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We zullen als bestuur en vrijwilligers er weer 
alles aan doen om ook het komende seizoen 
weer een succesvol Reiger Boys seizoen te la-
ten worden. Op voorhand danken wij al onze 
sponsors die het mede mogelijk maken dat wij 
als vereniging een financieel gezonde vere- 
niging blijven. 

Ik wens u allen heel veel plezier en (sportief) 
succes.

Het afgelopen seizoen hebben we als ver-
eniging een uitstekend seizoen gehad, veel 
teams zijn kampioen geworden. De teams die 
geen kampioen zijn geworden hebben over 
het algemeen met veel plezier gevoetbald en 
dat is waar het om draait.

Om een gezonde vereniging te zijn en te 
blijven moeten niet alleen de financiën op 
orde zijn, maar moet de vereniging kunnen 
rekenen op actieve leden en ouders. Als be-
stuur zien we Reiger Boys graag als een echte  
‘ledenvereniging’ met actieve leden en actie-
ve, betrokken ouders. Een vereniging die bij-
draagt aan de sociale cohesie en waar je met 
plezier een deel van je vrije tijd aan besteedt. 

VOORWOORD VOORZITTER BEN RIETVELD

HET BESTUUR ZIET REIGER BOYS GRAAG 
ALS EEN ECHTE ‘LEDENVERENIGING’

Het is alweer de dertiende keer dat er een presentatiegids uitkomt en dat is iedere keer 

weer een hele prestatie. Dank voor iedereen die hier aan heeft meegewerkt, want ook 

deze gids mag gezien worden, niet alleen vanwege het uiterlijk maar ook de inhoud is 

voortreffelijk verzorgd. 

Alweer de 13e keer dat 
er een presentatiegids 

uitkomt

Met sportieve groet,
Ben Rietveld - Voorzitter



✔ 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

 

 

 

Import en verkoop van onderdelen voor Auto's, Motoren, Bromfietsen, Tuin & Park machines 
onderhoud en reparatie aan Auto's, Motoren, Bromfietsen, Tuin & Park machines 

verkoop en montage van Banden 
 

Menningweerdijk 6 - 1843 KE Grootschermer - 06 53993105 

www.amv-automotive.com info@amv-nh.nl 

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

Dit kan bij La Fiesta in Heerhugowaard! Wij bieden een gezellige 
ruimte voor uw feest van 20 tot 90 personen.
 
U kunt bij La Fiesta terecht voor allerlei gelegenheden: 
van een gezellige borrel met lekkere hapjes tot een uitgebreide 
dineravond. La Fiesta biedt voor ieder wat wils!
 
Meer weten? Kijk dan eens op onze website en vraag de gratis 
brochure aan. Of neem direct contact met ons op!

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

binnenKOrt iets te vieren?



Mitchell Pichotte en mij bij de selectie haalde. 
In de uitwedstrijd bij AMVJ in Amstelveen 
mocht ik toen mijn debuut maken en op een 
paar wedstrijden na ben ik er eigenlijk nooit 
meer uitgeweest. Het was wel heel jammer 
dat we dat 1e seizoen gelijk degradeerden 
uit de 2e klasse, maar heb wel heel veel ge-
leerd van Marc en van de ervaren spelers in 
de selectie. Het was voor mij als verdediger 
ook heerlijk om met een ervaren krachten 
als Pascal Kabalt en Remco Rietveld naast mij 
te spelen. Maar ook alle andere jongens be-
trokken mij er goed bij waardoor ik mij direct 
thuis voelde in de selectie”. 

Sam, je bent een jongen van de club. Heb 
jij hier altijd gespeeld?
,,Bijna wel, op één seizoen na.  Ik ben hier 
op m’n 5e begonnen in de F9 en heb tot de  
C-junioren diverse elftallen doorlopen. In 
mijn eerste jaar in de C1 ben ik gevraagd door 
AFC ’34 en omdat ik het wel eens een stapje 
hogerop wilde proberen heb ik die sprong 
gewaagd. Ik kwam daar in de C1 terecht dat 
2e Divisie speelde, maar helaas raakte ik 
geblesseerd. Ik ben vervolgens na een jaar 
weer terug gekomen en heb toen de B en  
A-junioren doorlopen alvorens ik in de selec-
tie kwam”.

Je was nog A-junior toen je je debuut 
mocht maken bij het 1e elftal?
,,Klopt, ik begon dat seizoen (2015-2016) als 
aanvoerder van de A1. Hoewel er toentertijd 
niet veel jeugd doorbrak bij het 1e kreeg 
trainer Marc van Wonderen te maken met 
een blessuregolf waardoor hij ondermeer  

hERENVOETBAL sAm BEuNDER 

,,REIGER BOYS IS mIjN CLUB”

Een van de talenten die de laatste jaren de stap heeft gemaakt vanuit de eigen 
jeugdopleiding naar het 1e elftal is de 20-jarige Sam Beunder. De stoere ver-
dediger geeft aan dat zijn hart klopt voor het geel-zwart van Reiger Boys want 
hoewel hij in de jeugd een seizoen uitkwam voor AFC’34 beaamt hij dat hij in die 
tijd zijn eigen club erg miste.

Ik hoop van harte 
dat we weer zo snel 

mogelijk in de 
2e klasse terecht 

komen
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Voetbal je ook nog in de zaal?
,,Nee, heb in de jeugd wel met vrienden in 
de zaal gespeeld bij Reiger Boys en ook een 
hoop lol gehad. Met dat team zijn wij ook 
twee keer gepromoveerd. Op een gegeven 
moment kreeg ik het echter te druk met 
school, werk en het voetbal op het veld dat 
ik besloot daarmee te stoppen. Ik moet ook 
zeggen dat mijn hart meer op het veld ligt 
dan in de zaal”. 

Wat verwacht je van het komende seizoen?
,,Ja, het wordt weer een nieuwe frisse start 
met een nieuwe trainer en een aantal spe-
lers erbij gekomen. Ik hoop van harte dat we 
weer zo snel mogelijk in de 2e klasse terecht 
komen. Reiger Boys heeft die potentie en met 
Wesley Visser is er een ambitieuze trainer bin-
nen gehaald. Je merkt op de eerste trainin-
gen en oefenwedstrijden direct al dat hij een 
hoop verstand van het spelletje heeft en een 
goede uitstraling. En met deze groep moeten 
wij zeker kunnen meedoen om de bovenste 
plaatsen in deze klasse. Een kampioenschap 
of anders nacompetitie lijkt mij zeker een 
mooie doelstelling voor ons”.

En daar wil jij een belangrijke rol in  
spelen?
,,Uiteraard, ik wil zoveel mogelijk wedstrijden 
spelen al zal ik komend seizoen waarschijn-
lijk een aantal wedstrijden moeten missen 
vanwege werk. Ik leer voor verpleegkundige 
en loop daarvoor stage in een psychiatrische 
kliniek in Amsterdam waarbij ik ook ploegen- 
en weekenddiensten zal moeten draaien. Het 
is niet anders en het is aan mij om op de trai-
ningen 100% te geven om te bewijzen dat als 
ik er wel ben de trainer niet om mij heen kan”.

Wil je zelf verder nog iets kwijt?
,,Nou, ik moet wel zeggen dat ik in dat jaar-
tje AFC ’34 deze club heel erg miste en ook 
heel gelukkig was toen ik weer terug was. Rei-
ger Boys is een warme club en mijn thuis. Ik  
ben nog jong en je weet nooit hoe een voetbal- 
carriére loopt, maar ik zou het in ieder geval 
zeker niet erg vinden om de rest van mijn voet-
balloopbaan bij Reiger Boys te blijven”. 



Alkmaar-Heerhugowaard



Kamil, vertel eens over je eigen voetbal-
verleden?
,,Ik ben als F-pupil begonnen met voetbal 
bij Go Ahead ’18 in Alkmaar. In de D-pupillen 
ben ik overgestapt naar AFC ’34 waar ik tot en 
met de A-junioren heb gespeeld en vervol-
gens heb ik een aantal jaren in de zaterdag 1 
van DFS Alkmaar gespeeld, wat een fusie was 
van Go Ahead ’18 en FC Huiswaard. Daarnaast 
heb ik in de zaal, voornamelijk in vrienden-
teams gespeeld, bij o.a. FC Hoogtepunt, Indri 
Vloeren en Alkmaarsche Boys”.

