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Beste sportvrienden,
Voor u ligt alweer de nieuwe presentatiegids voor het seizoen 2015
– 2016. Deze gids is inmiddels een jarenlange traditie en wordt ieder
jaar mooier en uitgebreider. Mijn complimenten voor een ieder die
hier aan heeft meegewerkt, het resultaat is wederom fantastisch.

Allereerst een korte terugblik. Het eerste volledige seizoen op De
Hanen Weide is een feit. En wat een geweldig jaar is dat geweest.
Een jaar met zeer veel hoogtepunten en geweldige wedstrijden.
Laten we beginnen bij de interland van Jong Oranje. Wie had ooit
gedacht dat er een heuse interland gespeeld zou worden in Veen?
Om eerlijk te zijn denk ik niemand. 

De KNVB dacht hier duidelijk anders over. Zij hadden
gezien wat een schitterende, veelzijdige accommo-
datie wij hebben en kozen ons uit om die wedstrijd
te organiseren. Een geweldige dag met ongeveer
2000 toeschouwers, die een leuke wedstrijd zagen
van Jong Oranje tegen Jong België. Door al onze
vrijwilligers werd dit een fantastische dag en hebben
wij genoten van de complimenten die wij kregen
van de beide bondsbesturen voor de voortreffelijke
organisatie. Zo vestigden wij onze naam en hebben
we laten zien waarin onze vereniging organisato-
risch toe in staat is.

Maar de interland was niet het
enige hoogtepunt: er volgden er
nog veel meer. Zo behaalde ons
eerste elftal de nacompetitie en
werd ons tweede elftal kampi-
oen. Maar ook werd de allereer-
ste feestweek met een grote
feesttent een ware happening.
Ook hier een geweldige groep
vrijwilligers, die weet hoe je een
feestje moet bouwen en uiter-
aard ook moet organiseren. Het
was geweldig: een Hollandse
Avond met optredens van diverse
artiesten, een muziekavond met
Q-Music en DJ D’n Bally voor de
complete muzikale omlijsting. 

Ook werd er nog een heuse beslissingswedstrijd ge-
speeld voor promotie naar de Topklasse. Het was
wederom de KNVB die ons hiervoor uitkoos en
vroeg of wij, in geval het nodig was, gastheer zou-
den willen zijn en deze wedstrijd zouden willen or-
ganiseren, aangezien onze accommodatie aan alle
eisen voldoet en onze organisatie het volste vertrou-
wen genoot binnen de KNVB. Het werd een fantas-
tische dag. De wedstrijd tussen RVVH en RKAV
Hoek werd met 3000 man publiek een serieuze
test voor het grote werk. De organisatie stond als

een huis en zelfs de politie twit-
terde, dat het goed geregeld was
en gaf ons daarvoor complimen-
ten.

Maar ook andere activiteiten
werden georganiseerd op ons
sportpark. Denk aan de Haring-
party van de Rotary en Lion’s club
met als goed doel Stichting kind
en hulphond en een fietstocht van
de Rabobank, waardoor bijna 1600
fietsers een bezoek aan onze accom-
modatie brachten om een stempel te
halen. En uiteraard met de thuiswed-
strijden van ons eerste elftal is het
nogal eens een dolle boel na afloop
van de wedstrijd. Kortom aan gezel-
ligheid geen gebrek.

Van de 

Voorzitter
Veel activiteiten worden ook georganiseerd vanuit onze stichting
annex sponsorclub. Deze club met nog steeds een groeiend aan-
tal leden is mede de ruggengraat van onze club. Tijdens de thuis-
wedstrijden is het dan ook gezellig in het sponsorhome waar,
onder het genot van een drankje en een hapje, op informele
sfeer kan worden genetwerkt. Graag wil ik de sponsors in deze
editie van de gids hartelijk danken voor hun bijdrage en vertrou-
wen in de club Achilles Veen.

Voetbal
Wat was het een fantastisch jaar op voetbalgebied, want uiter-
aard werd er ook gevoetbald. Zoals eerder al vermeld: ons eerste
elftal behaalde de nacompetitie en moest hierin alsnog het
hoofd buigen. Maar het was een goed jaar, het resultaat was wat
we ervan gedacht en gehoopt hadden. Helaas werd er een aan-
tal malen onterecht verloren en was het een seizoen met ups en
downs. Alles bij elkaar moeten we tevreden zijn met het resul-
taat. Het was ook ons eerste jaar in de hoofdklasse A, waarin we
weer eens wat andere tegenstanders tegenkwamen dan de jaren
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die we hiervoor gewend waren in de hoofdklasse B.
We hebben de samenwerking met deze voor ons
nieuwe verenigingen (en oude bekende waartegen
we in het verleden ook al eens gespeeld hadden) als
prettig ervaren en zullen hen komend seizoen met
veel plezier weer opzoeken. Ik wens onze technische
staf onder leiding van Johan van Bijsterveld en zijn
mannen veel succes toe in dit nieuwe seizoen en
hoop dat het minimaal net zo goed wordt als afge-
lopen seizoen, en stiekem hoop ik…….

Ons tweede elftal verdient een groot compliment.
Onder leiding van de afscheid nemende trainer Piet
Mosterd werd het verloren terrein goed gemaakt en
zijn we gepromoveerd naar de 1e klasse. Het was
een prachtig seizoen met aan het eind van de com-
petitie een ruime voorsprong op de naaste concur-
renten. Het nieuwe seizoen zal gestart worden met
een oude bekende als trainer: Tom Smits. Deze
voormalige speler van het eerste elftal heeft in het
verleden ook nog gespeeld voor een ’clubje in Eind-
hoven’ dacht ik. Tom zal komend jaar de scepter
zwaaien over UT Twidde. Wij wensen hem veel suc-

ces en hebben er vertrouwen in dat het goed komt.
Ik hoop dan ook dat we in de toekomst met ons
tweede nog een stapje kunnen maken en naar de
reserve hoofdklasse promoveren.

Jeugdvoetbal
Ook grote complimenten aan de Jeugdafdeling. Ver-
scheidene elftallen werden kampioen. In het bijzon-
der de meiden-B leverde een puike prestatie door
op hoofdklasse-niveau kampioen te worden. Maar
ook de E1 en de E2 leverden een knappe prestatie
en werden kampioen. De ingeslagen weg begint
dan ook langzaamaan vruchten af te werpen. Met
een steeds groter wordende jeugdafdeling en het
groeiende meidenvoetbal komen er nu jaarlijks elf-
tallen bij. Zo groeit de club nog steeds en komt er
tegenwoordig ook jeugd van buitenaf om gebruik
te kunnen maken van de faciliteiten die wij tegen-
woordig kunnen leveren. Ik noem hierbij een goede
opleiding door gekwalificeerde mensen die weten
waar ze mee bezig zijn en vervolgens gesteund wor-
den door goede, leidinggevende personen zoals het
jeugdbestuur en soms ook door Eredivisionist Wil-

lem II, waarmee een samenwerking is aangegaan. Er staat in
ieder geval een goede organisatie en we hopen dat er over een
aantal jaren ook spelers klaar zijn om voor ons eerste elftal uit
te kunnen komen; dat zou fantastisch zijn.

ONZE vrijwilligers
Tot slot een groot dankwoord aan al onze vrijwilligers die het
afgelopen seizoen danig op de proef zijn gesteld. Vele festivitei-
ten hebben er plaatsgevonden en steeds waren jullie weer be-
reid om mee te helpen. Het maakt niet uit waar: van
barpersoneel tot jeugdtrainer, van schoonmaker tot terrein-
knecht, van ballenjongen tot steward, van kassamedewerker tot
bestuurslid: iedereen die afgelopen jaar een steentje heeft bij-
gedragen, BEDANKT! Ik hoop dat jullie ook het komende seizoen
weer bereid zijn om je op dezelfde manier in te zetten en dat
onze club weer een geweldig jaar tegemoet gaat.

Namens een trots bestuur: een sportieve groet!

Janthijs de Fijter
Voorzitter Achilles Veen 



n Ballegooijen autovan Ballegooijen auto’s
in- en verkoop van gebruikte personenauto’s

Bagijnhof 57 - 4264 AZ  Veen 
06-10613607

info@vanballegooijenautos.nl

Altijd 75 gebruikte auto’s op voorraad tegen zeer scherpe prijzen

www.vanballegooijenautos.nl



In oktober klonk voor het eerst het Wilhelmus op de
Hanenweide. De officiële jeugdinterland Nederland-
België werd bij ons gespeeld. Door een goede orga-
nisatie en met hulp van veel vrijwilligers, werd het
een prachtige dag en konden we veel complimenten
van de Nederlandse en de Belgische voetbalbond in
ontvangst nemen.

Ons eerste elftal speelde vaak goede wedstrijden.
Voetballend gezien waren we denk ik één van de
beste ploegen in de competitie. Een aantal keer
deden we ons zelf te kort door te weinig te scoren,
zodat er toch vaak onnodig punten werden ver-
speeld. Toch was het aan het einde van het seizoen
genoeg om de nacompetitie te halen. We speelden

uit bij ODIN 59, waar werd verloren, maar dat werd
thuis goedgemaakt met een top wedstrijd tegen
DOVO. We waren uitgeschakeld maar hebben met
opgeheven hoofd het toneel verlaten. Voor het
eerst speelden we nacompetitie om te promoveren.
Dat was een aantal jaren geleden heel anders. Toen
speelden we nacompetitie om niet te degraderen
naar de eerste klasse. Voor onze kleine club, een
prachtige ervaring, die naar meer smaakt!

Een week later stond sportpark de Hanenweide
opnieuw in de schijnwerpers van voetballend
Nederland. De beslissing van de nacompetitie
werd bij ons gespeeld. RVVH won dik verdiend
van Hoek en promoveerde naar de Topklasse. Er
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Onze voetbalvereniging Achilles Veen beleefde het afgelopen jaar
een aantal prachtige hoogtepunten. Zo organiseerden wij, als Stich-
ting Sponsoring Achilles Veen, een sponsordag. Met 85 gasten gin-
gen we op snorfietsen bedrijven van onze sponsoren bezoeken. We
werden rondgeleid bij Timmerbedrijf de Waal, die het 30 jarig jubi-
leum viert. Daarna bezochten wij Kwetters Eieren BV en tot slot
namen we een kijkje in de keuken bij potplanten-exporteur Jaap
Rietveld. Daar stond ook de volgeladen vrachtauto met snijbloemen
van exporteur Gert-Jan van Loon op de dam. Voor velen ging een
nieuwe wereld open en ons motto kennis maken kennis delen,
kwam die dag perfect uit.

DE STIJGENDE
LIJN…

waren 3000 toeschouwers aanwezig en alles verliep perfect. Een
dikke pluim voor iedereen die deze dag meegeholpen heeft.

Voor komend seizoen kan ik duidelijk zijn. We willen de stij-
gende lijn die we hebben ingezet doortrekken. Ook bij onze
jeugdafdeling waar we als Stichting Sponsoring Achilles Veen
veel aandacht aan besteden. De grote groei van jeugdleden
moet immers ook goed begeleid worden. We investeren daarom
ook veel in het kader rondom de jeugdteams. Er is sinds vorig
jaar de mogelijkheid om specifiek sponsor van de jeugd te wor-
den. Zie het grote bord aan de zijgevel naast de ingang (foto
hiervan staat op de volgende pagina). Een bezoek op zaterdag-
morgen is zeker de moeite waard.

De selectie van Achilles Veen 1 is voor het grootste gedeelte 
intact gehouden. Iets waar we trots op zijn, want veel mutaties
in de spelersgroep is volgens ons geen goed teken. Wel is er
vooral in aanvallend opzicht gezocht naar meer daadkracht,
zodat we meer wedstrijden winnend kunnen afsluiten. Het doel
is dan ook 
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duidelijk: bovenin meedraaien en een periode-titel pak-
ken. Vooral omdat het voor periodekampioenen dit jaar
een hele korte weg is naar de Topklasse.

Tot  slot wil ik alle sponsoren van Achilles Veen vanaf
deze plaats bedanken voor het vertrouwen in, en de
sponsoring aan onze club, in welke vorm dan ook. Met

elkaar zijn we in staat om onze jeugdafdeling te onder-
steunen, een goed eerste elftal het veld in te sturen en
het prachtige sportpark de Hanenweide als thuis te heb-
ben. Voor ons als bestuur een prachtige uitdaging om
dit proces in goede banen te leiden.

Ik hoop u allen, namens het bestuur van de Stichting

Sponsoring Achilles Veen, vaak te ontmoeten op 
sportpark de Hanenweide en in ons sponsorhome de 
RABOlounge.

