
Alex Verkooijen (jeugd voorzitter). Na goede 
gesprekken met hun had ik al vrij snel een 
overstemming bereikt om als hoofdkeepers 
trainer voor de jeugd aan de slag te gaan”. 

Wat wil je binnen Reiger Boys gaan bereiken 
met de keeperstraining?
,,Binnen Reiger Boys ben ik van start gegaan 
om mijn visie te delen met de andere kee-
perstrainers die bij de vrijdagavond aanwe-
zig zijn om de lagere pupillen keepers trai-
nen te geven. Vanuit Keepersworld Alkmaar 
heb ik hun visie/werkwijze meegenomen 
en deze pas ik ook toe binnen Reiger Boys. 
Elke training herhalen wij 3x voordat wij 
naar een nieuwe training gaan, hier heb ik 
bewust voor gekozen om daarin te keepers 
stap voor stap zich te laten ontwikkelingen 
in een vernieuwde stof. Door middel van 
herhalen van de oefeningen gaan de kinde-
ren de oefeningen beter snappen en hier-
uit hun voordeel halen in de trainingen en 
wedstrijden”. 

Aan het woord is Robin Zwagerman, 21 jaar jong 
en vanaf dit nieuwe seizoen aangesteld als hoofd 

keepersopleiding bij v.v. Reiger Boys 

IK wIl GRAAG mIjN VISIE 
DElEN mET ANDERE 

KEEPERSTRAINERS
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SCHEIDSRECHTERSCOÖRDINATOR JAN BERNAARDS

Een aantal jaren geleden moest een van de 
scheidsrechters een wedstrijd fluiten op za-
terdagmiddag en bij de bezoekende club 
waren wat problemen met de spelerspas-
sen die er niet waren. Voor zover ik het mij 
herinner duurde het best erg lang voordat 
er uiteindelijk kon worden gestart met de 
wedstrijd. Gebeurtenissen zoals deze zijn 
best ernstig, maar hebben vaak ook een 
komische kant waar om gelachen kan wor-
den…….

Ik denk dat bij Reiger Boys alles aardig op de 
rails staat wat voetballen betreft. Wat arbi-
trage betreft en arbitragebeleid denk ik dat 
er een leuke klus ligt. Arbitrage binnen een 
voetbalclub is toch wat vreemd. Mensen ko-
men om te voetballen. Zij worden opgeleid 
om zoveel mogelijk doelpunten te scoren 
of om zo goed mogelijk te verdedigen of te 
keepen. Dat er een scheidsrechter nodig is 
om te voetballen mag dan wel zo zijn maar 
het gaat om voetballen, winnen, punten 
halen en zo mogelijk kampioen worden en 

Ik ben na een aantal maanden gestopt met 
het begeleiden van scheidsrechters, omdat 

er bij Kolping Boys een vacature 
was voor scheidsrechters-

coördinator, wat mij meer 
aantrok. Ik heb dit ander-
half jaar met erg veel ple-
zier en passie gedaan en 

samen met andere vrijwil-
ligers is er erg veel bereikt. 

Ik ben nu weer terug bij Reiger 
Boys om een ontstane vacature bij 

de scheidsrechterscommissie in te vullen, ik 
heb er veel zin in…….

Toen ik op de lagere school zat, zo heette 
dat toen, ben ik begonnen met voetballen. 
Achter het huis van mijn ouders lagen de 
voetbalvelden van de vereniging, waarvan 
ik lid was. Mijn leven bestond eigenlijk al-
leen uit naar school gaan en voetballen. Ik 
heb alle selectie teams doorlopen.

Na mijn studie, ik denk dat ik toen een jaar of 
35 was, ben ik de scheidsrechters opleiding 

gaan doen bij de KNVB. Ik heb ongeveer 10 
jaar voor de bond gefloten.

Bij Reiger Boys ben ik actief als scheidsrech-
terscoördinator. Dit is een veel omvattende 
functie. In het kort houdt dit in het aanstel-
len, werven, opleiden en begeleiden van 
scheidsrechters en het werven van begelei-
ders voor scheidsrechters. Maar ook binnen 
de vereniging de arbitrage proberen een 
plek te geven die het verdient en contac-
ten met andere verenigingen en de KNVB 
onderhouden. Ik doe dit niet alleen maar 
samen met Ihsan Karakoc en Jack Wezepoel.

Het bijzondere aan Reiger Boys vind ik dat je 
er jezelf direct thuis voelt en dat bij de activi-
teiten die je doet de nodige ondersteuning 
wordt geboden. Een heel aardig voorbeeld 
hiervan vind ik hoe de scheidsrechters wor-
den opgevangen en ondersteund. Een an-
der leuk voorbeeld vind ik de waardering 
die werd uitgesproken m.b.t. de ondersteu-
ning van scheidsrechters en begeleiders bij 
het IYT een aantal maanden geleden.

Twee jaar geleden ben ik eigenlijk zomaar binnengelopen bij 
Reiger Boys, omdat ik iets wilde doen met scheidsrechters. Ik ben toen

 een aantal maanden actief geweest als begeleider van de jongste
 scheidsrechters. De sfeer en de omgeving spraken mij destijds al erg aan. 