Op jonge leeftijd stopte je al met voetbal 
en koos je voor het trainerschap?
“Ja, ik werd bij Alkmaarsche Boys benaderd 
door jeugdtrainer Erden Yar om hem te ko-
men assisteren bij de A1 (019). Paul van der 
Molen, tegenwoordig Reiger Boys-fotograaf, 
was bij dat team de elftalleider. In dat zelfde 
seizoen heb ik de pupillencursus gedaan en 
het jaar er op werd ik zelfstandig trainer van 
de B1. Toen ook de juniorencursus en TC3 
gedaan en vervolgens nog een jaar de A1 
gedaan samen met Paul.  Bij aanvang van het 
4e seizoen werd ik benaderd door Bart Wold-
berg, trainer van SVW ’27, om bij de heren-
selectie te komen. Ik heb daar twee seizoe-
nen het 2e elftal getraind, eerst onder Bart en 
vervolgens met Kenneth Goudmijn. In al die 
jaren heb ik trouwens ook nog een vrienden-
team getraind bij De Kennemers.

hOOfD jEugDOpLEIDINg 

KAmIL KARAER: 
,,ALLE jEUGD IS BELANGRIjK”

Met ingang van dit seizoen beschikt Reiger Boys over een nieuwe Hoofd Jeugdopleiding 

in de persoon van Kamil Karaer. De ambitieuze HJO ziet een hoop toekomst in de oplei-

ding van de geel-zwarten: ,,Met zoveel leden is Reiger Boys een groeibriljant. Ik wil er 

graag aan mee werken om die ontwikkeling te stimuleren”.
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Na die vijf jaar besloot je een pauze in te 
lasten?
“Daar koos ik bewust voor vanwege zeer 
drukke werkzaamheden en gezinsuitbrei-
ding. In eerste instantie besloot ik een jaartje 
te stoppen, maar dit werden er uiteindelijk 
twee. In die twee jaar ben ik overigens wel 
meerdere keren benaderd door zowel Paul 
als Tom Boukes, toenmalig HJO van Reiger 
Boys, om hier wat te komen doen. Tom ken ik 
van de trainerscursus en toen hij een aanbie-
ding van AFC’34 kreeg zijn wij opnieuw gaan 
praten over de functie van HJO, en ik besloot 
die uitdaging aan te gaan”.

Nu zit je hier, en hoe bevalt dat?
,,Heel goed, ik ben mij eigenlijk aan het eind 
van vorig seizoen al gaan oriënteren binnen 
de club, daarbij geholpen door Paul en Tom. 
Vanaf juli ben ik daarmee verder gegaan en 
langzamerhand begin ik nu een behoorlijk 
inzicht in de club te krijgen. Ik merk dat een 
groot deel van de organisatie staat en men 
weet voor welke taken men verantwoordelijk 
is. Als ik op een zaterdag kom is het zo druk 
dat het lijkt alsof er een toernooi gespeeld 
wordt, en ik sta echt versteld van het grote 
aantal vrijwilligers. Deze mensen zijn goud 
waard voor de club. Ik werk zelf samen met 
een leuk team en mensen als Frank Heems-
bergen, Nico van der Wel, Dirk Jan van Barne-
veld en René Kauwen helpen mij goed verder 
binnen de club, ondermeer met het maken 
van de teamindelingen enz. Ook van ove-
rige trainers en begeleiders ontvang ik veel 
steun.”

Ik zal een half jaar 
nodig hebben om meer 

mensen te leren 
kennen binnen de club

En de ambities en doelstellingen als HJO?
,,Het komende half jaar zal ik echt nodig heb-
ben om nog meer mensen binnen de club te 
leren kennen. Daarnaast gaan wij de proces-
sen bekijken zoals het uitwerken van het al 
bestaande jeugdplan, het interne scoutings-
apparaat, volgen van trainerscursussen, en 
het behalen van doelstellingen met de di-
verse teams. Wij willen heel graag met onze 
jeugdselectieteams op hoofdklasse-niveau 
uitkomen en daar zijn al stappen in gemaakt. 
Het is zaak om dit verder te ontwikkelen.  Een 
van de belangrijkste doelstellingen zal ook 
altijd zijn om jaarlijks jeugdspelers aan de 1e 
selectie af te leveren. Maar wij moeten ook 
beseffen dat het niet alleen om de selecties 
draait, maar zeker ook om de lagere jeugd-
teams en de kabouters. Wat mij betreft is 
alle jeugd die hier speelt belangrijk dus ook 
voor die jongens en meiden die in een lager 
team uitkomen gaan wij zeker onze ogen niet  
sluiten”. 

Reiger Boys is 
een groeibriljant

heel graag met onze 
jeugdselectieteams op 

hoofdklasse-niveau 
uitkomen



HOEKOPSTELLING
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Hoe is het allemaal begonnen?
Ellen/Margot: Regelmatig krijgen we de vraag 
hoe het pimp-team ontstaan is. Begin 2016 
hadden wij het erover dat de kantine best 
een opfrisbeurt zou kunnen gebruiken.  Wie 
A zegt, moet ook B zeggen. We werden in 
contact gebracht met een aantal leden van 
het bestuur. Wij gaven aan dat wij wel ener-
gie wilden steken in het gezelliger maken van 
de kantine. We hebben onze ideeën kenbaar 
gemaakt en kregen groen licht om onze plan-
nen uit te voeren! Natuurlijk hoorde daar ook 
een (bescheiden) budget bij. Samen met Li-
sanne Meijer (kantinebeheer) hebben we di-
verse brainstorm-sessies gehad. In de zomer 
van 2016 zijn we uiteindelijk gestart met onze 
missie: de kantine pimpen!

Welke plannen hebben jullie al verwezenlijkt?
Ellen/Margot: Vlot daarna zijn we aan de slag 
gegaan. Het resultaat is al duidelijk te zien en 
we hebben veel positieve reacties gekregen.

ELLEN gOEREE EN mARgOT WIERsmA 

HET PImPTEAm

Ellen en Margot hebben beiden kinderen die bij Reiger Boys voetballen. Als rechtgeaarde moeders komen ook zij hun kinderen aan-

moedigen bij de wedstrijden. Toen zij begin 2016 eens de kantine in kwamen, vielen hun direct twee dingen op. Het eerste was: wat 

een riante ruimte! Het tweede: dat kan een stuk gezelliger, sfeervoller  gemaakt worden!  Eigenlijk was daarmee toen al het “pimp-

team” geboren.   We spraken met Ellen en Margot over hun plannen en ervaringen.
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We zien u graag
in de kantine...!

• De steigerhouten bar langs het raam ge-
plaatst

•  De bladen van de statafels vervangen door 
steigerhout en van rond naar vierkant     

•  In de lichtkoepel een doelnet met zwart-
gele foamballen opgehangen

•  Een creatieve prijzenkast van houten 
groentenkistjes aan de stalen wand bij de 
bestuurskamer gerealiseerd    

•  Barkrukken ter adoptie aangeboden; in-
middels zijn alle krukken voorzien  van 
naamplaatjes van de sponsors. 

•  We “verkochten” de tribunestoelen; voor 
25 euro kwam iemands naam erop

Van de opbrengst van de barkrukken hebben 
wij veel van bovenstaande kunnen realiseren, 
maar we willen méér........

Welke plannen hebben jullie nog?
Ellen/Margot: Plannen hebben we genoeg, 
hoor! We noemen er een aantal, in willekeu-
rige volgorde:
•  We willen een ruige, stoere stamtafel (met 

nootjes…), vooral voor de oudere leden
•  Tafels rond de ijzeren palen van de galerij 

boven de tribune 
•  Nieuwe tafels en stoelen; dit is onze 

GROOTSTE wens
•  Sfeerfoto’s op het bovendeel van de ramen
•  Een chill-hoek voor de kinderen
•  De ontvangstruimte gezelliger maken
•  De vitrine van De Vrienden opknappen/

schilderen

Dat gaat nogal wat kosten. 
Hoe komen jullie aan het geld?
Ellen/Margot: Natuurlijk snappen wij wel dat 
niet alles tegelijk gerealiseerd kan worden. 

We zitten te 
schreeuwen 
om handjes!

We hopen dat we van het bestuur een bud-
get toebedeeld kunnen krijgen. Verder le-
veren diverse acties ook geld op, zoals we al 
hebben laten zien met de “verkoop” van de 
tribunestoelen en de barkrukken. En uiter-
aard kijken we “De Vrienden van Reiger Boys” 
eens extra lief aan….

Doen jullie dit allemaal alleen?
Ellen/Margot: Nee, natuurlijk niet! Dat zou 
echt niet kunnen.
We hebben veel hulp gekregen van de MOT-
ploeg, daar zijn we ontzettend dankbaar 
voor. Die mensen mogen wat ons betreft nog 
wel vaker in het zonnetje worden gezet!
En voor het timmerwerk hebben we alles te 
danken aan de gouden handjes van Marc 
Tielemans en Ronald Vogelzang.

Verder nog hulp nodig?
Ellen/Margot: Jaaa! We zitten te schreeuwen 
om “handjes”, dat wil dus zeggen, om men-
sen die ons helpen met de uitvoering van de 
plannen. 
Onze dringende oproep is dus: neem contact 
met ons op en kom ons alsjeblieft helpen. 
Elke vorm van hulp is welkom.

Voorlopig zijn jullie nog niet “uit-gepimpt”?                                                  
Ellen/Margot: Nee, nog lang niet. Voorlopig 
gaan we door, we vinden het hartstikke leuk 
om te doen. En hopelijk krijgen we veel hulp. 
De mensen kunnen zich melden via Lisanne 
Meijer (onze “bazin”, haha). Zie daarvoor de 
website van Reiger Boys, bij “Wie is wie”.

Nog een “uitsmijter”? 
Ellen/Margot: “We gaan voor een bruisend, 
opgepimpt, creatief seizoen 2017-2018!”



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

Hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal

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.