Groetend, Henk Schreuders
Voorzitter van de Stichting Sponsoring Achilles Veen

Sponsoren Jeugdafdeling
Achilles Veen

Sponsoren Jeugdafdeling
Achilles Veen



Alblasserdam - Almkerk - Amsterdam - Doetinchem - Nijmegen - Spijkenisse - Tiel - Tilburg - Utrecht - Veghel
www.iveco-schouten.nl - info@iveco-schouten.nl - 088 114 8000
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De technische staf kijkt terug op een, over het algemeen
genomen, prima seizoen. Halverwege is de doelstelling bij-
gesteld en is de nacompetitie voor promotie naar de Top-
klasse behaald. Daar kwam de ploeg alsnog te kort maar
het vertrouwen is er. Johan, Nabil en François aan het
woord…

doende omgezet hebben in doelpunten.’’ Toch heeft
deze speelwijze een verdienstelijke vierde plaats op-
geleverd die recht gaf op nacompetitie. De tweede
seizoenshelft liet wel eens wat te wensen over con-
cludeert Nabil: ‘’Ploegen wisten wat we in onze mars
hadden en daar hadden we niet altijd een adequaat
antwoord op. Dit is ook precies waar we ons als
team nog kunnen ontwikkelen. We zullen ons (met
vlagen) geweldige veldspel moeten zien te combi-
neren met een wat opportunistischer spel.’’ In de na-
competitie werd de eerste uitwedstrijd bij Odin’59
onnodig verloren. Vervolgens werd er nog wel ge-
wonnen van DOVO, maar door de doelpuntenregen
in het onderlinge duel van beide tegenstanders
maakte dat voor de stand niets meer uit. Het bleef
bij complimenten. François: ‘’Vorig seizoen kregen
we vaak de complimenten voor ons vertoonde spel,
maar liet het resultaat nog wel eens te wensen over.
Van mij mogen de complimenten dit jaar iets minder
zijn en de resultaten wat meer. Dan kan het een heel
mooi seizoen gaan worden!’’

STILSTAND IS ACHTERUITGANG
De voetbalploeg heeft de weg omhoog echt gevon-
den en dat niet in de laatste plaats dankzij het com-
plex. Een goede ontwikkeling en positieve boost,
zowel op als om het veld. Nabil: ‘’Ik heb de ontwik-
kelingen van dichtbij mee mogen maken die Achilles
Veen in de loop der jaren heeft doorgemaakt òp,
maar ook òm het veld. Aan de start van mijn 12e sei-

zoen (8 als speler en 4 als assistent trainer) bij Achil-
les Veen kunnen we wel stellen dat mijn hart inmid-
dels Groen-Wit kleurt. De huidige faciliteiten zijn
absoluut top! Mooi om te zien hoe een klein dorp
groot kan zijn in zijn daden. Complimenten aan de
vereniging hiervoor! Maar ook op het veld zijn
flinke stappen gemaakt. Ik durf wel te stellen dat ik
in al die jaren niet met zo’n kwalitatief goede ploeg
te maken heb gehad als onze huidige selectie.’’ De
technische staf ervaart een prettige samenwer-
king. Ook François ervaart dit zo. Hij keepte in
2006 zijn laatste wedstrijd voor Achilles Veen en
is nu terug als keeperstrainer. François: ‘’In de
afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd
en is het heerlijk om als lid van de technische
staf op zo'n mooie accommodatie actief te
mogen zijn. Ik heb het gevoel dat we elkaar
goed aanvullen en vind dat een belangrijke
basis om met elkaar te kunnen samenwerken.’’
De samenwerking binnen de technische staf
moet de stabiele basis zijn voor het team. Johan:
‘’Onze doelstelling is dat we het niet voor minder
doen dan het afgelopen seizoen en zeker willen
meedoen in de nacompetitie. Wij geloven in onze
selectie en gaan dan ook met elkaar deze uitdaging
aan. We staan aan de start van ons vierde seizoen
en kijken samen met trots naar de ontwikkelingen.’’
Een basis leggen zit niet alleen in de technische staf
of de spelers maar ook in de club. Johan: ‘’Terugkij-
kend op mijn jaren bij Udi 19 en zes jaar Oisterwijk

Stilstand is
achteruitgang

als hoofdtrainer, geloof ik dan ook niet in de zogenaamde ’houd-
baarheid’ van een trainer. VV Achilles Veen is een geweldige club
waar ik me ook persoonlijk thuis voel. Voeg daar nog de prima
selectie aan toe en de fantastische accommodatie met een ge-
weldige uitstraling waar iedereen in Veen trots op mag zijn.’’

SEIZOEN 2015-2016
Zoals eerder aangegeven is er een duidelijke doelstelling. De
mannen gaan het niet voor minder doen dan het afgelopen sei-
zoen. François: ‘’Er staat weer een goede selectie met een grote
diversiteit aan kwaliteiten, maar er zijn ook genoeg werkpunten.
Aan ons om dat het komende seizoen zo optimaal mogelijk te
gaan uitwerken.’’ Om de doelstelling te kunnen bereiken zijn er
enkele versterkingen bij gekomen. Johan: ‘’We hebben gekeken
waar we kunnen verbeteren en hebben voorin spelers gehaald
met wat meer ervaring en specifieke kwaliteiten, die mede een
bijdrage moeten gaan leveren om de volgende stap te gaan
maken. Om verder te kunnen bouwen hebben we er bewust
voor gekozen om het grootste gedeelte van de selectie bij elkaar

SEIZOEN 2014-2015
De mannen zijn tevreden maar ook kritisch. Johan: ‘’Als we
terugblikken op het vorige seizoen, kunnen we concluderen
dat in het grootste gedeelte van de competitie goed en aan-
trekkelijk voetbal is gespeeld. Daar tegenover staat wel dat
in menig wedstrijd we het aantal gecreëerde kansen onvol-



Huchem BV
Leemansstraat 9
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te houden. We zijn van mening dat in dit team nog
voldoende groei zit. Als staf geloven niet in te veel
spelerswisselingen maar borduren liever door op
ontwikkelingen van spelers die we hier naar toe
hebben gehaald.’’

DE ONTWIKKELING ZIT IN DETAILS
De ontwikkeling van spelers is een belangrijk aspect
in de totale ontwikkeling als team. Dit proces moet
uiteindelijk het gehele spel ten goede komen.
Johan: ‘’Iedere speler ontwikkelt zich anders. De één

is daarin sneller dan een ander, maar er zullen ook
spelers bij zitten die ergens hun plafond bereiken.
Het is aan ons, en de technische commissie, om te
bepalen of dit voldoende is voor het team of dat be-
paalde posities versterkt moeten worden.’’ Het wil-
len winnen is een belangrijk aspect in het voetbal.
Zoals een andere Johan wel eens zei: ‘’Als je één
goal meer maakt dan de ander, dan win je.’’ Zo heeft
de technische staf regelmatig genoten van het ver-
zorgde voetbal dat het elftal heeft laten zien. Nabil:
‘’Het zijn deze details die onze ontwikkeling gaan

vormgeven. Dat betekent ook iets sneller kiezen voor een directe
bal op onze voorwaartsen. We moeten niet vergeten dat voetbal
geen jury-sport is. Resultaat staat altijd op voorop. Natuurlijk wil-
len we dat met verzorgd voetbal realiseren, maar uiteindelijk
gaat het om het resultaat. Dat we tot heel veel in staat zijn, is
mij wel duidelijk! Ik hoop dat de spelers dat ook beseffen.’’

EEN HELDERE VISIE
Johan: ‘’We streven naar een gedegen opbouw en zo te komen
tot kansen en doelpunten. We hebben inmiddels een groep
waarbij de meesten al langer op dit niveau spelen. Een belang-
rijke stap voor het team is de ontwikkeling van onze restverde-
diging en compactheid als de tegenpartij in balbezit is.’’ Kansen
creëren en zo weinig mogelijk weggeven is iets wat we vaak in
het voetbal horen. Nabil: ‘’Ik kon als speler ongelofelijk ziek zijn
van een nederlaag ondanks goed spel. Ik wil gewoon winnen!
Het liefst met mooi verzorgd voetbal, maar als dat met minder
was, dan was ik er zeker zo blij mee. Dat is het gevoel wat bij de
selectie moet gaan leven!’’

Op naar een sportief succesvol seizoen!

Met sportieve groet,
Johan van Bijsterveld – Trainer
Nabil Bouchlal – Assistenttrainer
François van Gool – Keeperstrainer





zand en grind handel

den Dekker bv.
GROTESTRAAT 56               4264 RM VEEN

Tel: 0416 - 69 14 57

E-mail: info@dendekkertransport.nl

Voor afhaal en levering aan bedrijf 

en particulier

ophoog/straatzand, metselzand, diversen soorten grind,

diversen soorten split, menggranulaat, tuingrond, grondwerken

Elke dinsdag op de markt in 
Wijk en Aalburg. Voor al uw 

Hollandse en buitenlandse kaas, 
salades, diverse nootjes, zoutjes,
luxe hapjes en saladeschotels. 

Voor meer informatie:

Henny Dijkhof, 

06-52471156 of

Marian Schouten, 

06-83707329

Uw Partner voor 
zaken doen in 
heel Azië.

Al 10 tallen jaren ervaring met 
zaken doen in China.
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ter plaatse.

���� ���	� 	������ ��� 	���� �	��	���
team voor al uw 
toegevoegde waarde producten in 
de planten & 
bloemen sector. Wij leveren 
uitsluitend maatwerk en denken 
graag met u mee om samen een 
�������������������������
realiseren. Daarnaast kunt u ons 
bezoeken en in onze showroom 
kennismaken met onze doordachte 
en actuele producten.
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PT-Creations B.V.  |  Wijksestraat 21  |  4261 TV  Wijk en Aalburg  |  The Netherlands
T: +31(0)416 696033  |  F: +31(0)416 696086  |  W: www.pt-creations.nl  |  E: info@pt-creations.nl                                                                                                                                                                +31(0)416 696086  |F:+31(0)416 696033  |T:
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klassering tijdens de winterstop werd er uitge-
sproken om dit seizoen met een vrijwel fitte se-
lectie vol te gaan voor de ‘tastbare’ prijzen in de
vorm van een periode/kampioenschap! 
In zowel de Districtsbeker als de Omroep Brabant
Cup was Achilles Veen inmiddels doorgedrongen
tot de 8ste finales waarin uiteindelijk TEC en
DESO te sterk bleken te zijn. Ook in de competitie
leek het even tegen te zitten door nederlagen bij
SDC Putten en Montfoort. Uiteindelijk door een
klinkende 6-1 overwinning thuis op FC Breukelen
en een belangrijk punt uit bij NSC werd de doel-
stelling behaald: een periodetitel! Een groot
compliment voor zowel de club, staf en alle spe-
lers. Het eerste seizoen op het nieuwe sportpark
‘De Hanen Weide’ werd bekroond met het spelen
van de nacompetitie voor promotie naar de Top-
klasse. 
Hierin troffen we de bekende tegenstanders
Odin’59 en DOVO uit de Hoofdklasse A. Door een
nederlaag bij Odin’59 en een overwinning thuis
op DOVO bleek het niet voldoende te zijn voor
het behalen van de volgende ronde. Het was voor
deze jonge selectie wel een belangrijke ervaring
die we zeker meenemen naar aankomend sei-
zoen. Het behalen van de nacompetitie en het
spelen om de prijzen smaakt naar meer… De
sfeer binnen de groep was dit seizoen zowel bin-
nen als buiten het veld TOP en dit zal ook de
basis moeten zijn voor de prestaties van komend
seizoen. Bedankt voor jullie steun & support in
het afgelopen jaar. Tot volgend seizoen op sport-
park ‘De Hanen Weide’! 

Met sportieve groet, 
Jeroen van Leijsen.

Bij het schrijven van
dit stuk voor de pre-
sentatiegids van
Achilles Veen zijn we
net gestart met de
voorbereiding van het
nieuwe seizoen 2015-
2016. Een goed moment
om terug te kijken op het af-
gelopen seizoen,  waarin uit-
eindelijk in de laatste periode de
felbegeerde nacompetitie werd 
behaald in de voor ons toch wel 
onbekende Hoofdklasse A! 

Het seizoen werd gestart met een goede
voorbereiding waarin voornamelijk trai-
ningen centraal stonden maar ook leuke
oefenwedstrijden (tegen o.a. Kozakken
Boys, v.v. DHC, FC Lienden) werden ge-
speeld. Hierop volgde de start van het
nieuwe bekerseizoen waarin we waren
ingedeeld bij IFC, Pelikaan en WNC uit
Waardenburg. Met moeizame overwin-
ningen op IFC en WNC en een gelijkspel
tegen Pelikaan bereikten wij als poule-
winnaar de volgende ronde. De sfeer bin-
nen het team was erg goed en iedereen
keek uit naar de competitiestart thuis
tegen NSC! 