IK HOOP DAT wE SAmEN EEN 
GOED ARbITRAGEbElEID 
KUNNEN ONTwIKKElEN
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Vlnr:

Ihsan Karakoc,

Jack Wezepoel

Jan Bernaards



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
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promoveren. Op zich erg begrijpelijk. Een 
verenigingsscheidrechter is lid van dezelfde 
club en vaak nog voetballer ook.

Wanneer hij of zij gaat 
fluiten moet hij of zij 

zich boven de partijen 
onafhankelijk opstel-
len om een goede 
wedstrijd te kunnen 

fluiten.

Wat ik in het algemeen mis in 
de praktijk is dat er zo weinig begrip is voor 
de scheidsrechters. Vooral jonge scheids-
rechters in opleiding zijn hier gevoelig voor. 
Maar ook volwassen scheidsrechters vinden 
al dat commentaar niet leuk en met het 
gevolg dat zij afhaken en niet meer willen 
fluiten.

Ik hoop dat we samen een goed arbitrage-
beleid en sfeer kunnen ontwikkelen waar 
iedereen zich in kan vinden, maar vooral de 

scheidsrechters. Dat zij vooral veel plezier 
hebben in het fluiten en de ambitie om zich 
te ontwikkelen tot een echte professional.

Verder zou ik het erg leuk vinden wanneer 
er vanuit de spelers en begeleiders meer 
belangstelling wordt getoond om te gaan 
fluiten. In het bijzonder dames en meisjes. 
Het damesvoetbal zit de laatste jaren erg in 
de lift. Volgend jaar hebben we het EK voor 
vrouwen en het is te verwachten dat er een 
groot aantal wedstrijden ook wordt uitge-
zonden op TV. Het is natuurlijk leuk om op 
het veld daar dan ook een weerspiegeling 
van te zien binnen de ontwikkeling van de 
vereniging.

Wanneer we scheidsrechters een speciale 
plek willen geven, opleiden, dan is het on-
misbaar om goede begeleiders te hebben 
die ze daarbij ondersteunen. We rekenen op 
de inzet van de Reiger Boys leden om alle 
wedstrijden te voorzien van gekwalificeer-
de scheidsrechters.

Door een aantrekkelijker klimaat te schep-
pen is het gemakkelijker om de bestaande 
scheidsrechters en scheidsrechterbegelei-
ders te behouden en om nieuwe aan te trek-
ken!

Afgelopen oktober was er de Week van 

de Scheidsrechter daarin bedanken 

sportbonden en -verenigingen 

gezamenlijk de scheidsrechters.

Zo ook bij v.v. Reiger Boys.



Schilderwerk

Wandafwerking

Decoratieve technieken

Houtreparaties

Oostdijk 11

1701 DB Heerhugowaard

Tel. 072 - 5743886 

Mob. 06 - 51317037

info@tonkoppes.nl

www.tonkoppes.nl

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



HOOFDsPONsOR

sTERsPONsOR

sUBsPONsOR

sCHEIDsRECHTERs

De Back Metaalconservering groep
Van Muijen Betonbouw

BORD / sCHERMsPONsOR

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.
Comfort Energy soles
Univé Verzekeringen

Jeroen van der Most stukadoors

TEAMsPONsOR

INg
Hoofdsponsor Heren selectie

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

Appel Notarissen
Hoofdsponsor F-pupillen 
Treffer Uitzendbureau

Hoofdsponsor Zaalvoetbal

Holland Installatie Management
Nedvolt Projects & Consultancy B.V.

Vos Verkoopmaatschappij

Zicht risico- & verzekeringsadviseurs
Elro Dakbedekking

De Back Metaalconservering groep

 OrangeJobs B.V. Parketmeester Huot Denspark Alkmaar Wonder’s Heerhugowaard BV
 Frans stokman B.V. New york Pizza Heerhugowaard Intratuin Heerhugowaard
 DTL Administraties & Belastingen V.O.F. Aannemersbedrijf R&H Beers BV JAKO / sMP sportscare BV
 United soft Drinks B.V. AsN De Langen Heerhugowaard Van Muijen Betonbouw
 Medi-sportlagune Rijschool Butterhuizen Rootring-wijnen
 DC Klinieken Alkmaar Bouwbedrijf Ted groot BV schipper Kozijnen
 Nedvolt Projects & Consultancy BV Bakkerij Braas scholten Reclame BV
 Koos Rood Witgoed specialist Cor Koper Bouwbedrijf BV Heras
 Honda Welman B.V. Bose Hallokaties
 Harm & Es woningstoffering Breed Interieur Holland Installatie Management
 Tweewielercentrum Vriend gebr. KOK bv Installatietchniek Kozijnspecialisten
 Treffer Uitzendbureau INg BDO Accountance en adviseurs
 Herenkapsalon schouten KnD Advocaten DN Media DTP-studio
 Massagepraktijk Fit en Vitaal Meubelatelier Jacco Bakker Kraakhelder schoonmaakdiensten
 Omnikeur keuring en brandbeveiliging Waerdse security yourFix
 JM werkt B.V. Comfortable Nederland BV Administratiekantoor Dekker
 Van de Bult B.V. grond-, Weg- en waterbouw Dirkmaat Verf en Wand Ivy-mannenmode
 Brasserie-Restaurant d’Olifant Afhaaltoko Bali / Cafe Bali Climapartners
 KPN Hotspots Centerdesk Taxi Tromp
 Toolstation  Eplus Elektrotechnisch Installatiebureau Restaurant Cafe Cirkus
 De Waerd Bowling & sportcafe groenland natuurlijk schoonmaakazijn Ranja BV
 Baanbereik Kuiper sportprijzen