T 06 - 50 97 99 09 | E info@harveys-bbq.nl



Hoewel van huis uit geen echte Reiger Boys-
speelster is Isolde wel kind aan huis na zoveel 
jaren mee te draaien in de vrouwenselectie. 
De eigenaresse van een camping in Callants-
oog vertelt hoe ze in aanraking kwam met 
Reiger Boys: ,,Ik ben als kind (F-pupil) begon-
nen met voetballen in mijn dorp Callantsoog 
waar ik altijd tussen de jongens gevoetbald 
heb. In de D-tjes, ik was een jaar of 12-13, 
werd ik benaderd door Watervogels om te 
komen zaalvoetballen. Hier leerde ik meiden 
kennen als Aaike Verschoor, Milenca van Ee, 
Monique van der Rijst en Chantal Hendriksen.  
Aangezien enkele meiden besloten om op 
het veld te gaan voetballen bij Reiger Boys 
maakte ik ook die stap. Omdat ik wat jonger 
was kwam ik in eerste instantie bij een talen-
tenteam (MB), maar na enkele oefenwedstrij-
den kwam ik al snel in Vrouwen 2 terecht en 
eigenlijk heb ik sindsdien altijd in de selectie 
gespeeld”.

Behalve veldvoetbal heeft ook het spelen 
in de zaal altijd een voorname rol gespeeld 
in de voetballoopbaan van Stam. Na acht 
jaren bij Watervogels speelde ze drie jaar in 
de zaal voor Reiger Boys. ,,Bij Watervogels 
was het geweldig, vooral de eerste jaren 
met de vader van Milenca als coach was het 
heel veel lol, maar ook heel hard werken. Bij  
Reiger Boys kwam ik in Vrouwen 2 terecht, 
een team met heel veel ervaring met o.a.  
Pattry Blok en Christa Schelvis, maar ook jon-
gere meiden als Inge Woldhuis en Rona Mos-
terd. Vooral het eerste jaar was fantastisch 
toen we kampioen van de hoofdklasse wer-
den en de KNVB-beker wonnen”. Dit seizoen 

kiest Isolde voor een overstap naar DKM waar 
niet geheel ontoevallig ook een groot aantal 
meiden speelt met een Reiger Boys-verleden.

Bijzondere jaren
Terug naar het veld verteld Isolde honderduit 
over haar vele ervaringen: ,,Toen ik net bij de 
club kwam was ik jong en met het zaalvoet-
bal er bij was dat best een zware belasting. 
Daarnaast beschikte Vrouwen 1 toen over 
een zeer ervaren ploeg met namen als Pattry 
en Christa en bijvoorbeeld Niña George en 
Marieke Plekker, dus daar kwam je echt niet 
zo maar tussen. Ik genoot van de momenten 
dat ik bij de selectie zat maar kwam eigenlijk 
fysiek en qua ervaring te kort. In het seizoen 
2007-2008, ik was ongeveer 15, werd Vrou-
wen 1 kampioen en mocht ik er regelmatig 
bij zijn, en daar was ik wel heel erg trots op. 
Daarnaast speelde ons 2e ook altijd op een 
behoorlijk niveau met een superleuke ploeg. 
Met talloze hoogtepunten zoals het seizoen 
met Richard Kerkhof toen we promoveerden 
en de  beker wonnen, maar ook de tijd met 
Willem en Amanda was geweldig. Dat team 
was heel close omdat juist in die periode Gaby 
Lynch overleed.  Al met al heb ik in 12 jaar dus 
al zoveel meegemaakt, maar telkens als ik 
hier naar toe rijdt voelt het als thuiskomen. 
Er zijn zoveel vriendschappen opgebouwd 
en we doen ook buiten het veld zoveel met 
elkaar dat is gewoon heel bijzonder”.

Na de leegloop van 2015 kwam Isolde in 
Vrouwen 1 al werd dat eerst geen succes met 
de tweede degradatie op rij. Afgelopen sei-
zoen werd de kentering ingezet onder trai-
ner Cor Smit door via de nacompetitie weer 
te promoveren. ,,Dat maakt me blij want het 
waren echt twee moeilijke jaren en dat is zon-
de voor zo’n mooie club. Nu zie je dat er wat 
gebeurt en dat de talenten er weer aan zitten 
te komen. En die hebben ons er afgelopen 

seizoen echt doorheen gesleept. Nadat wij 
met wat blessures te maken kregen stonden 
er meiden op die ons waanzinnig hebben 
geholpen. Wij als ervaren krachten mogen 
dan ook echt wel oppassen want deze mei-
den kloppen aan de deur, maar voor de ver-
eniging is dit natuurlijk uiterst positief.  Die 
goede opleiding moet ook de kracht blijven 
van Reiger Boys”.   De immer drukke Isolde wil 
voorlopig nog lang geen afscheid nemen van 
het voetbal én Reiger Boys: ,,Zo lang ik het 
leuk vind ga ik zeker door! Dat er concurren-
tie is, is alleen maar goed, en daardoor maken 
we elkaar sterker. Gelukkig heb ik dit seizoen 
alles mee kunnen doen waar ik voorheen nog 
wel eens wat moest laten schieten in de voor-
bereiding vanwege drukte op de camping in 
het zomerseizoen”. Mocht het zo ver komen 
dat Isolde zelf niet meer aan voetballen toe 
komt dan ligt er ongetwijfeld een loopbaan 
als trainster in het verschiet: ,,Ja, dat heb ik 
er ook eigenlijk altijd bij gedaan.  Ook dit sei-
zoen ben ik actief als coach bij Winkel (zaal) 
en op het veld bij  JVC en daarnaast train ik 
ook nog de meiden van Callantsoog”. Op de 
vraag of er misschien een toekomst als trainer 
bij Reiger Boys in het verschiet ligt reageert 
Isolde: ,,Ik ben zeker nog van plan om in de 
toekomst trainerscursussen te gaan volgen, 
dus wie weet. Het lijkt mij in ieder geval wel 
heel erg leuk!”.

VROuWENVOETBAL IsOLDE sTAm 

CALLANTSOOGSE VOELT ZICH AL 
12 jAAR THUIS BIj REIGER BOYS

Wie tegenwoordig ons sportcomplex op komt lopen kan bijna niet om haar heen. Op de 

levensgrote poster van SMP fungeert zij samen met een aantal andere spelers als uit-

hangbord.  De 25-jarige Isolde Stam is er fier op: ,,Ik voelde mij zo trots toen ik door Wil 

Verkooijen werd benaderd voor de poster. Ik ben al 12 jaar thuis bij deze vereniging en 

dit is een prachtige erkenning”.

In de toekomst wil ik 
trainerscursussen 

gaan volgen

PRESENTATIEGIDS 2017-2018  |  V.V. REIGER BOYS 11



HEERHUGOWAARD ALKMAAR

www.babylonswereld.nl 
Pannekeetweg 20 | 1704 PL Heerhugowaard | T 072 57 23 906 | info@babylonswereld.nl

Ervaar het échte Babylon gevoel tijdens...
... een (zaken)lunch of diner met luxe, vers bereide seizoensgerechten

... een high tea op ons zonnige terras

... een onvergetelijk verjaardags- of huwelijksfeest in de Toren van Babylon

... een vergaderarrangement tot in de puntjes verzorgd

... een comfortabele overnachting in één van onze 18 modern ingerichte kamers

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 52Cirkus
steak & restaurant

Cirkus Steak & Restaurant is een typisch nononsens restaurant. 
Goede sfeer, goed eten en betaalbaar. Koffie, Lunch, 

Diner: à la carte en op reservering de Preuvenent.

Iedere dinsdag t/m vrijdag (uitgezonderd feestdagen):
CIRKUS 3 gangen keuzemenu €19,95 

Bent u op zoek naar een fijne locatie om met een groep te 
borrelen of wilt u een receptie organiseren? Wij hebben een 
aparte zaal die beschikt over eigen geluidsinstallatie en bar. 

Cirkus biedt u diverse mogelijkheden voor een gezellige 
bijeenkomst, een feest of verjaardag.

Rustenburgerweg 161  •  1703 RV Heerhugowaard 
072 534 5052  •  www.cafecirkus.nl



er in Heerenveen een 6-jarige samenwerking 
ondertekend. 

Dat de samenwerking succesvol is bewijst 
wel het openbreken van het contract, halver-
wege de looptijd, en het opnieuw afsluiten 
van een nieuw 6-jarig contract. De huidige 
overeenkomst loopt nu tot en met mei 2023.

Bedrijfskleding
SMP Sportscare is naast leverancier van onze 
JAKO kleding ook gespecialiseerd in bedrijfs-
kleding. Zij bieden een geheel verzorgd kle-
dingpakket aan voor bedrijven. Het concept 
van SMP is de zorgen over bedrijfskleding 
bij bedrijven uit handen te nemen. De werk-
nemers kunnen zelf bij SMP komen passen. 
Eventueel kan een kledingstuk aangepast 
worden op de persoonlijke wensen van de 
werknemer.

Scholen
Goede sportkleding is belangrijk voor sport 
gerelateerd onderwijs. SMP biedt als bedrijf 

Jan is een echt voetbaldier en al jarenlang 
een gerespecteerde trainer in het amateur-
voetbal. Dit seizoen is hij hoofdtrainer van 
DTS.

Het bedrijf heeft 5 vaste medewerkers in 
dienst en krijgt regelmatig veel hulp van 
scholieren. 

De samenwerking tussen Reiger Boys en SMP 
Sportscare is al in 2013 tot stand gekomen.
Jan Kramer was op de hoogte dat Reiger 
Boys een andere kledingleverancier zocht 
en tevens met een kledingfonds wilden gaan 
werken.  Er werden vele gesprekken gevoerd 
met Reiger Boys. En op 22 maart 2014 werd 

jAN kRAmER - smp spORTscARE 

RELATIE BELANGRIjKER 
DAN SPONSORING

We hebben een afspraak met Jan Kramer (directeur) op het kantoor van SMP Sportscare aan de Zeppelinstraat in Heerhugowaard.  