De competitiestart was veelbelovend met
een 2-0 thuisoverwinning op NSC uit Nij-

kerk. De eerste periode van 8 wedstrijden
hebben wij als 3e op de ranglijst afgeslo-
ten door o.a. overwinningen op Odin ’59,
SDC Putten en Volendam en verliespar-
tijen tegen SteDoCo en VVA’71. De ploe-
gen uit de competitie deden niet veel
voor elkaar onder en ook in de resultaten
was te zien dat iedereen punten ver-
speelde. Dit maakte de competitie erg
spannend! Net voor de winterstop wer-
den er overwinningen geboekt op zowel
DFS als FC Breukelen waardoor de doel-
stelling in de winterstop moest worden
bijgesteld. Het doel voorafgaand aan het
seizoen was een verbetering t.o.v. van
vorig seizoen, waarin we als team de 6e
positie behaalden en dit met aanvallend
en verzorgd voetbal. Door een goede

Terugblik seizoen 2014-2015

Jeroen van
Leijsen



Schilderwerken
Tel: 06-11186017

Veen
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Yassine Asrih. Hier tegenover staat de komst van
een aantal nieuwe jongens namelijk Tiago Faria
da Silva, Mo Mekkaoui, Ronnie Reniers en Rowin
van Zaanen. Ook vieren we de terugkeer van
Daan van Dinter, die na een lange revalidatiepe-
riode weer fit is. Met deze nieuwe jongens, die
ook ervaring hebben in het betaalde voetbal,
heeft het team weer een kwaliteitsimpuls gekre-
gen. Hierdoor zal de concurrentie binnen de
groep toenemen, iets wat de kwaliteit alleen
maar ten goede zal komen. We hopen dat deze
jongens zich snel thuis voelen binnen het team
en de club; het team en de club kennende zal dit
wel goed komen.

Als laatste hopen we dat we ook dit seizoen weer
kunnen rekenen op de positieve steun van onze
supporters, zodat we er met z'n allen een spor-
tief, mooi en succesvol seizoen van kunnen
maken.

Sportieve groeten,

Kees Schellekens

Beste sportvrienden,

Op moment van
schrijven zijn we met
een bijna volledige se-
lectie gestart met de
voorbereiding op het sei-
zoen 2015/2016. We moe-
ten begin september
gewoon klaar zijn voor de start
van de competitie. Ook dit sei-
zoen zijn we ingedeeld in de hoofd-
klasse A. Hierin treffen we een aantal
bekende tegenstanders, maar ook 5 nieuwe,

waaronder 2 degradanten uit de Topklasse. Het
doel van aankomend seizoen is om het resultaat van het afgelopen seizoen
weer te verbeteren, zoals we dit de afgelopen jaren ook hebben gedaan. 

De laatste jaren is er een stijgende lijn.
Deze lijn willen staf en spelers maar al te
graag doortrekken. Dit betekent dat we
wederom bovenin mee willen draaien en
willen strijden om de prijzen. Vorig sei-
zoen hebben we deel mogen nemen aan
de nacompetitie. Wie weet kunnen we
dit jaar wel dat felbegeerde ticket bin-
nenslepen. Een ander doel is om verder
te komen dan het afgelopen jaar in het
bekertoernooi en de Omroep Brabant
Cup.

Dit resultaat willen we weer bereiken
met goed, verzorgd en aanvallend voet-

bal. Hierin hebben we de afgelopen
jaren als team al enorme stappen ge-
maakt, maar er is altijd ruimte voor ver-
betering. Wanneer we nog meer
resultaten willen boeken, zullen we ook
slechte wedstrijden naar ons toe moeten
trekken. Dit vereist een stukje zakelijk-
heid, het kan immers niet altijd met mooi
voetbal. Deze zakelijkheid ontbrak vorig
seizoen in sommige wedstrijden en zul-
len we aan ons spel moeten toevoegen.

Aan het eind van het afgelopen seizoen
is er afscheid genomen van drie spelers,
te weten Rick Adjei, Teun Verlouw en

Vooruitblik seizoen 2015-2016

Kees
Schellekens



WIE GEEFT U 
DE VRIJHEID OM TE 
ONDERNEMEN?
Meeùs adviseert onafhankelijk over 
hoe om te gaan met bedrijfsrisico’s

Meeùs Wijk & Aalburg
Uw specialist in Wijk & Aalburg 
is Piet van Aalst:
T 06 11 01 52 61
piet.van.aalst@meeus.com

meeus.com/zakelijk

 
Meeùs is onderdeel van Aegon.
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Aalburgse Montage Bouw BV, Eethen
Abalco, Werkendam
Almbouw/Almduurzaam, Giessen
Altena Cleaning BV, Waalwijk
Altena Koelservice BV, Veen
Arnold Maas Plantes, Veen
AST Computers, Veen
Autobedrijf ’t Centrum, Eethen
Autobedrijf A. van Rijswijk, Veen
Autoschade bedrijf Cornet, Veen
Bax & van Kranenburg B.V., Wijk en Aalburg
Beauty Boutique Lalana, Wijk en Aalburg
Bouwkundig Adviesbureau Jacco Vos, Veen
Busfinesse BV, Veen
Café ‘’?’’, Veen
Cooldown, Veen
Covebo uitzendgroep, Sliedrecht 
Drankenhandel Walter de Louw, Waalwijk
Edeltrend, Amstelveen
Ferry Verbeek plantenexport, Veen
Floran B.V., Driebruggen
Gebr.M & G.G.Timmermans, Veen
H.O.J. Bouman, Wijk en Aalburg
HD Logistics, Bemmel
Heiwo, Volvega
Henk Maas Weegschalen en Kassa's, Veen
Henk Schreuders Bloemenexport, Veen
Hoveniersbedrijf de Plataan B.V., Brakel
Interpolis Kredietverzekeringen, ’s-Hertogenbosch
Iveco Schouten B.V., Almkerk
J.Deckers transport, Ammerzoden
J. Heijsteeg Plantengroothandel, Wijk en Aalburg
J.J.F. Rietveld Bloemenhandel, Veen
Jakko Sport, Wijk en Aalburg
Mavo auto, Giessen
Meeùs Assurantiën B.V., Wijk en Aalburg
Only for Men, Waalwijk
P.A. v. Erp, Drunen
Peltenburg Bouwmij B.V., Groot Ammers
Raadkracht, Waalwijk
Renova, Waalwijk

Repay Payrol, Zaltbommel
Ries de Kaasboer, Veen
Rivieren Notarissen, Andel
S. Timmermans Bloemenexport, Poederoijen
Schavemaker International, Breda
Slagerij G. & J. Vos, Veen
Smits Schoenen, Heusden
T & S Organisatie B.V., Waalwijk
Tankens, Andel
Tegelhandel J.H.van der Kolk B.V., Vlijmen
Timmerbedrijf de Waal B.V., Veen
V.d. Kolk & Vos Staalbouw B.V., Veen
V.D.M. Automatisering, Genderen
V.D.U. Uitzendbureau, Veen
Van Ballegooijen Auto's, Veen
Van der Plas, Giessen
Van Gammeren Installatiebedrijf B.V., Veen
Van Kessel, Geldermalsen
Van Loon Bloemen B.V., Veen
Van Loon Schilder- & Decoratiewerken, Waalwijk
Van Lopik, Werkendam
v.d. Staaten’s Assurantiekantoor, Wijk en Aalburg
Veenplant BV, Andel
Verhoeven Verf & Wand, Giessen
Verschoor Groen & Recreatie, Almkerk
Verti Administratie en Advies B.V., Wijk en Aalburg
Voordendag vd Stelt, Werkendam
Vos Auto’s Aalburg, Wijk en Aalburg
Vos Autobedrijven, Zaltbommel
Vos Citroën, Zanddonk
W.V.C., Werkendam
W.V.I., Werkendam
Westerhout en Zn B.V., Werkendam
Westland Bloemen Export B.V., Maasland
Zijlstra Infra B.V., Giessen

Hoofdsponsoren
PT Creations B.V., Wijk en Aalburg
Kwetters Eieren BV, Veen
Rabobank Altena

Sponsoren VV Achilles Veen 
2015-2016



Ambachtsweg 31 F: 0184-60 16 67 
2964 LG  Groot-Ammers E: info@peltenburg.nl 
T: 0184-60 24 00  I: www.peltenburg.nl 

Grote Kerkstraat 4-6, 4261 BD  Wijk en Aalburg     Tel. (0416) 69 62 69
info@boumanenvanhelden.nl     www.boumanenvanhelden.nl

belastingaangiften
administraties
fiscaliteiten
jaarrekeningen 
loonadministraties
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WEDSTRIJD-
BALLEN

5 september 2015
Achilles Veen – Ajax
Bert Verbeek
Bouwbedrijf Kramer Aalst
BBQ Compleet
Manus Plante

26 september 2015
Achilles Veen – Dovo
Henk Maas Weegsschalen BV
Arnold Maas Plantes
Ries de Kaasboer
H.O. Eurosan Montfoort

10 oktober 2015
Achilles Veen – Bennekom
Peter Honcoop Architectuur
Bouwbedrijf Honcoop
Raadkracht
Henk Schreuders Bloemen 

export

31 oktober 2015
Achilles Veen – Huizen
Autobedrijf het Centrum
Ferry Verbeek Plantenexport
Van Hulten BV Werkendam
Van Lopik Partyservice

28 november 2015
Achilles Veen – Sparta Nijkerk
Covebo
Van Hoofd Bedrijfswagens
Johan Vos Bouw
Kees Vos Elektrotechniek

12 december 2015
Achilles Veen – LRC 
Cooldown 
Floral Special Equador Rozen
Van der Pol Bedrijfskleding
Technische Groothandel Versluys Veen

30 januari 2016
Achilles Veen – Eemdijk
WBE
Klusbedrijf Sonneveld Veen
Autoschadeherstelbedr. Cornet Veen
HS-Pas
20 februari 2016
Achilles Veen – NSC Nijkerk
Van Ballegooijen Auto's
Star Power drive in show
Duijster Uitvaart Dienstverlening
Van Hoofd Bedrijfswagens

12 maart 2016
Achilles Veen – Swift
VOF Jaap Rietveld
Kwetters Eieren
PT Creations
Ferry Verbeek Plantenexport

2 april 2016
Achilles Veen – SVL
Bax & Van Kranenburg BV
Gebr. MG&G Timmermans
Ed Makelaardij
Avemea

9 april 2016
Achilles Veen – VVA ’71
Schreuders Bloemen
Ronald Vos Verhuur
Fa. Van Bergeijk Andel
Veenplant

30 april 2016
Achilles Veen – Odin 59
3WT ICT Solutions
Van Loon Bloemen BV
Van Hulten BV
Van Lopik Partyservice

7 mei 2016
Achilles Veen – SDC Putten
Keurslager G&J Vos Veen
Hans Duijster groenten en fruit
Van Hoofd Bedrijfswagens
M. De Jong Uitvaartverzorging

VV Achilles Veen bedankt onderstaande bedrijven
voor het sponsoren van de wedstrijdballen 
voor aankomend seizoen, 
Hoofdklasse A, 2015/2016



Supporter van Achilles.
Sponsor van Talent!

Kijk voor meer informatie over zorg, kwaliteit en herkomst op: www.kwetters.com

Van nature beter!



Kom bij Autobedrijf Thur kennismaken 
met de nieuwe Caddy en Transporter.

Vanaf € 12.550
Vanaf € 17.900

Kelderstraat 2-4, 4265 HG  Genderen. Telefoon 0416 - 35 11 56
www.thur.nl / info@thur.nl

Nu bij ons in
de showroom!



Schildersbedrijf Verhoeven
Meesterschilders van huis uit!!