CLUBCARD sPONsOR

groenland Natuurlijk schoonmaakazijn
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Ook geïnteresseerd om onze mooi club te sponsoren?

Als u ons mailt op sponsoring@reigerboys.nl maken wij graag een afspraak met u!



  Zaalvoetbal 
 
Voorzitter zaalvoetbal Ron Veerman
Wedstrijdzaken Ingrid Stassen
Coördinator recreatief vacant
Coördinator selectief Bob Kool

  Overige commissie 
 
Ledenadministratie Els Wezepoel 072-5743565
Contributieadministratie Marco van Langen 
Stage coördinator Jack Wezepoel 072-5743565
Gedragscodecommissie  gcc@reigerboys.nl
Kledingfonds  kledingfonds@reigerboys.nl
Pers en PR Hans van der Veldt 
Verenigingsfotograaf Paul van der Molen 
 Diane van den Broek 

sponsorcommissie:  
Coördinator sponsorzaken Wilko Bakker 06-12963520
  
Gevonden voorwerpen Monique van Alphen 06-23003299
 Pauline de Haanerf 13 
 Heerhugowaard 
Complexbeheerder Jan Peekel 072-5719853

  “Vrienden van Reiger Boys”  

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

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

  Bestuur

Voorzitter Ben Rietveld Per mail bereikbaar
Secretaris Dick Kuijl 06-20409167
Notulist vacant 
Penningmeester André Elsinga 06-30314375
Voetbalzaken facilitair Nico van der Wel 06-13172977
Voetbal Technische Zaken Ben Rietveld (a.i.) Per mail bereikbaar
Zaalvoetbal Ron Veerman Per mail bereikbaar
Commerciële zaken vacant 
Kantine Lisanne Meijer 06-55155167
Kleding en Materialen Mike van Alphen 06-22214997
Vastgoed en terreinen Wil Verkooijen (a.i.) 06-22148492
Vrijwilligers Marlieke van Vught 06-25575067

  Voetbalzaken facilitair
  
Secr. voetbalzaken facilitair vacant
Coördinator jeugd Frank Heemsbergen 06-22696808
Coördinator Onder 19-18 Dick Weggelaar 06-36497690
Coördinator Onder 17-16 Dick Weggelaar 06-36497690
Coördinator Onder 15-14 Monique Wit 06-37328080
Coördinator Onder 13-12 Eithol Loopstok Per mail bereikbaar
Coördinator Onder 11-10 Wilma Oost Per mail bereikbaar
Coördinator Onder 9-8 Wilma Oost Per mail bereikbaar
Coördinator 4x4 Jeroen van Heijningen 06-23130308
Coördinator kabouters Frank Heemsbergen 06-22696808
Coördinator sen. Heren recr. Peter Coesel 072-5714125

Wedstrijdzaken:  
Wedstrijdzaken 
senioren & Junioren Pedro Blom 072-5710651
Wedstrijdzaken pupillen Erwin de Krijger 06-24536958

scheidsrechterscommissie:  
Coördinator Scheidsrechters Jan Bernaards 
Spelregels/KNVB contact Jack Wezepoel 072-5743565
Begeleiding & Opleiding 
scheidsrechters Marco Roest 

Toernooicommissie Cindy de Ruijter 
 toernooien@reigerboys.nl
Activiteitencommissie Cindy de Ruijter 
  activiteiten@reigerboys.nl
Fred Blok Penalty bokaal Rob Slotemaker penalty@reigerboys.nl
Pupil van de Week Karin Arxhoek 072-5728277
Adviescommissie 
voetbalzaken facilitair Alex Verkooijen 06-15050866

  Voetbal Technische Zaken (BTC) 
 
Secretaris BTC vacant 
Hoofd Jeugd Opleiding Tom Boukes 06-53466886
Coördinator keeperstrainers 
jeugd Robin Zwagerman 06-27364377
Hoofdtrainer Heren selectie Marc van Wonderen 
Hoofdtrainer Dames selectie Cor Smit 
Scouting Dirk van Barneveld 06-36992135
Adviescommissie BTC Rene Kauwen 06-10067113
 Jacinto Pichotte 06-50744533
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Het team van Heras Heerhugowaard wenst Reiger Boys 
een sportief en succesvol seizoen 2016-2017

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.



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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