We worden ontvangen in de showroom welke vol hangt met sport- en bedrijfskleding. 

Zonder een goede
organisatie is deze 
samenwerking niet 

mogelijk
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een volledig verzorgd kledingpakket aan 
waar de leerlingen de meeste profijt bij heb-
ben. Binnen het bedrijf werken enkel mensen 
uit de sportwereld, zij weten dat goede sport-
kleding belangrijk is. Het pakket is volledig 
aangepast aan de opleiding. Het pakket wat 
zij aanbieden, is altijd in overleg samenge-
steld met de opleiding.

Jan Kramer is erg blij met de samenwerking 
met Reiger Boys.  “De samenwerking met de 
mensen van Reiger Boys is vrij uniek.  Er staat 
een goede organisatie en het is er  tot in de 
puntjes geregeld,, verteld hij. 

‘‘Zonder een goede organisatie is deze sa-
menwerking niet mogelijk. We zijn kleding-
sponsor van Reiger Boys, maar de relatie vin-
den wij belangrijker,, . 

De samenwerking met 
de mensen van Reiger 

Boys is vrij uniek

UW PARTNER IN SPORT- EN BEDRIJFSKLEDING

T 072 - 7210980     I     kramer@smpsportscare.nl     I     www.smpsportscare.nl  



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



Hoe is de samenwerking van de begelei-
dings- en trainersstaf van het 1ste en 2de 
team?
Wesley: “Natuurlijk hebben we al diverse ke-
ren overleg gehad. Alle leden van de staf van 
zowel het 1ste als het 2de zijn ervan overtuigd 
dat samenwerking heel belangrijk is. Met z’n 
allen zullen we er aan werken dat die goede 
samenwerking er ook daadwerkelijk zal zijn. 
Een duidelijke communicatie is daarbij on-
ontbeerlijk. Als we allemaal op één lijn zitten 
is er veel winst te behalen; de selectie moet 
een groep zijn waarvan allen die er deel van 
uitmaken met elkaar willen samenwerken.”

Welk type voetbal propageer je?
Wesley: “Laat ik vooropstellen dat ik van aan-
vallend voetbal houd: de bal snel veroveren 
en in balbezit lef en initiatief tonen. Maar na-
tuurlijk ben je afhankelijk van de spelers en 
hun mogelijkheden. De kunst is om tot een 
speelstijl te komen die aantrekkelijk is en 
waarbij de spelers zich prettig voelen. Ik blijf 
als hoofdtrainer uiteraard wel de eindverant-
woordelijke.
De spelers moeten uit hun comfortzone wil-
len stappen, dus niet altijd maar de veiligste 
weg kiezen. Zo kunnen ze zich verder ontwik-
kelen.”

Hoe kijk je naar de selectie en de samen-
stelling daarvan?
Wesley: “Vorig seizoen heb ik de nodige wed-
strijden bekeken van het 1ste en 2de team, 
Daarin heb ik gelet op wat we hebben in de 
selecties en waar we eventueel versterking 
nodig hadden. Allereerst heb ik gekeken of 
er potentiële selectiespelers binnen de eigen 
jeugd en bij andere elftallen rondliepen. He-
laas waren er enkele talentvolle jeugdspelers 
die kozen voor een overstap naar een andere 
vereniging; dat vind ik wel jammer. Ander-
zijds kwam Stan Wijs over van de A-junioren 
en kwam Antar vanuit het vierde elftal. Ver-
der hebben we een goede aanvulling van 
een paar spelers van buitenaf: Bert Inecia 
(Alcmaria Victrix), Diederik Luiken (KSV),  
Livinsky van Veelen (keeper, van Zouaven) en 
Guney Turpcu (SVW). Inmiddels heb ik met 
alle spelers van vorig seizoen een gesprek ge-
had om ze kennis te laten maken met mij en 
met mijn visie op voetbal. Ik ben erg blij dat, 
mede daardoor, Pascal Kabalt, Mick Lijdek-
kers en Alessandro Witkamp behouden zijn 
gebleven voor de club, hoewel door diverse 
andere clubs hard aan hen werd getrokken. 
En tenslotte ben ik gelukkig met het feit dat 
Ilco van der Hel heeft besloten toch nog een 
jaar door te gaan en daarmee een berg erva-
ring in het team brengt.”

WEsLEy VIssER 

DE NIEUwE KAPITEIN 
VAN DE HERENSELECTIE

De oorspronkelijk uit Zeeland afkomstige Wesley Visser is met ingang van seizoen 2017-

2018 de hoofdtrainer van de herenselectieteams. Met een groot deel van de spelers die 

er vorig seizoen ook al waren, aangevuld met enkele nieuwe namen, wil Wesley succes-

vol zijn in de derde klasse en, als het even kan, meedoen om de prijzen. Aan zijn gedre-

venheid hoeft in elk geval niet getwijfeld te worden. In een vraaggesprek met Wesley 

laat hij zijn licht schijnen over de mogelijkheden en kansen van de selectieteams van 

Reiger Boys.

We kijken goed naar 
het individu om een 

plan op maat te maken
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Hoe pakken de spelers het op?
Wesley: “We werken er in de trainingen hard 
aan en naarmate de tijd verstrijkt kunnen we 
een en ander steeds meer inslijpen en ver-
volmaken. Het is een proces met vallen en 
opstaan, maar het moet lukken als de spelers 
er in geloven. Als we het echt durven uitvoe-
ren ben ik ervan overtuigd dat het ons succes 
gaat brengen”

Wat is je doelstelling voor seizoen 2017-
2018?
Wesley: “We gaan voor promotie naar de 2de 
klasse! Ik besef dat we daarmee hoog inzet-
ten, maar we moeten de lat hoog leggen. 
We moeten onszelf uitdagen, iedere keer het 
hoogst haalbare uit onszelf halen, zowel op 
de trainingen als in de wedstrijden. We heb-
ben een goede groep, waarin individueel 
veel kwaliteit zit, alleen is het nu de taak om 
dat tot één geheel te smeden. Alle spelers 
moeten beseffen dat ze in een team spelen 
en alles voor elkaar moeten willen geven. Als 
me iets is opgevallen in de voorbereiding is 
het dat hier nog veel winst te behalen valt. 
Maar ik heb er het volste vertrouwen in.”

Wesley: “Tenslotte wil ik nog opmerken dat 
we een prima staf met trainers en begeleiders 
hebben met wie we er een mooi seizoen van 
willen gaan maken: 
Ikzelf als hoofdtrainer, Jasper Pool (teamma-
nager en keeperstrainer), Johan Kraak (bege-
leider), Jeffrey Dekker (grensrechter/materi-
aalman), Marcel Kokkelkoren (masseur), Duco 
Weijers (fysio), Jordy van Eekelen (ass.trainer 
en trainer 2de elftal), Nico de Krijger (team-
manager 2de elftal), Dinand Bakker (grens-
rechter 2de elftal).”

We gaan voor promotie
naar de 2e klasse!
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Wesley Visser
hoofdtrainer

heren 1

Jasper Pool
keeperstrainer/teammanager

heren 1

Johan Kraak
teammanager

heren 1

Jeffrey Dekker
ass. scheidsrechter

heren 1

Duco Weijers
fysiotherapeut

heren

Marcel Kokkelkoren
verzorger

heren

Jordy van Eekelen
trainer
heren 2

Nico de Krijger
teammanager

heren 2

Dinand Bakker
ass. scheidsrechter

heren 2
Sebastiaan Idema Livensky van Veelen Guus van Wetering Duc Anh Vu Antar Attia

 hEREN sELEcTIE 2017-2018
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Michel Bakker Sam Beunder Timo Blind Dave van Dekken Johan Dewûs

Dejen Gebrekidan Ilco van der Hel

Jordy Wijdenes Stan Wijs Alessandro Witkamp

Diederik Luiken Joris Meuwese Samuel Meuwese Mitchell Pichotte Guney Turpcu

Daan de Vries Robin Wezepoel

Herbert Inecia Pascal Kabalt

 

23-09-2017

30-09-2017

07-10-2017

14-10-2017

21-10-2017

28-10-2017

04-11-2017

18-11-2017

25-11-2017

02-12-2017

09-12-2017

16-12-2017

27-01-2018

03-02-2018

10-02-2018

17-02-2018

10-03-2018

17-03-2018

24-03-2018

31-03-2018

07-04-2018

14-04-2018

21-04-2018

12-05-2018

19-05-2018

26-05-2018

WEDSTRIJDSCHEMA HEREN 1

Reiger Boys - Alcmaria Victrix 4-0

vv PSZ - Reiger Boys 

Reiger Boys - vv Opperdoes 

Sporting Andijk - Reiger Boys

Hellas Sport - Reiger Boys 

Reiger Boys - OFC

dvc Buiksloot - Reiger Boys

Reiger Boys - sv Kadoelen

HCSC - Reiger Boys

Reiger Boys - EVC

ZCFC - Reiger Boys

Reiger Boys - DZS

Reiger Boys - DEM

Alcmaria Victrix - Reiger Boys

Reiger Boys - Sporting Andijk

vv Opperdoes - Reiger Boys

Reiger Boys - dvc Buiksloot

OFC - Reiger Boys

Reiger Boys - Hellas Sport

sv Kadoelen - Reiger Boys

Reiger Boys - vv PSZ

DEM - Reiger Boys

EVC - Reiger Boys

Reiger Boys - HCSC

DZS - Reiger Boys

Reiger Boys - ZCFC

Emiel Koopmans

Timo Krab Erwin de Krijger Willem de Krijger Mick Leijdeckers Diemo Lopez

Op de portretfoto’s ontbreken Lars Apeldoorn, Martijn Grooff, Thivis Mohananthasivam, Remco Rietveld en Jermaine Rock