Verhoeven Verf & Wand
Woondecora�e / Verf & behang / Vloerbedekking / Raamdecora�e / Zonwering / Beglazing

Nijverheidstraat 3   4283 GW GIESSEN      tel. 0183‐44 50 40      www.verhoeven‐giessen.nl      info@verhoeven‐giessen.nl

www.mijnscheepsnotaris.nl

Mijn notaris in topvorm
Wij staan graag voor je klaar met informatie en advies op meerdere 
momenten in jouw leven. Wij ondersteunen je bij het maken van  
belangrijke keuzes en zorgen voor het juridisch juist vastleggen van 
jouw zaken.
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Speel-
schema
EERSTE PERIODE 
Wedstrijddag 1 
5 september 
Ajax - Sparta Nijkerk 
DOVO - Bennekom 
Eemdijk - SVL 
LRC Leerdam - Swift 
NSC - Huizen 
ODIN '59 - Achilles Veen 
VVA '71 - SDC Putten 

Wedstrijddag 2 
12 september 
Achilles Veen - Ajax 
Bennekom - NSC 
Huizen - LRC Leerdam 
SDC Putten - Eemdijk 
Sparta Nijkerk - VVA '71 
SVL - ODIN '59 
Swift - DOVO 

Wedstrijddag 3 
19 september 
Ajax - SDC Putten 
Bennekom - SVL 
DOVO - Huizen 
Eemdijk - Achilles Veen 
LRC Leerdam - VVA '71 
NSC - Swift 
ODIN '59 - Sparta Nijkerk 

Wedstrijddag 4 
26 september 
Achilles Veen - DOVO 
Huizen - ODIN '59 
SDC Putten - LRC Leerdam 
Sparta Nijkerk - Eemdijk 
SVL - NSC 
Swift - Bennekom 
VVA '71 - Ajax 

Wedstrijddag 5 
3 oktober 
Bennekom - Huizen 
DOVO - Sparta Nijkerk 
Eemdijk - VVA '71 
LRC Leerdam - SVL 
NSC - Achilles Veen 
ODIN '59 - Ajax 
Swift - SDC Putten 

Wedstrijddag 6 
10 oktober 
Achilles Veen - Bennekom 
Ajax - Eemdijk 
Huizen - Swift 
SDC Putten - NSC 
Sparta Nijkerk - LRC Leerdam 
SVL - DOVO 
VVA '71 - ODIN '59 

Wedstrijddag 7 
17 oktober 
Bennekom - Sparta Nijkerk 
DOVO - Ajax 
Huizen - SVL 
LRC Leerdam - Eemdijk 
NSC - VVA '71 
ODIN '59 - SDC Putten 
Swift - Achilles Veen 

Wedstrijddag 8 
31 oktober 
Achilles Veen - Huizen 
Ajax - LRC Leerdam 
Eemdijk - ODIN '59 
SDC Putten - Bennekom 
Sparta Nijkerk - NSC 
SVL - Swift 
VVA '71 - DOVO 

TWEEDE PERIODE 
Wedstrijddag 9 
7 november 
Bennekom - VVA '71 
DOVO - SDC Putten 
Huizen - Sparta Nijkerk 
LRC Leerdam - ODIN '59 
NSC - Ajax 
SVL - Achilles Veen 
Swift - Eemdijk 

Wedstrijddag 10 
14 november 
Ajax - Bennekom 
Eemdijk - DOVO 
LRC Leerdam - NSC 
ODIN '59 - Swift 
SDC Putten - Huizen 
Sparta Nijkerk - SVL 
VVA '71 - Achilles Veen 

Wedstrijddag 11 
28 november 
Achilles Veen - Sparta Nijkerk 
Bennekom - LRC Leerdam 
DOVO - ODIN '59 
Huizen - Ajax 
NSC - Eemdijk 
SVL - SDC Putten 
Swift - VVA '71 

Wedstrijddag 12 
5 december 
Ajax - SVL 
Eemdijk - Bennekom 
LRC Leerdam - DOVO 
ODIN '59 - NSC 
SDC Putten - Achilles Veen 
Sparta Nijkerk - Swift 
VVA '71 - Huizen 

Wedstrijddag 13 
12 december
Achilles Veen - LRC Leerdam 
Bennekom - ODIN '59 
DOVO - NSC 
Huizen - Eemdijk 
Sparta Nijkerk - SDC Putten 
SVL - VVA '71 
Swift - Ajax 



Logistics

Food

Industry

Agricultural

De Eng 1
4264 AK Veen Holland
z 0031 416-691678
Fax 0031 416-693841
E-mail jrietveld@euronet.nl

Potplantengroothandel



29

A
CH

IL
LE

S 
V

EE
N

 P
R

ES
EN

TA
T

IE
G

ID
S 

2
0

1
5

/2
0

1
6

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Speel-
schema
Wedstrijddag 14 
23 januari 
Ajax - Achilles Veen 
DOVO - Swift 
Eemdijk - SDC Putten 
LRC Leerdam - Huizen 
NSC - Bennekom 
ODIN '59 - SVL 
VVA '71 - Sparta Nijkerk 

Wedstrijddag 15 
30 januari 
Achilles Veen - Eemdijk 
Huizen - DOVO 
SDC Putten - Ajax 
Sparta Nijkerk - ODIN '59 
SVL - Bennekom 
Swift - NSC 
VVA '71 - LRC Leerdam 

Wedstrijddag 16 
13 februari 
Ajax - VVA '71 
Bennekom - Swift 
DOVO - Achilles Veen 
Eemdijk - Sparta Nijkerk 
LRC Leerdam - SDC Putten 
NSC - SVL 
ODIN '59 - Huizen 

Wedstrijddag 17 
20 februari 
Achilles Veen - NSC 
Ajax - ODIN '59 
Huizen - Bennekom 
SDC Putten - Swift 
Sparta Nijkerk - DOVO 
SVL - LRC Leerdam 
VVA '71 - Eemdijk 

DERDE PERIODE 
Wedstrijddag 18 
5 maart 
Bennekom - Achilles Veen 
DOVO - SVL 
Eemdijk - Ajax 
LRC Leerdam - Sparta Nijkerk 
NSC - SDC Putten 
ODIN '59 - VVA '71 
Swift - Huizen 

Wedstrijddag 19 
12 maart 
Achilles Veen - Swift 
Ajax - DOVO 
Eemdijk - LRC Leerdam 
SDC Putten - ODIN '59 
Sparta Nijkerk - Bennekom 
SVL - Huizen 
VVA '71 - NSC 

Wedstrijddag 20 
19 maart 
Bennekom - SDC Putten 
DOVO - VVA '71 
Huizen - Achilles Veen 
LRC Leerdam - Ajax 
NSC - Sparta Nijkerk 
ODIN '59 - Eemdijk 
Swift - SVL 

Wedstrijddag 21 
2 april 
Achilles Veen - SVL 
Ajax - NSC 
Eemdijk - Swift 
ODIN '59 - LRC Leerdam 
SDC Putten - DOVO 
Sparta Nijkerk - Huizen 
VVA '71 - Bennekom 

Wedstrijddag 22 
9 april
Achilles Veen - VVA '71 
Bennekom - Ajax 
DOVO - Eemdijk 
Huizen - SDC Putten 
NSC - LRC Leerdam 
SVL - Sparta Nijkerk 
Swift - ODIN '59 

Wedstrijddag 23 
23 april 
Ajax - Swift 
Eemdijk - Huizen 
LRC Leerdam - Achilles Veen 
NSC - DOVO 
ODIN '59 - Bennekom 
SDC Putten - Sparta Nijkerk 
VVA '71 - SVL 

Wedstrijddag 24 
30 april 
Achilles Veen - ODIN '59 
Bennekom - DOVO 
Huizen - NSC 
SDC Putten - VVA '71 
Sparta Nijkerk - Ajax 
SVL - Eemdijk 
Swift - LRC Leerdam 

Wedstrijddag 25 
7 mei 
Achilles Veen - SDC Putten 
Bennekom - Eemdijk 
DOVO - LRC Leerdam 
Huizen - VVA '71 
NSC - ODIN '59 
SVL - Ajax 
Swift - Sparta Nijkerk 

Wedstrijddag 26 
14 mei
Ajax - Huizen 
Eemdijk - NSC 
LRC Leerdam - Bennekom 
ODIN '59 - DOVO 
SDC Putten - SVL 
Sparta Nijkerk - Achilles Veen 
VVA '71 - Swift



Verzekeringen  -  Hypotheken  -  Pensioenen

Sinds 3 jaar is Van der Straaten’s Assurantiekantoor sponsor van Achilles Veen. Als we mede-directeur Bas van der 
Straaten vragen hoe hun kantoor zich onderscheidt van de rest van de markt, krijgen we een duidelijk antwoord. Als 
je ons belt, krijg je geen keuzemenu, word je niet in de wacht gezet, maar krijg je gelijk een deskundige aan de lijn en 
een passende oplossing voor de vraag die gesteld wordt. Duidelijkheid en korte lijnen zijn bij ons kantoor standaard. 
Toen ik voor het eerst op sportpark de Hanenweide kwam, merkte ik dat veel leden van de businessclub van Achilles 
Veen dezelfde mentaliteit hebben. Er was gelijk een klik en er zijn inmiddels al veel particulieren en vooral bedrijven 
bij onze tweede vestiging in Wijk en Aalburg klant geworden. Voor Van der Straaten’s Assurantiekantoor is sponsoring 
aan Achilles Veen een duidelijke win-win-situatie.

Onze receptionistes staan u graag persoonlijk te woord
Maak gerust een afspraak om vrijblijvend uw verzekeringspakket door te nemen

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0416-724600 / 0183-501598 of stuur een e-mail naar info@vanderstraaten.nl

Spo
ns

or
 

in 
be

eld



www.vanderstraaten.nl

WerkendamWijk en Aalburg
Anjelierstraat 35
T  +31 (0)416 - 724600

Werkendam
Van Randwijklaan 49
T +31 (0)183 - 501598
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Guido Van
Sant, 
4e seizoen
Partner/
kinderen
Helena. Xavier.
Geboorte-
datum
28-03-1985
Vorige clubs
Willem II, BSV
Boeimeer, VV
Baronie

Teamdoelstelling
Attractief en zakelijk voetbal spelen en
meedoen om promotie naar de Top-
klasse. (poule indeling en het promotie
regelement zal hierin een rol gaan spe-
len)
Komend seizoen wil ik
Plezier hebben en mijn spel verbeteren

Dylan 
Jonkers, 
3e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum
17-12-1992
Vorige clubs
Willem II, DESK

Teamdoelstelling
Een periode pakken
Komend seizoen wil ik
Promoveren

Frank van 
Bergen, 
8e seizoen
Partner/
kinderen
Getrouwd met
Nicol
Geboorte-
datum 
14-04-1981
Vorige clubs
The Gunners,
NAC Breda, vv

Oosterhout, vv Baronie
Teamdoelstelling
Periode pakken
Komend seizoen wil ik
Fit blijven en belangrijk zijn voor de
club

Bas van Loon,
4e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum 
21-11-1990
Vorige clubs
UNO Animo, 
vv Baronie, 
Willem II

Teamdoelstelling
Beter presteren dan afgelopen jaar
Komend seizoen wil ik
Een belangrijk aandeel leveren in het
teambelang

Sezer Sulun, 
6e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum 
02-10-1987
Vorige clubs
SSC 55, 
Kozakken Boys

Teamdoelstelling
Spelen voor de prijzen, een kampioen-
schap of periode
Komend seizoen wil ik
Mezelf blijven ontwikkelen

Spelers-
Paspoort



WESTERHOUT 
EN ZN B.V.
WERKENDAM

Tel. 0183-502822 / Fax 0183-502366 
Henk Westerhout: 0651-578014 / Kees Westerhout: 0653-373141

www.westerhout-transport.nl

Transporten - Verhuizingen-
Bloemen & Plantentransport

GRONDVERZET 
RIOLERINGEN 
WEGENBOUW 
CULTUURTECHNISCH

0183 - 44 08 22
info@vanderplas-giessen.nl

WWW.VANDERPLAS-GIESSEN.NL
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Daan van 
Dinter, 
3e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum 
12-01-1989
Vorige clubs
VOAB, Willem
II, FC Den
Bosch

Teamdoelstelling
Play-offs om promotie
Komend seizoen wil ik
Een defensieve meerwaarde zijn voor
de ploeg

Clemens 
Rijnvos, 
2e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum 
08-03-1993
Vorige clubs
VOAB, 
Willem II

Teamdoelstelling
Promotie naar de Topklasse
Komend seizoen wil ik
Speelminuten maken

Ayden 
Kuipers, 
3e seizoen
Partner/
Kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum
21-09-1991
Vorige clubs
vv Berkdijk,
Willem II, 
Helmond Sport

Teamdoelstelling
Minimaal de prestaties van afgelopen
seizoen evenaren en gaan voor 
nacompetitie
Komend seizoen wil ik 
Belangrijk zijn voor het team en 
natuurlijk fit blijven

Enis Ulusan, 
4e seizoen
Partner/
kinderen
Gitte, 
2 kinderen.
Kaya & Eray
Geboorte-
datum 
01-08-1984
Vorige clubs
RKC Waalwijk,
FC Den Bosch,

Rizespor, Instanbulspor, DESK
Teamdoelstelling
Prijzen pakken
Komend seizoen wil ik
Crossballen kunnen geven net zoals
Thijs van den Berg, de speler met de
beste trap van de selectie

Thijs van 
den Berg, 
3e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin 
Geboorte-
datum 
26-01-1990
Vorige clubs
DESK, 
FC Den Bosch,
Willem II, 

RKSV Taxandria
Teamdoelstelling
Kampioen worden met Achilles Veen
en succes in de beker competities
Komend seizoen wil ik
Met mijn kwaliteiten een belangrijke
bijdrage leveren aan de 

Kees 
Schellekens, 
6e seizoen
Partner/
Kinderen
Vriendin 
Geboorte-
datum
29-12-1985
Vorige clubs
vv Raamsdonk

Teamdoelstelling
Een prijs pakken in de competitie en
laatste 4 van de beker halen
Komend seizoen wil ik 
Belangrijk zijn voor het team met 
assists, doelpunten, goed spel en hard
werken



Brakel • T: 0418-673 646 • www.de-plataan.nl

Wij verzorgen het ontwerp,
de aanleg en het beheer

van uw tuin

Wij verzorgen het ontwerp, de aanleg en het beheer van uw tuin

0416-
692862

Veen

���������	
������
’�����
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Theo 
Martens, 
2e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum 
14-09-1990
Vorige clubs
Te veel om op
te noemen,
o.a. vv broek-

hoven, WSJ, Willem II
Teamdoelstelling
Promoveren!
Komend seizoen wil ik
Persoonlijk belangrijker worden voor
het team en meer scoren dan vorig
seizoen