 

23-09-2017

30-09-2017

07-10-2017

14-10-2017

28-10-2017

04-11-2017

11-11-2017

18-11-2017

25-11-2017

02-12-2017

09-12-2017

10-02-2018

17-02-2018

10-03-2018

17-03-2018

24-03-2018

07-04-2018

14-04-2018

21-04-2018

12-05-2018

19-05-2018

26-05-2018

WEDSTRIJDSCHEMA HEREN 2

vv IJmuiden 2 - Reiger Boys 2 3-1 

Reiger Boys 2 - Monnickendam 2

ODIN 59 3 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - Marken 2

BOL 2 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - Volendam (rkav) 4

EVC 2 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - WV-HEDW 4

Jong Holland 2 - Reiger Boys 2

OSV 2 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - ZOB 3

Marken 2 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - ODIN 59 3

Volendam (rkav) 4 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - BOL 2

Reiger Boys 2 - Jong Holland 2

Monnickendam 2 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - IJmuiden 2

WV-HEDW 4 - Reiger Boys 2

Reiger Boys 2 - EVC 2

Reiger Boys 2 - OSV 2

ZOB 3 - Reiger Boys 2



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

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 1 - 3 jaar mooi om 
vervolgens langzaam te vervagen.  

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!

Schilderwerk

Wandafwerking

Decoratieve technieken

Houtreparaties

Oostdijk 11

1701 DB Heerhugowaard

Tel. 072 - 5743886 

Mob. 06 - 51317037

info@tonkoppes.nl

www.tonkoppes.nl



Goede voortekenen
De start van het nieuwe seizoen ziet er goed 
uit, en zeker beter dan een jaar eerder. Cor 
begon toen onder een slecht gesternte: 
Vrouwen 1 was voor de tweede maal gede-
gradeerd en er waren nogal wat speelsters 
vertrokken naar andere clubs. 
Dit seizoen ziet het er zonniger uit. In het af-
gelopen jaar hebben de vrouwen zich gewel-
dig ontwikkeld. Voetbaltechnisch en mentaal 
zijn ze gegroeid, hetgeen uiteindelijk resul-
teerde in de promotie naar de Hoofdklasse 
via de nacompetitie. 
Zonder anderen te kort te willen doen mag 
daarbij toch wel de inbreng van Aaike Ver-
schoor genoemd worden, niet alleen als er-
varen speelster, maar ook als belangrijke “ver-
lengarm” van Cor Smit in en buiten het veld.

Doelstelling
Het zou wellicht wat al te ambitieus zijn om 
nu direct te willen doorstomen naar de Top-
klasse. Hoewel dat op termijn zeker het eind-
doel is, vindt Cor het belangrijk om er eerst 
maar eens voor te zorgen dat Vrouwen 1 een 
stabiele factor wordt in de Hoofdklasse. Van 
daaruit kan dan verder worden gebouwd aan 

cOR smIT, hOOfDTRAINER VROuWENsELEcTIE 

“mET VROUwEN 1 OP 
ZOEK NAAR EERHERSTEL”

De vorig seizoen ingezette weg voor een comeback wil Cor Smit dit seizoen vervolgen. 

Hij spreekt van “eerherstel”, omdat de vrouwen van Reiger Boys naar zijn mening thuis-

horen op het hoogste niveau. Of dat laatste dit seizoen al bereikt kan worden moet nog 

blijken, maar de volgende stap is om in elk geval een stabiele hoofdklasser te worden.
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Belangrijk: de 
speelsters laten 

doorgroeien

de volgende stap. Of, 
zoals Cor het formuleert: 
“We willen dit seizoen 
aantikken bij de sub-top.” 
“Het zal niet gemakkelijk worden”, 
aldus Cor, “maar ik zie zeker kansen. Wat heel fijn is, 
is dat er geen speelsters vertrokken zijn, de selectie 
is intact gebleven. En we hebben er enkele goede 
speelsters bij gekregen: Joy Kalmeijer (Telstar), Isa 
Hollenberg (v.v. Limmen) en Suzanne van Zijl (terug 
van Jong Telstar). Bovendien zijn er twee speelsters 
van onder 19 bijgekomen: Manon Huisman en Jitske 
Li. In de breedte zijn we echt sterker geworden.”

Seizoensstart
De Vrouwen zijn tijdig volop in training gegaan. Cor 
wordt daarbij bijgestaan door Janny Timisela, trainer 
van Jong Reiger Boys. Janny heeft genoeg ervaring, 
zij was o.a. hoofdtrainer van Fortuna Wormerveer. De 
naam “Jong Reiger Boys” komt in plaats van “Reiger 
Boys 2”. Het team begint in de 3de klasse en het is de 
bedoeling dat de talentvolle jonge speelsters wor-
den klaargestoomd voor Vrouwen 1.
In de oefencampagne heeft Vrouwen 1 o.a. gespeeld 
tegen de nieuwe vrouwen-profclub “v.v. Alkmaar” 
(eredivisie). De Reiger Boys speelsters waren net te-
rug van vakantie; Cor Smit gebruikte in die wedstrijd 
21 speelsters en hij combineerde met Jong Reiger 
Boys. Het resultaat (0-4 voor v.v. Alkmaar) was daar-
mee niet eens zo slecht.

Teamwork
Samen met keeperstrainer Richard Schellevis,  
vlaggenist Celestin v.d. Vliet, verzorger Henk Lassing  
en Jong Reiger Boys trainer Janny Timisela zal  
Cor Smit er alles aan doen om het seizoen voor de 
Vrouwen van Reiger Boys tot een succes te maken. 
Aan zijn “drive” hoeft in ieder geval niet getwijfeld 
te worden.

We gaan op de 
ingeslagen weg door!
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Cor Smit
hoofdtrainer

Richard Schellevis
keeperstrainer

Celestin v/d Vliet
ass. scheidsrechter

Henk Lassing
verzorger

Duco Weijers 
Fysiotherapeut

Jessica Overtoom Laura de Bont

Merel Albertsma Kelly Blankert Britt van der Gulik Chantal Hendriksen Isa Hollenberg Manon Huisman Joy Kalmeijer

 vrouwen I v.v. reIger boys  •  zaterdag hoofdklasse a

 VROuWEN sELEcTIE 2017-2018
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23-09-2017

30-09-2017

07-10-2017

14-10-2017

28-10-2017

04-11-2017

11-11-2017

18-11-2017

25-11-2017

02-12-2017

09-12-2017

10-02-2018

17-02-2018

10-03-2018

17-03-2018

24-03-2018

07-04-2018

14-04-2018

21-04-2018

12-05-2018

19-05-2018

26-05-2018

Wedstrijdschema

Reiger Boys - IJzendijke 4-0

VIOD - Reiger Boys 

SteDoCo - Reiger Boys

Reiger Boys - FC Rijnvogels 

sc Klarenbeek - Reiger Boys

Reiger Boys - Heerenveense Boys

Jong sc Heerenveen - Reiger Boys 

Reiger Boys - Ter Leede VR2

Reiger Boys - RVVH

Be Quick’28 - Reiger Boys

Reiger Boys - Odysseus 91

FC Rijnvogels - Reiger Boys

Reiger Boys - SteDoCo

Heerenveense Boys - Reiger Boys

Reiger Boys - sc Klarenbeek

RVVH - Reiger Boys

Reiger Boys - VIOD

IJzendijke - Reiger Boys

Ter Leede VR2 - Reiger Boys

Reiger Boys - Jong sc Heerenveen

Reiger Boys - Be Quick’28

Odysseus 91 - Reiger Boys

Nikki Rensen
Nathalia 

Santibañez Vargas
Bonnie Smit Hilde Spierings Isolde Stam

Fayollah van Straalen Aaike Verschoor

Anika Schulte Sharon Swart Bianca Webeling

Amber Hoogeveen Beau Kaandorp Ashley Koeleman Anne de Kramer Fay Rood

Tessa Saueressig Evelyn Schoon

Janny Timisela
trainster

Jacco Koeleman
begeleider

Joyce Meijer Judith de Bruin Fiore Coli Zoe Dobber Vâlerie Fleijsman

Jong v.v. reIger boys  •  zaterdag west 1 derde klasse

Dominique Verweij Suzanne van Zijl

 

23-09-2017

30-09-2017

07-10-2017

14-10-2017

28-10-2017

04-11-2017

11-11-2017

18-11-2017

25-11-2017

02-12-2017

09-12-2017

10-02-2018

17-02-2018

10-03-2018

17-03-2018

24-03-2018

07-04-2018

14-04-2018

21-04-2018

12-05-2018

19-05-2018

26-05-2018

Wedstrijdschema

FC Rijnvogels VR2 - Jong RB 1-2

Jong RB - DVVA VR1

Jong RB - ARC VR2

Oegstgeest VR1 - Jong RB

Jong RB - Almere FC VR1

WV-HEDW VR1 - Jong RB

Jong RB - Woubrugge VR1

Wartburgia VR4 - Jong RB

Lugdunum VR1 - Jong RB

Jong RB - Hoofddorp VR1

UDO VR1 - Jong RB

Jong RB - Oegstgeest VR1

ARC VR2 - Jong RB

Jong RB - WV-HEDW VR1

Almere FC VR1 - Jong RB

Jong RB - Lugdunum VR1

DVVA VR1 - Jong RB

Jong RB - Rijnvogels VR2

Jong RB - Wartburgia VR4

Woudbrugge VR1 - Jong RB

Hoofddorp VR1 - Jong RB

Jong RB - UDO VR1

Op de portretfoto’s ontbreekt Jitske Lee



V.V. REIgER BOys VROuWEN ZAALVOETBAL

Achterste rij: Lisa van Maurik, Hannah Flapper, Anika Schulte, Myrusha Victoria, Sanne Brand, Michelle Knopp en Laïs Boes
Middelste rij: Fabienne Rood, Rosa Kruijver, Jesca Willemsen (Teammanager), Niña George-Koek (Hoofdtrainster), 

Paul Hofstee (Assistent trainer), Nanouk Groentjes (Keeperstrainster), Judine Castricum en Chantal Hendriksen
Voorste rij: Julia van Stenis, Lisa Luiken, Lotte Bijl, Isa de Vries, Jacky Reus, Emma Buining, Tamara Luykx, Zoyla Barendse, Judith de Bruin en Floor Spaan.                 

(Op de foto ontbreken: Kess Androg, Britt Buscher (Teammanager MO17)

Haal veilig en snel 
je rijbewijs en plan 
een gratis proefles.

Bel 06 23250753 of 072-7433771
of kijk op onze website:

www.rijschoolstadvandezon.nl

lever deze advertentie 
in en profiteer van een 

korting van 5%

arischkaM pedicu re en zo

Zuidwijkring 23 Tel. 06 - 139 777 12
1705 KG Heerhugowaard marischkadebake@gmail.com

www.marischkapedicureenzo.nl

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

Bestrating
Sierbestrating



Niña, je hebt al een heel voetballeven achter 
je. Vertel eens waar het allemaal is begonnen?
,,Op 5-jarige leeftijd bij Hollandia in Hoorn 
toen ik met een neefje mee ging. Vanaf toen 
was ik elk weekend op de club vinden en heb 
daar jarenlang tussen de jongens gevoetbald. 
Aangezien het toen nog niet mogelijk was 
om als meisje dispensatie te krijgen voor de  
C-junioren, heb ik gekozen voor een vrou-
wenelftal, maar dat was voor mij als 12- 
jarige te hoog gegrepen, en ben toen gestopt 
met voetbal. Toen ik op 17-jarige leeftijd via 
schoolvriendinnen weer in aanraking kwam 
met de sport heb ik de schoenen weer opge-
pakt bij MOC in Midwoud, zowel op het veld 
als in de zaal. In de zaal kwam ik in contact 
met Bert van Hemert die mij vroeg om bij 
Biersteker te gaan spelen en via de meiden 
daar kwam ik op het veld bij Reiger Boys te-
recht. Hier heb ik een paar mooie jaren be-
leefd in een team met o.a. Christa Schelvis, 
Pauline Boon en Pattry Blok.  Na Reiger Boys 
heb ik nog jaren op het hoogste niveau ge-
speeld bij Wartburgia en in de zaal heb ik 
uiteindelijk de switch gemaakt naar Water-

hOOfDTRAINsTER VROuWEN ZAALVOETBAL: 

NIñA GEORGE-KOEK ZIET 
TOEKOmST IN TALENTEN

Het vierde seizoen in de Eredivisie Vrouwen Zaalvoetbal is voor Reiger Boys inmiddels 

van start gegaan en er staat een nieuw gezicht voor de groep. Weliswaar een bekend  

gezicht want Niña George-Koek heeft immers een verleden als speelster bij Reiger Boys 

op het veld. Onderstaand vertelt Niña waarom ze dit seizoen de keuze heeft gemaakt 

voor de Heerhugowaardse eredivisionist.
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vogels in Den Helder. Met dat team pakten 
wij landskampioenschappen, bekers en alles 
wat er te winnen viel. Later kwam ik via Wart-
burgia terecht bij NEC (later Nieuwendam) en 
toen daar het vrouwenelftal werd opgeheven 
zijn wij uiteindelijk met het hele team naar 
Os Lusitanos gegaan en ook met die beide 
teams heb ik nog een paar kampioenschap-
pen mogen beleven”.

En toen begon het trainerschap?
,,Ja, ik speelde nog bij Os toen ik mijn Coach 
3 behaalde en heb toen eigenlijk direct meer-
dere teams daar getraind. Nadat ik als actief 
voetbalster was gestopt vroeg Hovocubo mij 
om de A-junioren (jongens) te gaan trainen.  
Na een heel goed en leuk seizoen werd ik 
vervolgens gevraagd om assistent-trainer te 
worden bij de hoofdmacht. Sander van Dijk 
was hoofdtrainer en ik deed het 2e team 
waarbij de doelstelling was om een periode 
te pakken, maar het pakte zo goed uit dat 
we het kampioenschap en de beker pakten. 
Dus al met al twee prachtige jaren beleefd in 
Hoorn”.

Wat volgde was de overstap naar Reiger Boys?
,,Ik heb ja gezegd tegen Reiger Boys omdat 
dit een club is die heel veel doet aan het 
meiden- en vrouwenvoetbal. Op het veld be-
stond die traditie al en de laatste jaren doet 
men ook volop aan talentontwikkeling in de 
zaal. Ik vind het prachtig om te zien hoe die 
meiden van O11, O13, O15 en O17  volop mee-
doen in de jongenscompetities. Als je het 
meidenvoetbal wilt verbeteren is dat gewoon 
een “must have” en daar voel ik mij helemaal 
in thuis. Wat dat betreft heeft Reiger Boys dan 
ook een fikse voorsprong op de rest van zaal-
voetballend Nederland, want ik weet geen 
enkele vereniging die zoveel goede talenten-
teams heeft lopen.  Voor mij een geweldige 
uitdaging om met deze talenten aan het werk 
te gaan”.

Met deze talenten ga je dus ook de eredivisie in?
,,Wij hebben niet het sterkste team. Er is er-
varing weggegaan en wij vullen dat aan met 
voornamelijk talenten uit de eigen opleiding. 
Ik zou graag willen zeggen dat wij voor de 
play-offs gaan, maar dat is nu eenmaal niet 
zo. Er staat een team dat de potentie heeft 
om op het allerhoogste niveau te voetballen, 
door de talenten door te laten ontwikkelen. 
En ik weet zeker dat door die ontwikkeling 
wij met name in de tweede seizoenshelft nog 
menig team gaan verrassen”.

Tot slot kwam er ook nog eens een mooi  
bericht uit Zeist?
,,Ja, geweldig. Voor het eerst sinds jaren gaat 
de KNVB weer starten met het Nederlands 
vrouwenteam en ik ben gevraagd om daar 
assistent-bondscoach te worden. Dat voelt 
als een enorme eer dus uiteraard heb ik ja ge-
zegd. Doel is om via een kwalificatietoernooi 
ons te plaatsen voor het EK in 2019. De komen-
de periode gaan wij dus kijken welke meiden 
er allemaal in beeld zijn. Ik voel mijn dan ook 
bevoorrecht om zowel op landelijk niveau als 
bij Reiger Boys de ontwikkeling van het mei-
den/vrouwenvoetbal te versterken.” 

De staf van het Nederlands vrouwen-
zaalvoetbalteam met van links naar rechts: 
Teuny Bosma, Marius Privée en 
Niña George-Koek.



telefoon & 
tablet reparatie

computer & 
laptop reparatie

7 dagen per week geopend!

Middenwaard 48-C  •  1703 SH Heerhugowaard
Tel. 072-5743060
hhw@yourfix.nl

Dankzij het ‘All you cAn eAt’ concept kunt u 
onbeperkt kiezen uit al onze sushi & grill gerechten 

zonder tijdslimiet. Tevens is er een seafood- 
en dessertbuffet inbegrepen bij de prijs. 
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ontvAngt u € 5,- korting op de rekening
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TOPSLAGERIJ HANK GROOT

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

www.slagerijhankgroot.nl

Bij Topslagerij Hank Groot kunt u terecht voor al uw 
vleesspecialiteiten. Of het nu gaat om vlees, vleeswaren, 
barbecue, gourmet, fondue, catering of warme maaltijden, 

bij ons bent u aan het juiste adres. 
Via onze website bestelt u online in onze winkel.



Lotte vertel over waar het voor haar allemaal 
begon: ,,Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen 
met voetballen in de F-pupillen bij Berdos. 
Hoewel ik dichterbij het complex van BSV 
Bergen woonde, speelden de meeste van 
mijn vriendjes ook bij Berdos dus vandaar de 
keus. In mijn pupillentijd heb ik daar eigen-
lijk alleen maar tussen de jongens gevoet-
bald, en toen ik wat ouder werd kwam ik in 
de meidenteams terecht. Na de fusie met 
BSV in 2016 ging de club VV Bergen heten 
en spelen wij op een prachtig mooi complex. 
Afgelopen seizoen speelde ik in de MO19 en 
sinds dit jaar in Vrouwen 1. Aangezien dit een 
nieuw team is beginnen wij weliswaar in de 
laagste klasse (5e), maar het is aan ons om 
daar zo spoedig mogelijk uit te komen”.