Jeroen van 
Leijsen, 
4e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Positie
Aanvallende
middenvelder
Geboorte-
datum 
27-01-1990

Vorige clubs
TSC, Willem II
Teamdoelstelling
Top 3 competitie
Komend seizoen wil ik
Een grote bijdrage leveren aan de
teamdoelstelling

Thijs 
Burgmans, 
3e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum 
18-09-1990
Vorige clubs
VCB, Nemelaer

Teamdoelstelling
Kampioen worden
Komend seizoen wil ik
Fit worden en fit blijven

Jasper de Wit,
2e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum 
07-01-1994
Vorige clubs
Blauw wit ’81,
VV Baardwijk,
RKC Waalwijk,
Willem II

Teamdoelstelling
Minimaal behalen nacompetitie en
eventueel kampioenschap
Komend seizoen wil ik
Meer doelpunten en assists geven dan
vorig jaar

Jasper 
Campfens, 
3e seizoen
Partner/
kinderen
Rosan d’Anjou
/ Moos 
Campfens
Geboorte-
datum 
21-04-1986
Vorige clubs
Were-di,

LONGA, Texas Dutch Lions
Teamdoelstelling
Kampioen of minimaal een periode
pakken
Komend seizoen wil ik
Belangrijk zijn voor het team met
goals en zowel op als naast het veld
een toegevoegde waarde zijn voor het
team en de club



Onze oorsprong, daar waar Altena Koelservice in 1991 mee begon, ligt in het ontwerpen, produceren en assembleren van koeltechnische 
instalaties. Vanzelfsprekend kunt u bij ons terecht voor een breed assortiment koel-en vriescellen op maat gemaakt ongeacht de grootte Toch 
leveren we maar zelden een standaard product vanuit onze werkplaats in Veen. Met creativiteit, precisie en passie voor maatwerk bieden wij u 
in feite alles waar een koelmachine voor nodig is.
Altena Koelservice heeft veel ervaring op het gebied van koelen, vriezen en klimaat beheersing. Wij leveren onder andere de installaties voor de 
Vlees en zuivel industrie, Bakkerij producten, uitvaartbranche, ziekenhuizen AGF-branche enz.enz.

Wij kunnen u gewenst een totaalproduct leveren. Een koel- vriescel of ruimte koeling compleet met panelen, deuren, verlichting en installatie.
Een installatie kan bestaan uit een enkelvoudig systeem tot een op maat gemaakte centrale installatie of een koudwater glycolsysteem.

Tevens kunt u ook bij ons terecht voor onderhoud, service, cfk controle en aanpassingen aan uw bestaande installaties.

Altena Koelservice BV  |  Bagijnhof 42  |  4264AZ Veen  |  Tel: 0416-693970  |  Mail info@altenakoelservice.nl 

Art-Vi-Zo

Florist en Decoration

www.artvizo.com
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Sen Aerts, 
2e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum 
27-01-1993
Vorige clubs
VV Riel, Broek-
hoven, VOAB,
Willem II, 
Witgoor Sport

Teamdoelstelling
Top 5 en nacompetitie
Komend seizoen wil ik
Topscoorder worden

Rewien 
Ramlal, 
2e seizoen
Partner/
kinderen
Vrouw
Geboorte-
datum
07-03-1994
Vorige clubs
RKC Waalwijk,
FC Oss

Teamdoelstelling
Goed voetbal laten zien en meedoen
om de bovenste plaatsen
Komend seizoen wil ik
Minder blessures en meer assists 
leveren

Rowin van 
Zaanen, 
1e seizoen
Partner/
kinderen
Samenwonend
met Laura
Geboorte-
datum
18-09-1984
Vorige clubs
Kozakken Boys,
Cincinnati

Dutch Lions, Almere City, Fortuna Sit-
tard, Willem II en FC Volendam
Teamdoelstelling
Nacompetitie halen
Komend seizoen wil ik
Fit blijven en zo veel mogelijk minuten
maken om daarmee belangrijk te 
worden voor het team met goals en 
assists

Newien 
Ramlal, 
2e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum
28-01-1995
Vorige clubs
TGG, RKC
Waalwijk, 
Willem II

Teamdoelstelling
Promoveren!
Komend seizoen wil ik
Mijzelf ontwikkelen en beter worden

Tiago Faria 
da Silva, 
1e seizoen
Partner/
kinderen
Vriendin
Geboorte-
datum
15-10-1992
Vorige clubs
VV Baronie,
Willem II, RKSV
Halsteren

Teamdoelstelling
Spelen om de prijzen
Komend seizoen wil ik
Met mijn kwaliteiten belangrijk zijn
voor het team en mijzelf ontwikkelen
als speler

Mohammed
Mekkaoui, 
1e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum
08-12-1990
Vorige clubs
VV Dinteloord,
Dosko, 
vv Baronie, 

The Gunners
Teamdoelstelling
Spelen om de prijzen
Komend seizoen wil ik
Zoveel mogelijk doelpunten maken

Ronnie 
Reniers, 
1e seizoen
Partner/
kinderen
Nee
Geboorte-
datum
08-11-1987
Vorige clubs
Willen II, 
FC Den Bosch,
PEC Zwolle,

KFC Dessel
Teamdoelstelling
Promoveren met leuk verzorgt voetbal
Komend seizoen wil ik
Veel assists en goals maken







www.schildersbedrijfvanloon.com
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het naar toe wil en werkt hier momenteel al hard
aan. Een club in beweging is een uitdaging". 

Afgelopen seizoen is Achilles Veen 2 gepromo-
veerd, na een kampioenschap, naar de reserve 1e
klasse B. Een competitie waarin we net als het
eerste elftal een team van LRC Leerdam tegenko-
men maar ook Nivo Sparta en SteDoCo. Tom: "Er
zitten sterke tegenstanders in de poule maar dat
maakt het leuk. We zullen ons moeten bewijzen.
Ook zullen Johan van Bijsterveld en ik korte lijnen
moeten houden. Er zullen jongens uit de hoofd-
macht speelminuten gaan maken in het tweede
elftal. Hierover moet de onderlinge communica-
tie helder en duidelijk zijn". De bekerpoule
waarin het tweede elftal actief zal zijn (tegen
NOAD'32, Wilhelmina '26 en Roda Boys Bomme-
lerwaard) blijken allemaal derby's. Tom: "Het te-
genkomen van bekenden, zoals in de
bekerpoule, is natuurlijk leuk voor de jongens".

Het tweede elftal met nieuwe trainer zal snel
vorm moeten krijgen. De voorbereidingsperiode
is kort en er zal intensief getraind worden. Tom:

"Ik zie graag dominant voetbal waarin vroeg
gestoord wordt en je als team de tegenstan-
der jouw wil oplegt. Dit is enkel haalbaar
als alle 11 spelers, op dat moment op het
veld, hiervoor willen gaan. Dit vergt goed
spel en veel conditie. Maar dit is mijn visie.
Ik ga dan ook met de spelers in beraad en
vraag wat zij willen. Als ze zichzelf hierin
kunnen vinden dan gaan we er zeker voor". 

Tijdens het gesprek, maar ook in de eerste
weken, was het een weerzien met oude be-
kenden. Tom: "Jongens waarmee ik ge-
speeld heb in mijn tijd bij Achilles Veen
zoals John Kwetters, Simon van de Pol en
Hans Jonker komen hier nog steeds. Ook
spelers die nu in het eerste elftal van de
club spelen ken ik al langer. Ik vind het leuk
om iedereen weer te zien en binnen Achil-
les Veen aan de slag te gaan. De club heeft
mooie plannen en is hier al hard aan bezig.
Het gevoel was toen en is nu nog steeds
goed".

Groetend, Tom Smits

Tom Smits is de nieuwe trainer van Achilles Veen
2, in de volksmond ook wel 'Ut Twidde' genoemd.
Tom is voor sommigen een nieuw gezicht, maar
voor anderen een oude bekende.

Seizoen 2015-2016
nadert snel. Begin au-
gustus was dan de eer-
ste echte trainings-
avond van het tweede
elftal. Tom: "Ik heb toen
enkel kennisgemaakt met
de spelers. Ik stapte er ge-
heel blanco in maar heb snel
moeten beslissen. Twee weken
later stonden de eerste wedstrijden
voor de Aalburg Cup al op het pro-
gramma." 

We kunnen wel stellen dat we te maken
hebben met een routinier. Tom: "Het za-
terdagvoetbal als trainer is wel nieuw
voor me. Maar ondertussen train ik al 22
jaar tweede elftallen bij VV Dongen en
TSC Oosterhout." Dat Tom in het trai-
nersvak is beland is misschien niet ver-
wonderlijk. Deze oud-prof maakte
carrière bij NAC Breda, Willem II en PSV
waar hij een landstitel en de Europa Cup
1 won. Mede door een zware kniebles-
sure gedurende zijn carrière belandde
Tom ooit bij VV Achilles Veen in het eer-
ste elftal om een 'handje te helpen'. 

Nu, vele jaren later, kruisen de wegen op-
nieuw. Tom: "Afgelopen december
speelde ik een oefenwedstrijd met VV

Dongen tegen het tweede elftal van
Veen. Een weerzien van oude bekenden
op het prachtige nieuwe complex in
Veen. Eenmaal in gesprek werd duidelijk
dat Piet Mosterd aan het einde van het
huidige seizoen zijn trainerschap bij het
tweede elftal neer zou leggen. Mede
hierdoor zijn we enkele maanden later
even gaan babbelen". VV Achilles Veen
heeft een duidelijke missie aangaande de
jeugd, het tweede elftal en uiteindelijk
het eerste elftal. Achilles streeft ernaar
jeugdspelers op te leiden met als doel
over een aantal jaar eigen jeugd te laten
doorstromen naar de seniorenclubs. Tom:
"Een fantastisch doel waar ik graag,
waar mogelijk, mijn steentje aan bij
draag. VV Achilles Veen is duidelijk waar

Achilles Veen 2

Tom Smits 
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Schnittblumenexport
Veen - Holland

Henk Schreuders
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Hiermee kan een belangrijke stap gezet worden
richting het realiseren van de belangrijkste
hoofddoelstelling en ambitie van Achilles Veen: 

‘Het zodanig opleiden en begeleiden van jeugd-
voetballers als individu en in teamverband, dat
men zich ontwikkelt op technisch en tactisch ge-
bied, om later naar eigen vermogen in één van
de seniorenelftallen van Achilles Veen te kunnen
spelen’.

Maar we moeten niet vergeten dat alle spelers en
speelsters plezier moeten beleven tijdens de be-
oefening van de voetbalsport en dat ze zich tij-
dens de trainingen en wedstrijden als persoon
ook verder moeten kunnen ontwikkelen. 

Wij als staf, leiders, trainers, ouders en alle an-
dere betrokkenen zijn verantwoordelijk voor het
creëren van een veilige sportomgeving waarin
onze jeugd zich goed kan ontwikkelen. 

Ik wens iedereen een fijn voetbalseizoen toe,
Richard de Beer
Technisch Jeugdcoördinator

Achilles Veen heeft een bloeiende jeugdafdeling
met een gezonde ambitie. In alle leeftijdscatego-

rieën zijn teams verte-
genwoordigd in de
competitie. Om ambi-
ties richting de toe-
komst te waarborgen
zet de Achilles Veen
voor volgend seizoen in
op verdere ontwikkeling
van de club en specifiek
haar jeugdafdeling. 
De afgelopen seizoenen is al erg
hard gewerkt door de jeugd-
afdeling om de kaders en de 
randvoorwaarden hiervoor te scheppen. 

De uitwerking van deze ambitie zal ko-
mend seizoen meer zichtbaar worden.
Met de start van de KNVB opleiding “pu-
pillen trainer” zullen 13 trainers een op-
leidingstraject ingaan. Daarnaast gaat
Rick Adjei van de A1 ook weer het oplei-
dingstraject in en gaat de cursus UEFA-A
volgen. Zurriel Neslo is toegelaten voor
de cursus UEFA-C maar staat op de
wachtlijst. Met de aanstelling van een
nieuwe ervaren trainer voor de B1 (ook
in het bezit van de UEFA–B licentie) is de
begeleiding van de B1 gewaarborgd. 

Komend seizoen zullen we overdere in-
vulling gaan geven aan de Achilles Veen
Academie.
Deze Academie wordt een leerschool

voor zowel trainers als coaches bij Achil-
les Veen. De Academie moet ervoor zor-
gen dat het technisch kader sterker
wordt en de jeugdopleiding een (voet-
bal)kwaliteitsimpuls krijgt op pedago-
gisch en didactisch gebied.

Creëren van een veilige sport-
omgeving waarin onze jeugd 
zich goed kan ontwikkelen

Richard 
de Beer
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tenlucht”. Het werd een serieus probleem voor
Achilles, want waar laat je al die meiden elke
week? Ze hebben ook spullen nodig, kleedka-
mers, ballen, oefenhoekje en niet te vergeten een
doel! Maar ook dat lukte weer. De donderdag-
avond werd hen geschonken en de kantineomzet
schoot omhoog. Al snel kreeg dit vrouwenteam
de naam “Dames Rose”. Na een gezellig feestje
in de kantine (en vele sponsoren rijker) moest
ook dit team de competitie maar eens gaan pro-
beren. Een prachtig tenue, roze sokken, tassen en
voetbalrokjes. We waren er klaar voor!