VROuWEN ZAALVOETBAL LOTTE BIjL 

TALENT mET ERVARING

In het vierde jaar dat Reiger Boys meedoet aan de Eredivisie Zaalvoetbal Vrouwen is 

er heel wat veranderd. Na het begin onder trainer Jordy van Eekelen, en de daaropvol-

gende jaren onder Wouter Moraal en Giovanni Kasanwirjo staat er dit jaar een nieuwe 

trainster voor de groep in de persoon van Niña George-Koek. Behalve deze wijzigingen 

blijken er ook heel wat wisselingen te zijn geweest in de selectie. Van de eerste groep die 

in 2014 aan de competitie begon zijn in 2017 nog maar twee speelsters over. Een daarvan 

is Lotte Bijl, toentertijd de jongste speelster, maar inmiddels, hoewel pas 18 jaar, een van 

de meest ervaren speelsters.

Er zit echt toekomst
in deze groep!
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En hoe ben je dan bij de zaalvoetbal van Rei-
ger Boys terecht gekomen?
,,Eigenlijk heb ik nooit in de zaal gevoetbald, 
maar via de bondsteams op het veld kwam ik 
in contact met Monique van der Rijst die mij 
vroeg of ik geen zin had om eens te komen 
meetrainen.  Van het een kwam het ander en 
tot mijn verbazing mocht ik eigenlijk direct 
aansluiten bij de eerste selectie van Jordy 
van Eekelen. In eerste instantie werd ik wel 
voorzichtig gebracht want ik was toen pas 
14,15 jaar. Afspraak was dat ik in de thuis-
wedstrijden af en toe wat speelminuten zou 
maken en dat ik de verre uitwedstrijden zou 
laten schieten vanwege mijn leeftijd. Logisch 
want vaak was de ploeg na een uitwedstrijd 
in bijvoorbeeld Sittard of Groningen pas laat 
in de nacht terug.  Het liep echter wel iets an-
ders want nadat een van de speelsters stopte 
en men te kampen kreeg met wat blessures 
werd de speeltijd steeds groter, en ik geloof 
dat ik in de tweede seizoenshelft vrijwel alles 
heb meegedaan”. 

En nu loop je er nog steeds, en ben je dus een 
van de meest ervaren speelsters?
,,Ja gek hé, en dat op mijn 18e. Maar het klopt 
want van de eerste groep uit 2014 zijn alleen 
Chantal Hendriksen en ik nog over. Maar ik 
heb van al die jaren genoten. Het eerste jaar 
met Jordy was vooral leren, maar ik merkte 
dat ik heel goed in de groep werd opgeno-
men en het was altijd gezellig. Ook in de 

jaren erna met Wouter en Giovanni was het 
top. Qua prestaties hadden wij er toen ze-
ker in het eerste jaar meer uit moeten halen, 
maar na de winterstop vielen de resultaten 
behoorlijk tegen Maar zelfs na een neder-
laag was het soms dikke pret terug in de bus. 
Klinkt misschien niet professioneel, maar het 
tekent wel hoe wij al die jaren als groep met 
elkaar zijn omgegaan. Dit seizoen wordt weer 
een nieuwe start, met een nieuwe trainster 
en ook een heel nieuwe leuke groep”.

Een seizoen waarin jij dus een van de belang-
rijkste spelers gaat worden?
,,Ja, maar dat hoort erbij en is ook helemaal 
niet erg. Bij de eerste wedstrijden was ik aan-
voerder, maar dat voelt echt niet als een extra 
druk. Wij hebben nu een hele jonge ploeg 
met talenten die allemaal verschrikkelijk 
goed kunnen voetballen. Hoewel ik zelf ook 
nog veel moet leren en jong ben wil ik ook 
die meiden helpen om ervaring op te doen 
in de Eredivisie. En we gaan het ook best 
moeilijk krijgen dit seizoen, maar ik weet ook 
zeker dat heel wat ploegen verrast van ons 
zullen staan want er zit echt toekomst in deze 
groep!”



Het team van Heras Heerhugowaard wenst Reiger Boys 
een sportief en succesvol seizoen 2017-2018

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 JO11 van Reiger Boys of de top drie van de Eredivisie; we bieden elke
vereniging beveiligingsoplossingen van het hoogste niveau.
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Carrière bij Reiger Boys
Verhuisd vanuit het pittoreske Angerlo (bij 
Doesburg, waar hij speelde bij “Angerlo Voor-
uit”), meldde Geert zich in 1985 aan bij Reiger 
Boys. De liefde had hem naar Heerhugowaard 
doen komen en omdat hij en zijn Ria graag op 
dezelfde dag wilden voetballen, kwamen zij 
bij Reiger Boys uit. Geert trainde onder Ferry 
Hoekstra en speelde in het tweede team, 
Ria speelde in het eerste vrouwenteam. Tot 
begin jaren ’90 was Geert actief binnen de 
lijnen, daarna zette hij zich o.a. volledig in 
voor het vrouwenvoetbal bij Reiger Boys. 17 
jaar lang was hij begeleider van Vrouwen 1. 
En ondertussen deed hij nog duizend-en-een 
andere dingen voor de club.

gEERT spAAN 

DUIZENDPOOT EN ééN VAN DE PIjLERS VAN 
HET INTERNATIONAL YOUTH TOURNAmENT

Als Geert eenmaal op zijn praatstoel zit, komen de enthousiaste verhalen vanzelf los. Op 

allerlei gebied heeft Geert zijn waarde voor de club wel bewezen, nu al zo’n 32 jaar. Nooit 

wordt vergeefs een beroep op hem gedaan en wat hij aanpakt doet hij met volle over-

gave, en… altijd met een gulle lach op zijn gezicht. Het International Youth Tournament 

is een van de activiteiten waaraan Geert vanaf het begin zijn medewerking verleent. 
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International Youth Tournament
Nu al acht keer is dit groots opgezette inter-
nationale toernooi voor de E-tjes georgani-
seerd. Toen het idee voor dat toernooi ont-
stond is Geert er al pratende bij betrokken 
geraakt. Samen met o.a. Ben Rietveld (initia-
tiefnemer), Wil Verkooijen en Danielle de Niet 
nam hij de uitdaging aan om zo’n prestigieus 
toernooi op poten te zetten. 
Geert: “Er was een andere vereniging die het 
organisatorisch niet rond kon krijgen en toen 
zijn wij in het gat gesprongen.” 
Van het begin af aan was het een succes, wat 
wel mag blijken uit het feit dat vele gerenom-
meerde BVO’s graag van de partij willen zijn. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan Feyenoord, 
PSV, Tottenham Hotspur, Celtic, Sparta Rot-
terdam, KV Mechelen en vele andere.

De organisatie
Voordat er ook maar een toernooibal kan rol-
len worden er bergen werk verzet.
In oktober wordt het draaiboek weer uit de 
kast gehaald en gaat de organisatie van start. 
Ieder van het organisatiecomité heeft zijn/
haar specifieke taken. 

Geert: “Mijn werk ligt op het facilitaire vlak. 
Ik heb intussen wel alles in mijn hoofd wat er 
moet gebeuren. Dat zijn zaken als: de stroom-
voorziening, de muziek, het regelen van extra 
kleedruimtes, de wegafzetting, het parkeren, 
de dranghekken, zorgen dat er voldoende 
vuilnisbakken zijn, eventueel zand regelen, 
contacten met de politie, kortom, alles wat 
nodig is om het voor de deelnemers en be-
zoekers op rolletjes te laten lopen.”
Alles bij elkaar is dat aardig wat werk en er 
moeten bovendien heel wat mailtjes en her-
inneringen verstuurd worden.

Geert: “Ondanks het feit dat we nu behoorlijk 
wat ervaring hebben opgedaan blijven we 
scherp; steeds zien we wel weer wat verbe-
terpunten.”

Anekdotes
Natuurlijk maken we ook wel eens gekke din-
gen mee. Na een wedstrijd bleek een formu-
lier niet juist te zijn ingevuld. 2-1 moest zijn 
1-2. Beide elftalbegeleiders hielden vol dat 
zij gewonnen hadden. Totdat uiteindelijk, na 
doorvragen, bleek dat één van de begelei-
ders “jokte”.
Ook viel de stroom wel eens uit en moest er in 
allerijl een generator gehuurd worden.
En een andere keer bleek ’s ochtends vroeg 
dat de lijnentrekker niet geheel wakker was 
geweest, want de lijnen liepen als een kron-
kelende slang over het veld.

Geert tenslotte: 
“Alles bijeen is het een prachtig toernooi om 
te organiseren. Het is veel werk, maar het 
resultaat mag er steeds zijn. We gaan in elk 
geval zeker door tot de tiende keer en daarna 
zien we verder.”