Nu, vijf jaar later, kijken we met trots terug op
geweldige jaren. Meer dan honderd meisjes/vrou-
wen hebben hun plekje gevonden binnen Achil-
les Veen. Ook zijn we blij met de vele nieuwe
trainers en begeleiders die zich elke week inzet-
ten voor deze meiden... Axel, Carlo, Ingrid, Kiki,
Stan, Gerhard en Richard.. Zij staan er nu elke
week in weer en wind! Chapeau!

Met ons prachtig nieuwe sportpark, de nieuwe
ontwikkelingen binnen de jeugd en de aandacht
die we krijgen, beginnen we enthousiast aan ons
nieuwe seizoen.. Op naar de volgende vijf jaar!!

Daniëlle Noorloos

Vijf jaar geleden, in
2010, meldden zich
twee meisjes aan bij
Achilles om te voetbal-
len. Helaas was het ant-
woord “deh hebbe we nie
hier, dan motte nar ûn aan-
der clubke.” Geen meisjes-
voetbal in Veen? Dat kan toch
niet, dacht ik. Na twintig jaar rust
kwamen mijn voetbalschoenen weer
van zolder en ik besloot me hard te gaan
maken voor dit enorme gemis binnen de club.

Na dagen bij school de nodige reclame te
hebben gemaakt en een oproep in de
krant te hebben gedaan, besloot ik een
training te starten voor meisjes die graag
wilden leren voetballen. Die training
werd een succes: achttien nieuwe talent-
jes meldden zich op deze training en na
twee zaterdagen trainen liepen er 25 gil-
lende meisjes op het sportpark. “Het is
een plaag” werd er gefluisterd.

Wat een enthousiasme elke week én wat
een groei.. Ik kreeg al snel hulp van Erica
Timmermans die bereid was om bij elke
training te assisteren. Na maanden trai-
nen konden we drie meidenteams vor-
men en werd er al snel aan gedacht om
ons in te schrijven voor de competitie.

Maar drie teams trainen èn begeleiden
lukt niet met twee personen. Weer moes-
ten we denken aan uitbreiding. Gelukkig
was Bianca van Eeten bereid om een
team onder haar hoede te nemen en zo
startten we na een aantal maanden in de
competitie.

We draaiden een mooi seizoen met el-
kaar en wekelijks kregen we nieuwe aan-
meldingen van meisjes die graag bij
Achilles wilden voetballen. 

Na een geweldig jaar raakten ook wat
moeders besmet met het virus en vorm-
den met elkaar een clubje dat lekker op
donderdagavond ging trainen onder het
motto “Lekker wat bewegen in de bui-

Eerst geloven
en dan zien…!
Vrouwenvoetbal: 
het is niet meer weg 
te denken bij 
Achilles Veen.. 



G. & J. Vos, keurslager
Witboomstraat 23, Veen
www.vosveen.keurslager.nl Like ons op 

Facebook
.vosveen.keurslagerwww

Witboomstraat 23, V
osG. & J. VVo

.nl.vosveen.keurslager
een23, VVe

keurslageros, keurslager
Like ons op 
Facebook

Like ons op 



GROßHANDEL IN PFLANZEN

Jan Heijsteeg

Engelsestoof 11A - 4261 AD  Wijk en Aalburg
Tel. 0416-540052 - Fax. 0416-543070



Middenweg 21  4281 KH Andel
Tel: 0183-441188  

Fax: 0183-449559
E: info@veenplant.nl

w w w. v e e n p l a n t . n l

Heusden 
Drietrompetterstraat 17
tel. 0416 66 12 68

Drunen
Raadhuisplein 12
tel. 0416 38 39 60

Waalwijk
Stationsstraat 56
tel. 0416 56 03 25

MÉÉR DAN 

100 jaar 
KWALITE IT

H O F L E V E R A N C I E R

Herenschoenen  |  Damesschoenen
Kinderschoenen  |  Tassen en accessoires

www.smitsschoenen.com@smitsschoenen facebook.com/smitsschoenen
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Wij willen alle kampioenen van het afgelopen seizoen nogmaals van harte feliciteren!

Kampioenen!

Ut Twidde

E1

E3

MB1



€ 29,50

€ 17,95

€ 12,95

Lea Black 
60x60 van € 59,95 
nu per m2

Mat & glans wit  
30x60 nu per m2

Vloertegels dubbel 
hard gebakken 
30x30 3 kleuren 
nu per m2

Buiten 
tegels
60x60x2cm
in 5 kleuren

Afname per pallet 
(22,9m2)

normale 
prijs: 49,00/m2

NU VANAF

1e soort!!

Abitare 
Nero 
& Grigio 

60x60

van € 34,95 pm2 
nu

diverse 
houtlook 
vloeren 

vanaf m2

GESPECIALISEERD IN DE VOLLEDIGE 

AFMONTAGE VAN UW TEGELS EN SANITAIR

Grote Kerk 3A  Vlijmen  073-5114643

www.vanderkolktegels.nl

tegels
meer dan 

6000 soorten

natuursteen
ontdek de ongekende moge-

lijkheden van 
puur natuur

sanitair
showroom van 850 m2

met alle denkbare 
A-merken

EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN

€ 21,95

€ 39,95 € 37,95
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MP1
Trainer: 

Gert-Jan van Loon 

Selectie:
Noortje Vos
Merel Vos
Sven Donkersloot
Nicole Nieuwkoop
Jens Klerk
Ids Hobo
Noud Vos
Lars van de Wetering
Sam van Loon
Tygo van Haaften

De Mini’s van Achilles Veen zijn de één na jong-
ste aanwinst van de club. Het is prachtig om met
deze leeftijd (4-7 jaar) spelenderwijs bezig te zijn
met voetbal. Het is vooral voor deze jongens en
meisjes (!!) belangrijk dat ze het spelletje met de
bal leuk gaan vinden en er plezier in hebben. Ik
ben dan ook zeer verheugd dat de Mini’s de laat-
ste jaren met een veelvoud -qua aantallen- is ge-
groeid. Dat is voor iedereen een impuls om de
jeugd van jongs af aan goed te begeleiden en te
blijven stimuleren om het spelletje te blijven spe-
len.

MP2 Trainer: 
Henrico Bok & 
Bastiaan Vos

Selectie:
Steve van Hemert
Robin van Rijswijk
Jesper Bok
Pien van den Heuvel
Sophie van den Heuvel
Tijn Vos
Steijn Vos
Job van Loon

Onze allerkleinste talenten van de MP2 maken
op een speelse manier kennis met het voetbal.
We hebben een keertje getraind als ‘Kabouters’
en gaan nu een stap verder door ook wedstrij-
den te gaan voetballen. We hebben er zin in!
Bastiaan en Henrico



Profile Tyrecenter is dé merkonafhankelijke hyper-
specialist in banden en velgen voor alle soorten
voertuigen. Van alle merken, typen en bouwjaren.
Profile Tyrecenter biedt gespecialiseerde banden-
en velgenservice voor alle soorten voertuigen en le-
vert een zeer breed gamma aan bandenmerken: A-
merken, B-merken en huismerken. We
onderscheiden ons door onafhankelijke advies,
hoogstpersoonlijke service en de 24/7 online dien-
sten. Daarnaast zijn we gecertificeerd door de
VACO, de branchevereniging voor de banden- en
wielenbranche. Meer weten over onze service en
diensten? Bel ons gerust of kom langs op de vesti-

T 0416 69 15 50
Wijk en Aalburg, Polstraat 113

ALTENA

T 013 580 20 20
Tilburg, Siriusstraat 104-116

TILBURG
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F1 – 2e klasse
Trainer: 

Guido van Helden & 
Johan Vos

Selectie:
Timo Schreuders
Steph van den Bogaard
Ruben Romijn
Henri Timmermans
Lucas Timmermans
Menno van Helden
Finn Sonneveld
Ibe Bok
Jens Schreuders
Julian Schoon

De mannen van de F1 heb ik, Guido, al onder
mijn hoede vanaf de kabouters. Het zijn gewel-
dige kereltjes die leergierig zijn en het voetbal-
len snel en gemakkelijk oppikken. Gezelligheid
en lol staan hoog in het vaandel en dat is elke
week op de training terug te merken. Ook de
vaste supporters kunnen het onderling goed vin-
den en geven veel positieve invloed op de top-
pers en begeleiding. We hopen dat deze
talenten nog lang en met veel plezier blijven
voetballen. 
Groeten Guido en Johan.

F2
4e klasse

Trainer:
Joey Dorsman &
Jeroen Wiegmans

Selectie:
Hans Kentie
Youp Timmermans
Jana van de Wetering
Tess Timmermans
Toine de Groot
Boris den Boer
Swen van der Velden
Amber Nieuwkoop
Stijn van Wijk
Rosey Branderhorst
Sterre van den Boogaard

Ik, Joey Dorsman, ga een nieuwe uitdaging aan
als trainer. Zelf voetbal ik al 12 jaar bij Achilles
Veen, dus de vereniging en het spelletje ken ik
zeker wel. Maar in plaats van luisteren en tips
krijgen ben ik nu diegene die moet uitleggen
wat ze moeten doen. Toch blijft het hetzelfde
spel waarin het gaat om samenspel, plezier en
resultaat. Ik kijk er echt naar uit om dit team te
trainen en te begeleiden. Ik heb zelf veel goede
en soms zeer goede trainers gehad, dus voor-
beelden genoeg! 
F2 kom maar op, we gaan ervoor!



?Grand Cafe ’t Vraagteken
Het juiste adres voor al uw feesten & partijen

Eetcafé ”?” is een schitterend gelegen restaurant
aan de Maas in Veen. Dankzij het grote terras
met uitzicht over de tuin en het water, het res-
taurant en de verschillende zalen biedt Eetcafé
”?” mogelijkheden voor iedere 
gelegenheid; van een uitgebreide lunchkaart tot 
gevarieerd diner, van vergadering tot bruiloft. 

Maasdijk 122, 4261 AR Veen 
www.cafevraagteken.nl

Hoofdgraaf 69a  |  4281 NN Andel    
0183 - 441841  

info@tankens.nl   |  www.tankens.nl 

Voor 
ons is een 

werk nooit te 
klein en niet 

snel te 
groot.

TANKENS  PROJECTONTWIKKELING B. V.TANKENS ANDEL  B. V.

TANKENS  BOUWMATERIALEN B. V. TANKENS KEUKENHOFF  B. V.

Aangesloten bij:
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E1 – 2e klasse
Trainer: 

Gerrold Burghout, 
Reinier Vos & 
Ferdi Kwetters

Selectie:
Matthijs Luijendijk
Barend Nieuwkoop
Roos Kwetters
Roy Romijn
Mo Kwetters
Tijs Timmermans
Danly Vos
Daymian ’t Lam
Stan van der Mooren

Het nieuwe seizoen staat op het moment van dit
schrijven weer voor de deur. Wij, als begeleiding,
kijken reikhalzend uit naar de eerste training/
wedstrijd. We weten dat we een groep krijgen
vol potentie en de wil om straks te kunnen schit-
teren op het hoofdveld. Tweedejaars E is een
leuke en interessante fase in de ontwikkeling.
Kinderen gaan ervaren dat voetbal een team-
sport is en dus niet ‘ik en de bal’. Niet dat we niet
inspelen op de persoonlijke ontwikkeling - inte-
gendeel! Dit jaar gaan we door waar we vorig
seizoen geëindigd zijn en dat is: veel 1 op 1 oefe-
ningen, dribbelen, kort voetenwerk etc. Dus veel
balcontact wat zal leiden tot ‘Baas over de bal!’
Hiermee zijn wij er van overtuigd dat we ook dit
seizoen weer met stappen vooruit gaan. 

E2
4e klasse

Trainer: 
Bernard van Poederooijen,
Jan van den Bogaard &
Alexander Vos

Selectie:
Sem Hobo
Luke van den Bogaard
Thivakar Venthan
Lars Pieterse
Romeo Vos
Dave van Hemert
Levi van Poederooijen
Thijs Bok

Ik, Bernard, hoop als trainer van de E2 op een
mooi en gezellig seizoen. Kampioen worden is
mooi en altijd een optie, maar is niet het voor-
naamste doel. We gaan voor een team waarin
een sfeer gecreëerd kan worden waar alle kin-
deren zich prettig voelen en zich kunnen ontwik-
kelen.



Covebo stimuleert jongeren en volwassenen hun talenten te benutten en te 

doen waar ze goed in zijn. In het werk, maar zeker ook op het voetbalveld. 

Samen de schouders eronder en met z’n allen knokken voor die felbegeerde 

punten vraagt veel van een team. Het vraagt drive, positiviteit en teamspirit. 

Die combinatie maakt de mooiste prestaties werkelijkheid. 