“En verder wil ik nog wel kwijt, dat mijn hart 
toch altijd bij het vrouwenvoetbal blijft!”

het IyT is een goed, 
volwassen toernooi

Elk jaar zien we wel 
weer verbeterpunten



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
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1723 HE Noord-Scharwoude

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

staat u bij

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



Willen jullie je even kort voorstellen?
Marco: Ik ben een geboren Heerhugowaarder 
(1972), mijn wieg stond in ’t Kruis.
Zoals je zult begrijpen ben ik als jongen gaan 
voetballen bij KSV, zo tot m’n 15de jaar. Maar 
een hoogvlieger was ik niet en op een gege-
ven moment ben ik er mee gestopt. 
Ik werk als boekhouder bij 3D-Fashion, ben 
getrouwd en we hebben 3 kinderen. We wo-
nen heel prettig in Butterhuizen
Els: Ik kom oorspronkelijk uit Beverwijk. Mijn 
man Jack ken je natuurlijk wel, ook hij is actief 
bij Reiger Boys. Samen hebben we 3 kinderen 
en een kleinkind. Onze zoon Robin voetbalt 
bij Reiger Boys, in de selectie.
Ik werk op de administratie van de Pater Jan 
Smitschool (basisschool).

Hoe zijn jullie in het Reiger Boys-werk  
gerold?
Els: Dat is gekomen door Fred Blok. Fred (in-
middels overleden) deed jarenlang de leden-
administratie en de contributie-inning en dat 
deed ie heel nauwgezet. Dat bewonderde ik 
en ik dacht toen al: als Fred er ooit mee stopt, 
wil ik dat wel gaan doen. Fred was dus echt 
mijn inspirator en ik doe het nu al een aardig 
tijdje, met veel plezier. In het begin deed ik 
het werk met Klaas Pluister, nu dus al weer 
een aantal jaren met Marco.
Marco: Via mijn kinderen kreeg ik met Reiger 
Boys te maken. Op een gegeven ogenblik zag 
ik een oproep op de website van Reiger Boys 
voor een vrijwilliger voor de contributie-in-
ning. Ik heb even geaarzeld, maar toen dacht 
ik: “Ik doe het gewoon.” En ik heb er absoluut 
geen spijt van.

ELs WEZEpOEL EN mARcO VAN LANgEN 

STILLE KRACHTEN, mAAR… 
OH ZO BELANGRIjK!

Je zult ze natuurlijk wel eens tegenkomen bij Reiger Boys, Els en Marco, maar het werk 

dat zij doen blijft vaak onzichtbaar. Toch is dat wat zij doen van levensbelang voor de 

vereniging. Op de achtergrond verwerken zij alles wat met de ledenadministratie en de 

contributie-inning te maken heeft. Alles bij elkaar is dat een berg werk, dat nogal eens 

onderschat wordt. Het is daarom goed dat we Els en Marco er eens nader naar vragen.

PRESENTATIEGIDS 2017-2018  |  V.V. REIGER BOYS 29

Hoe is jullie werkverdeling?
Els: Ik doe alles op het gebied van de aanmel-
dingen, inschrijvingen, overschrijvingen en 
de spelerspassen.
Marco: En ik houd me bezig met de inning 
van de contributie. Belangrijk natuurlijk, want 
daar moet een groot deel van de centen voor 
de club door binnenkomen.

Hoeveel tijd besteden jullie aan het werk?
Marco: Vanaf het einde van het seizoen, 
doorlopend tot redelijk ver na de zomer is 
het aardig wat werk hoor, soms een paar uur 
per dag. Alle emails moeten er uit in verband 
met de betalingen. Nu ben ik veel bezig met 
aanmaningen. Alles bij elkaar gigantisch veel 
email-werk. Als iedereen zich aan de beta-
lingstermijn zal houden zal het mij een hoop 
tijd schelen.

Els: Ik ben er eigenlijk wel elke dag mee be-
zig. Gemiddeld wel een uur, maar in piektij-
den veel meer. Vanaf mei tot en met 15 juni is 
het onwijs druk, met overschrijvingen, soms 
is het een gekkenhuis. Eind augustus, begin 
september is het weer rustiger, maar het 
loopt wel door.

Jullie werken veel digitaal?
Els en Marco: Ja gelukkig wel. We hebben via 
de KNVB een mooi programma, “Sportlink”,  
waarmee we alles kunnen verwerken. Dit pro-
gramma is echt nodig hoor, je houdt zo goed 
overzicht op wat je allemaal doet. Voorheen 
glipte er wel eens wat tussendoor, maar met 
dit programma hebben we alles goed op een 

We hebben dezelfde 
mentaliteit: alles 

meteen oppakken, 
niet laten sloffen

rijtje. En vanuit “Sportlink” hebben we prima 
ondersteuning en hulp bij problemen.
Wij overleggen met z’n tweeën natuurlijk af 
en toe, en vier keer per jaar hebben we over-
leg met André Elsinga, de clubpenningmees-
ter.

Hoe ervaren jullie je werk? En krijg je wel 
eens reacties?
Els en Marco: Reacties zijn er regelmatig. 
Meestal zijn die positief, omdat wij allebei 
ervan houden om zaken snel en goed af te 
handelen. Als je snel naar mensen reageert 
waarderen ze dat zeer. Daar krijgen we wel 
eens een complimentje voor.
Maar er zijn soms ook moeizame contacten. 
Mensen die niet reageren op emails, op aan-
maningen, etc
Marco: Ik maak er voor mijzelf een spelletje 
van. Ik wil het 100 procent voor elkaar heb-
ben, dus als iemand niet op een email of 
aanmaning reageert ga ik bellen. En als er 
problemen zijn, dan treffen we een betalings-
regeling. 
Afgelopen seizoen had ik (bijna) alle betalin-
gen binnen. Dat geeft een kick. Alles bij el-
kaar is het wel een hele verantwoording.

Blijven jullie het werk voorlopig doen?
Els en Marco volmondig: Ja hoor, daar hoef je 
niet bang voor te zijn. We blijven nog wel een 
tijdje samenwerken. We vinden het allebei 
leuk werk en we vormen samen, al zeggen 
we het zelf, een goed koppel. We hebben er 
allebei lol in!

We hebben er
allebei lol in

het is een hele 
verantwoording
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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!

hOOfDspONsORs

sTER- EN suBspONsORs

Harvey’s BBQ & buffet
Van Muijen Betonbouw

Vos Verkoopmaatschappij
Zicht risico- & verzekeringsadviseur

BORD / schERmspONsORs

AK Security Safety
De Back Metaalconservering Groep

Climapartners
Daan Installatieservice 
Daan’s Schilderwerken

Elro dakbedekking
J. & C.J. Baars Hoofddorp B.V.

JM Werkt
KPN Hotspots

Jeroen van der Most Stukadoors 
Van Muijen Betonbouw

Nedvolt Projects & Consultancy
Adviesgroep Het Raadhuis

Run2forty2

Sevenstar Yacht Transport
Stijl Herenmode Alkmaar

Stokfit Sport
Tante Suus B.V.

Unive Verzekeringen
Worldwebdesign

TEAmspONsORs

Appel Notarissen
Comfortable Nederland B.V.

ING
McDonald’s Alkmaar – Heerhugowaard

 Baanbereik
De Back Metaalconservering
Meubelatelier Jacco Bakker

Bose
Bakkerij Braas

BDO Accountance en adviseurs
Aannemersbedrijf R&H Beers BV

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

Centerdesk
Restaurant Cafe Cirkus

Climapartners
Comfortable Nederland BV

Daan’s Schilderwerken
DC Klinieken Alkmaar

Administratiekantoor Dekker
Dirkmaat Verf en Wand
DN Media DTP-Studio

DTL Administraties & Belastingen V.O.F.
ELRO dakbedekking

Eplus Elektrotechnisch Installatiebureau
Fietsvoordeelshop.nl

Massagepraktijk Fit en Vitaal

CLUBCARD SPONSOR

Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn

Footgolf Nederland
Groenland Natuurlijk Schoonmaakazijn

Bouwbedrijf Ted Groot BV
Hallokaties 

Harm & Es woningstoffering
Harvey’s BBQ 

Parketmeester Huot Denspark Alkmaar
ING

Intratuin Heerhugowaard
Ivy-mannenmode 

JAKO / SMP Sportscare BV
JM werkt B.V.

KnD Advocaten
Juwelier Sjaak Knijn

gebr. KOK bv Installatietchniek
Cor Koper Bouwbedrijf BV

KPN HotSpots
Kraakhelder Schoonmaakdiensten

Kuiper Sportprijzen 
ASN De Langen Heerhugowaard

Medi-Sportlagune
Microtechniek Services B.V.

Van Muijen Betonbouw

Nedvolt Projects & Consultancy BV
New York Pizza Heerhugowaard
Brasserie-Restaurant d’Olifant

Omnikeur keuring en brandbeveiliging 
OrangeJobs B.V.

Ranja BV
Koos Rood Witgoed specialist

Rootring-wijnen
Schipper Kozijnen

Scholten Reclame BV
Herenkapsalon Schouten

Frans Stokman B.V.
Temming Watersport

Toolstation
Taxi Tromp

United Soft Drinks B.V.
De Waerd Bowling & Sportcafe

Waerdse Security
Honda Welman B.V.

Wonder’s Heerhugowaard BV
YourFix

Zowiezo kinderopvang

in the Spotlight
ONZE spONsOREN



F. Stokman

Ik kan absoluut
niet voetballen maar

heb gelukkig wél
verstand van auto’s

en caravans! (al sinds 1982!)

PA S C A L S T R A AT  2  H E E R H U G O W A A R D
T (072) 571 80 55   WWW.FRANSSTOKMAN.NL