Juist aan dit samenspel verbindt Covebo graag haar naam. Als trotse sponsor 

kijken we uit naar komend seizoen en wensen we alle spelers, vrijwilligers, 

begeleiders, supporters en het bestuur een fantastische tijd toe. Samen gaan 

we voor de meest begeerde punten! 

Gewoon Goed Geregeld

`Talent op weg naar de top. 

Daar dragen wij ons steentje graag aan bij!’
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Uw partner in
Logistieke planning

De Houtakker 55e
6681 CW  Bemmel

T: 0481-425389
E: info@hd-logistics.nl
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E3 – 5e klasse
Trainer: 

Martin van Tilborg, 
Jan Honcoop,
Jacco Schreuders &
Mo Daa’uud Omar

Selectie:
Ron den Besten 
Danique van Helden
Wes Schreuders
Rolaf Brouwer
Jeffrey Smits
Sander Timmermans
Melvin van den Assem
Niels Schreuders
Shanay Vos

Het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur;
iedereen heeft lekker kunnen uitrusten en we
staan te popelen om weer aan de slag te gaan.
Een nieuw team met een aantal nieuwe en een
aantal bekende gezichten. Dit seizoen hebben
we zelfs de primeur van twee keepers. Als bege-
leiding hebben we er enorm veel zin in om dit
seizoen tot een leerzaam, sportief en gezellig
succes te gaan maken. 
Daarin hopen we jullie allemaal weer op de
Hanen Weide te ontmoeten.

D1
4e klasse
Jongens afkomstig uit E1, E2 of een andere club
vullen de huidige D aan: veelal oude bekenden
uit vorige teams. In het nieuwe seizoen is het bij
de D1 dan ook een weerzien van oude beken-
den, maar ook een kennismaking met nieuwe
gezichten. Hetzelfde geldt voor de trainers.
Marco en Eugene werkten al eerder met elkaar
en met de meeste jongens, terwijl Arjan en
Ayden nieuwe aanwinsten in de trainersstaf zijn
die met een frisse blik van waarde zullen zijn. In
het nieuwe seizoen willen we met D1 de basis
van het spelen op een groot veld (met meer
ruimte, meer spelers en nieuwe regels, zoals bui-
tenspel) onder de knie krijgen. We hopen dat we
als individuen en als team ontwikkelen. Daarbij
zullen de volgende punten centraal staan: ple-
zier, inzet en teamdenken. Uiteindelijk hopen
we zo met elkaar een succesvol, maar bovenal
een leuk en leerzaam seizoen te hebben. 

Trainer: 
Marco Honcoop, 
Eugene Timmermans,
Ayden Kuijpers & 
Arjan Verveer

Selectie:
Levy Nuvelstijn
Sander Nieuwkoop
Giovanny van Helden
Andres van de Wetering
Rogier van Kapel
Mika Timmermans
Matthijs den Dekker
Gerard van Casteren
Sean Dorsman
Mitch Dorsman
Jarno Timmermans
Sem van Muylwijk
Rick Timmermans
Sven den Dekker
Jonathan Mulder
Arne van Ballegooijen
Lucas Haverhals
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De bodem 
als basis.

Centrale partner 
in gras & groen.

Voor al uw groenafval, reparaties en verkoop van tuin-  

& parkmachines en bodemverbeteraars. U kunt bij ons 

terecht voor een totaalaanbod van service en innovatieve 

kwaliteitsproducten.

Verschoor Almkerk

Neem contact 
met ons op!

+31 (0)183 401 306
info@vgr.nl

ComposteerinrichtingDienstverleningEquipment

kijk voor meer info op www.vgr.nl

erkerschoor AlmkV
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+31 (0)183 401 306
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MD1 – 2e klasse
Trainer: 

Ingrid Verschuur, 
Kiki Verhaegen & 
Stan Schreuders

Selectie:
Emma Timmermans
Kirsten de Groot
Lotte den Besten
Quinty Sonneveld
Ezra van Roosmalen
Shayra van der Mooren
Nina Sonneveld
Yacintha van der Linden
Charlotte van de Werken
Renske Bok
Isa Vos
Indy Branderhorst
Robine van Tilborg

Zie hier een enthousiaste en gemotiveerde
groep meiden met een groot doorzettingsver-
mogen. Vorig jaar was een lastig seizoen, zo’n
1ste jaar als elftal op groot veld. Maar ze hebben
laten zien over een groot doorzettingsvermogen
te beschikken wat hen tot een nog hechter en
fanatieker team heeft gemaakt. We gaan verder
waar we gebleven zijn en zullen ons richten op
samenspel, spelinzicht en balvaardigheid. Hier-
door hopen we mooie wedstrijden vol schitte-
rend en aanvallend voetbal terug te zien. Maar
toch staat plezier voorop. Aan het einde van het
seizoen spreken we graag over een leuk afgelo-
pen jaar.

Trainer: 
Alfred Honcoop, 
Jan Schreuders & 
Bas van Loon

Selectie:
Stefan de Fijter
Luc van Wijnen
Mark Vos
Robin Kwetters
Duncan Kwetters
Jan Timmermans
Bryan van Rooij
Nick Schreuders
Tim Peters
Rodney Timmermans
Willem Timmermans
Quinten Vos
Pieter Groen
Nano van Ballegooijen
Niek Timmermans
Ferron Vos
Tim Duijster

De C1 bestaat dit jaar uit 17 spelers waarvan 6
nieuwelingen. In dit team zit veel voetballend
vermogen wat we komend seizoen hopen terug
zullen zien tijdens de wedstrijden. De doelstel-
ling voor komend seizoen is onder andere het
team als één man te laten spelen. Maar ook van-
uit de opbouw een wedstrijd te gaan domineren.
Toch gaan we ons ook focussen op het individu
binnen het team. Iedereen is anders en door het
individu beter te laten worden, zal dit ten goede
komen aan het team.

C1
3e klasse



Klimaatbeheersing

Kwaliteit

Betrouwbaar

Duurzaam

De Werkendamse Verwarmings Industrie en 
Werkendamse Verwarmings Centrale (in de 
volksmond ‘de Werkendamse’) staan voor een 
totale beheersing van uw binnenklimaat. Sinds 50 
jaar is de Werkendamse een begrip. Wij zijn een 
familiebedrijf dat zich onderscheidt door kennis, 
inzet en ervaring. Dit zijn niet enkel woorden, maar 
worden ondersteund door de verscheidenheid 
aan behaalde certificaten, zoals o.a. SCIOS, ISO 
9001 en BRL6000.Groene energie

Ir. Blankenstraat 6 - 4251 NR Werkendam
WVC Tel. 0183 502755 WVI Tel. 0183 502744

WVC.NL      |     WVI.NL

Warmte zonder zorgen...
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worden ondersteund door de verscheidenheid 
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familiebedrijf dat zich onderscheidt door kennis, 
jaar is de Werkendamse een begrip. Wij zijn een 
totale beheersing van uw binnenklimaat. Sinds 50 
volksmond ‘de Werkendamse’) staan voor een 

Verwarmings Werkendamse 
De Werkendamse Verwarmings Industrie en 

 

ISO SCIOS, o.a. zoals certificaten, 
worden ondersteund door de verscheidenheid 

maar woorden, enkel niet zijn 
familiebedrijf dat zich onderscheidt door kennis, 
jaar is de Werkendamse een begrip. Wij zijn een 
totale beheersing van uw binnenklimaat. Sinds 50 
volksmond ‘de Werkendamse’) staan voor een 

(in de Centrale Verwarmings 
De Werkendamse Verwarmings Industrie en 
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MC1 – 1e klasse
Trainer: 

Gerhard den Hartog & 
Richard Verheij

Selectie:
Eva Duijster
Sanne van der Mooren
Vera van der Weerd
Wendy van Ballegooijen
Hannah Nuvelstijn
Jeanine Schouten
Indy Vos
Anouk Smits
Silke Mensink
Tabitha Schouten
Anne Timmermans
Maxime van Tilborg
Evy van Tilborg
Charlotte Kraaij

Ik, Gerhard den Hartog, ben afgelopen seizoen
een aantal weken voor kerst vol overgave be-
gonnen met het trainen en begeleiden van dit
team. Wij zijn een gezellig en sportief team waar
zeker potentie in zit. Dat geeft ons, Gerhard en
Richard, de motivatie om de meiden aankomend
seizoen weer voetballend maar ook op sociaal
gebied naar een hoger niveau te tillen.

B1
3e klasse

Trainer: 
Hans van Kempen
& Andre van Alphen

Selectie:
Janco van Kooij
Dirk de Waal
Joey Dorsman
Mart-Jan Nieuwenhuizen
Aaron Nuvelstijn
Tim Kwetters
Leroy Lubberdink
Izaäk den Dekker
Peter van Loon
Gino van Vuren
Jeffrey Rietveld
Harm Vierhouten
Marijn van de Wetering
Luc Köhler
Jaimy van Esch
Vince van Wijk
Martin van Alphen
Harmen Vos

De B1 gaat komend seizoen onder leiding van
het ervaren trainersduo Andre van Alphen en
Hans van Kempen uitkomen in de 3e klasse. Het
doel is het ontwikkelen van de spelers. Wanneer
dit resulteert in een prijs is dat meegenomen,  de
opleiding staat echter voorop.



Bagijnhof 84, Veen

Topkwaliteit tegen messcherpe prijzen

Wij leveren ook uw delicatesse-
en relatiepakketten, afgestemd 
op persoonlijke smaak en wens

Bagijnhof 84, Veen

Tel. 06 53 78 95 95
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A1 – 3e klasse
Trainer: 

Rick Adjei, Zuriel Neslo 
& Eric Mandemakers

Selectie:
Niels Kwetters
Jordy van de Plas
Krijn Buying
Jurriën van de Wetering
Niels Duister
Ramon Maas
Melle Mandemakers
Ton van Boxtel
Roy den Dekker
Owen Vos
Wesley Vos
Gillian Vos
Arend Smit
Jeroen Huiskes
Gijs Smit
Ruben Kwetters
Robin van Herpen

Vorige jaar nam Achilles Veen met twee B-elftal-
len deel aan de competitie. Dit seizoen is er één
team doorgeschoven en zal als A-elftal de strijd
aan gaan. Sommige jongens hebben al eens als
A-junior op de planken gestaan maar toch zal
het een hele uitdaging gaan worden. Niet zo-
zeer in de zin van een nieuwe samenstelling.
Maar er zal hard gewerkt moeten gaan worden
en de tegenstanders zullen pittig zijn. Toch be-
ginnen we vol goede moed aan het nieuwe sei-
zoen als Achilles Veen A1.

MA1
Hoofdklasse

Trainer: 
Axel Verhaegen & 
Carlo van der Heijden

Selectie:
Shanna Bouman
Marcella van der Velden
Nicole van Bergeijk
Romy Meijer
Emmie van Tilborg
Charlotte den Bok
Felina Ophorst
Raïsa van Roosmalen
Carola van Herpen
Rosa Dorsman
Nena Schreuders
Esmee Timmermans
Ayse Timmermans
Mirte van Roosmalen
Noa van Poederooijen
Sandra Sanders
Mirte Hobo
Linde Kant

Vorig seizoen hebben we een mooi seizoen
gehad waarin we kampioen wisten te worden in
de hoofdklasse B voor meiden. Dit jaar gaan we
met 3 nieuwe speelsters naar de MA-junioren.
Ook nu zullen we uitkomen in de hoofdklasse:
een ware uitdaging. Het is een heel jong team
met veel potentie en een hele positieve instel-
ling!
Dit seizoen hopen we mooi mee te kunnen doen
binnen de competitie en een team te zijn waar
onze tegenstanders rekening mee moeten hou-
den.
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we met elkaar spellen hebben gedaan welke ge-
sponsord waren door COVEBO; onze hartelijke
dank daarvoor. ’s Avonds draaide d’n Bally dûr
met medewerking van Alex. Vrijdagavond was er
speciaal voor de jongeren onder ons een Q-Music
avond. Het bubblevoetbal op zaterdag zorgde
voor veel inspanning en hilariteit. De wedstrijd
tegen ‘oud-eerste-spelers’ was een feest van her-
kenning. Er zat een mooie opbouw in de dagen
qua aantal bezoekers en op zaterdagavond was
de tent haast te klein voor de Hollandse avond.
Uiteraard konden we deze week weer rekenen
op de hulp van vele vrijwilligers uit de vereniging
waarmee we ook geëvalueerd hebben. Uit die
evaluatie zijn hele mooie ideeën ontstaan waar-
bij ik er hier alvast één wil verklappen: Achilles
Veen organiseert als eerste en enige in deze regio
aankomend seizoen een winterfeesttent! In de
week van 20 t/m 23 januari staat er wederom een
feesttent op ons parkeerterrein en gaan we er
met elkaar weer een prachtige week van maken.
Lichtjes, erwtensoep, worsten, après-ski, schaat-
sen, winterwereld zijn zomaar wat woorden die
ons inspireerden om dit idee gestalte te gaan
geven. In die periode zijn er geen andere feest-
tenten in de buurt, bij een wintertent kunnen we
weer hele andere activiteiten organiseren.
Daarom hopen wij op een drukbezochte feest-
tent waarmee we door middel van gezelligheid
wellicht ook nog een bijdrage kunnen leveren
aan de clubkas. 

Komend seizoen staat er verder bij de volgende
thuiswedstrijden een feestavond gepland:
12 september:      Achilles Veen – Ajax
31 oktober:          Achilles Veen- Huizen
12 december:       Achilles Veen – LRC
12 maart:             Achilles Veen – Swift
30 april:                Achilles Veen – Odin ‘59

Als activiteitencommissie staan we altijd open
voor suggesties, ideeën of opbouwende kritiek.
Spreek gerust een van ons aan en we zullen kij-
ken wat de mogelijkheden zijn. Namens de acti-
viteitencommissie wens ik een ieder een sportief,
succesvol en plezierig voetbalseizoen!

Met vriendelijke groet, 
Johan Timmermans

Achilles Veen is een bruisende vereniging waar voet-
ballen centraal staat. Naast het sportieve karakter
van deze sport willen we de inwoners van Veen en
omstreken een plek bieden voor ontmoeting, ontspan-
ning en verbinding. Ons mooie complex ‘de Hanen
Weide’ is daar uitermate geschikt voor. Het biedt een thuis-
haven voor voetballers, supporters, sponsoren en een ieder
die zin heeft in gezelligheid. 

De activiteitencommissie zorgt elk sei-
zoen weer voor een gevarieerd aanbod
van feestelijke bijeenkomsten. Zo heb-
ben we afgelopen seizoen kunnen genie-
ten van DJ Corné van den Herik, DJ dn
Bally met zijn StarPower Drive in show en
ook van DJ Martijn d’n DefTech. Diverse
artiesten passeerden de revue. We orga-
niseerden een oktoberfest waarbij de
kantine haast te klein was en ook de
‘Foud en Nieuw party’ en de 80 &90’s
party waren heel gezellig. Ook voor gas-
ten van andere voetbalverenigingen wil-
len we een gastvrije plaats zijn waar men
elkaar op een ontspannen manier kan
ontmoeten. Het zal u niet verbazen dat
die gezelligheid ook een positief effect
heeft op de kantineopbrengst. We zijn
als activiteitencommissie ook blij dat er
regelmatig sponsoren bereid zijn om een
financiële bijdrage te leveren aan de ac-

tiviteiten: Bedankt!
De activiteitencommissie bestaat
uit: Kiki Verhaegen, Ingrid Verschuur,
Anco van de Wetering en Johan Timmer-
mans. Afgelopen seizoen hebben we ook
een feesttent neergezet en bij de organi-
satie daarvan hebben we hulp gehad van
Marian van der Wal, Andre van Balle-
gooijen, Jacco Vos en Bianca van Eeten
namens de jeugdactiviteitencommissie.
Het was spannend of het een succes zou
worden; 3 dagen feest ter afsluiting van
het seizoen. Maar onze hooggespannen
verwachtingen zijn helemaal uitgeko-
men. Het was een prachtige week waarin
we met elkaar veel plezier hebben be-
leefd. Het was een afspiegeling van wat
we als vereniging willen uitstralen: spor-
tiviteit, saamhorigheid, plezier en ont-
moeting. Op donderdag was er voor de
jeugd een mooie afsluitmiddag waarbij

activiteiten-
commissie
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Vol gas
naar de Top
van de Hoofdklasse...

We wensen jullie alle succes!

Vol gas
naar de Top
van de Hoofdklasse...

We wensen jullie alle succes!

BUSFINESSE B.V.

Mauritsstraat 4, 4264 SX Veen - Tel: 0416-690652 - Mobiel: 06-81434585 - edwinbusker@busfinesse.nl

Financieel interim management

Bedrijfswaarderingen

Strategisch financieel advies

Busfinesse B.V. biedt onder-
nemingen en organisaties oplossingen
en ondersteuning op het gebied van:

• Interim financieel management: 
Interim oplossingen voor de 
volgende type functies/activiteiten: 
Financial controller, Business 
controller, Consolidatie, Financieel 
manager, Corporate Finance 
werkzaamheden.

• Bedrijfswaarderingen/Fusies & 
Acquisities: 
Ondersteunen bij/uitvoeren van: 
pre- en post acquisitie trajecten 
(projectmanagement en financieel 
traject). Het opstellen van 
waarderingsrapporten en 
second-opinion waarderingen.

• Strategisch Financieel Advies: 
Het geven van advies aan en 
ondersteunen van ondernemingen 
en organisaties op het gebied van 
o.a.: werkkapitaal management, 
lange termijn planning, vertalen 
ondernemingsstrategie naar 
financieel plan, due diligence 
trajecten.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek mail naar 
edwinbusker@busfinesse.nl of bel 06-81434585.
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AJAX
Sportpark De Toekomst (kunstgras)
Borchlandweg 16-18
1099 CT Amsterdam
020-3119100 / www.ajaxamateurs.nl
Trainer: Jorg Smeets

Selectie:
1. Siver Abdulrahman
2. Anthony Bakmaz
3. Sandro Contrucci
4. Tonnie Cusell
5. Roy Deken
6. Shaquille Doorson
7. Donny van der Dussen
8. Deen van Embricqs
9. Rolf Hazelaar
10. Reda Kharchouch
11. Raymon Lagerburg
12. Arlymar Laurens
13. Kenneth Misa Danso
14. Selcukhan Okay
15. Joey Pouw
16. Steve Promes
17. Donny Rijnink
18. Kid Ronday
19. Donaldo Sanches Silva
20. Edwin Soenarto
21. Robert Stuut
22. Kevin de Visser
23. Brian van der Werff
24. Glenn van Zoolingen

SV HUIZEN
Sportpark De Wolfskamer (kunstgras)
IJsselmeerstraat 3
1271 AA Huizen
035-5254645 / www.svhuizen.nl 
Trainer: Henk van de Pol
Selectie:
1. Danny Benning
2. Sam Doeve
3. Zakaria El Biyar
4. Guido de Graaf
5. Gianni Hermans
6. Nino van Jaarsveld
7. Hoessein Jabir
8. Garrett Jones
9. Aron Klaassen
10. Mats Kreek
11. Bilal Loikili
12. Denny van Loen
13. Oskar van Logtestijn
14. Wilco Mackaay
15. Desmond Mensen
16. Alvin Obovwemu
17. Leroy Oehlers
18. Joey Papamelodias
19. Jorik van Ruiswijk
20. Wouter Vente
21. Nicolai Verbiest
22. Johan Verkerk
23. Sarunjan Vavakannthan
24. Quincy van Waveren
25. Erik Wisse

Informatie 

Tegenstanders
LRC LEERDAM
Sportpark Bruinsdeel
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 – 612307 / www.vvlrc.nl
Trainer: Marcel van Steenis
Selectie:
1. Furkan Cetin
2. Ashraf Chentouf
3. Soliman El Yakoubi
4. Rogier Gerritsen
5. Mo Houdoe
6. Arie van Houwelingen
7. Gerald de Jong
8. Rutger van der Kleij
9. Mike Lopes
10. Guido Luiten
11. Sjors Maas
12. Angelo Perini
13. Rico Pires Leocadio
14. Giordano van de Pol
15. Jerrynel van de Pol
16. Mounir Quazizi
17. Richard Sahetapy
18. Danny van Steijn
19. Wesley Swets
20. Dylan 

Verschoor
21. Sam Versluis
22. Martijn 
de Wildt
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Witboomstraat 42e 
4264 RX Veen - Holland

Mobile: 0031 6 15081801
E-mail: info@vanloonbloemen.nl

www.vanloonbloemen.nl

Van Loon                                                    Bloemen B.V.

Andel / 0183-442012
www.hh-productions.nl

Creativiteit
zonder onzin

Huisstijlen van begin tot eind

De Ark
Christelijke Basisschool

Ontwerp, hosting en realisatie

ProHuis Advies &
Diensten

Voorbeelden van ’onze’ logo’s:

En natuurlijk ook voor al uw

Familiedrukwerk

Grafische
Vormgeving

Websites

Drukwerk
... en printwerk in eigen huis
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SPARTA NIJKERK
Sportpark De Ebbenhorst (kunstgras)
Nachtegaalsteeg 1
3862 WJ Nijkerk
033 – 2452937 /  www.vvspartanijkerk.nl
Trainer: Simon Ouaali
Selectie:
1. Bilal Amarzaqoui
2. Nick Baggelaar
3. Jesse Buitenhuis
4. Sefanja Davids
5. Alwin van Domselaar
6. Joeri Epskamp
7. Lionel Frederik
8. Stefan Fredriksen
9. Mark Groenewoudt
10. Marvin Hasselbaink
11. Joost Heerschop
12. Ivo de Heus
13. Ruud Jong
14. Sebastian van Kammen
15. Rick Knoop
16. Mike Koenders
17. Oscar Kommeren
18. Tim Krux
19. Timothy van der Meulen
20. Jorn Mocking
21. Tim Muller
22. Luuk Nijman
23. Mauro Peters
24. Kevin Rijnvis
25. Ridouan Tabaouni
26. Frank Tervoert
27. Donny van der Wal
28. Brian Willemse

VV EEMDIJK
Sportpark de Vinken (kunstgras)
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten
033-2985939 / www.vveemdijk.nl
Trainer: Ulrich Landvreugd
Selectie:
1. Quincy Allee
2. Niek Beekhuis
3. Zeger Beukers
4. Jasper Bolland
5. Klaas Bout
6. Wouter Bout
7. Ali Coban
8. Achiel van Dalfsen
9. Angelo Duijst
10. Immanuelson Duku
11. Rogier Gilkes
12. Chris de Graaf
13. Henri de Graaf
14. Jan de Graaf
15. Jari de Graaf
16. Sjohn van Gulik
17. Daniël de Haan
18. Jan Pieter Hartog
19. Jordie Huijgen
20. Rutger 
Huijgen
21. Niels de Jong
22. Hossein Mezbanali
23. Gerben Jan Ruizendaal
24. Roy Schaap
25. Argjend Selimi
26. Eddy Willemsen
27. Ayhan Yelmer 

Informatie 

Tegenstanders
N.S.C.
Sportpark De NSC Burcht
Luxoolseweg 32
3862 WJ Nijkerk
033-2453189 
www.nsc-nijkerk.nl
Trainer: Jürgen Schefczyk
Selectie:
1. Michel van der Akker
2. Yassin Allali
3. Daniël Almendro Rivas
4. Gerrit Bartels
5. Jan Rudolf Beukers
6. Pim Blok
7. Abdelmoumin Cherkaoui
8. Zakaria Fimoud
9. Klaas de Graaf
10. Jeroen de Harder
11. Jordan Kamp
12. Dave Knikker
13. Walter Koelewijn
14. Patrick ter Mate 
15. Gian Muntslag
16. Jasper van 

Oorspronk
17. Paul Prins
18. Jerald Reina
19. Tom de 

Ridder
20. Rinke 

Rozema
21. Desmond 

Sturing
22. Wesley 

Vaes
23. Jordy 

Verburg
24. Barry 

de Winter

SDC PUTTEN
Sportpark Putter Eng
Roosendaalseweg 111
3882 NM Putten
0341-353497 
www.sdcputten.nl
Trainer: 
Bert van Hunenstijn
Selectie:
1. Boy Boeloerditi
2. Iwan Bos
3. Jurian van der Brink
4. Rutger Broekhuizen
5. Wouter de Bruin
6. Rob Buter
7. Dimitri Djollo
8. Jerry Geurtsen
9. Justin van Groen

10. Djarno Hofland
11. Manuel 

Hoogewoning
12. Rocco Keizer
13. Quincy van de Leuv
14. Sven Onclin
15. Gilbrano Plet
16. Kees Pluim
17. Stefan Vlietstra
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DE NIEUWE CITROËN C1 
VANAF € 9.490

DE NIEUWE 
CITROËN C4 CACTUS 
VANAF € 15.990

NU BIJ VOS AUTOBEDRIJVEN

     14% BIJTELLING

V.A. 14% BIJTELLING

ONTDEK DE NIEUWE CITROËN C1 EN C4 CACTUS

Gem. verbruik: 3,1-4,6 l/100km; 21,7-32,3 km/l; CO2: 82-107 g/km. Uitstoot- en brandstofgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd 
volgens EU-richtlijn 715/2007/CE. Verbruikscijfers kunnen onder normale omstandigheden afwijken door o.a. extra uitrusting van de auto, bandenspanning, rijstijl 
en -omstandigheden en kwaliteit van het wegdek. De vanafprijs van de Citroën C1 € 9.490 is gebaseerd op de Citroën C1 e-VTi 68 en de vanafprijs van de Citroën 
C4 Cactus € 15.990 is gebaseerd op de Citroën C4 Cactus VTi 82 en zijn incl. BTW en BPM, excl. recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken (zie voor kosten 
en verkoopvoorwaarden citroen.nl). Prijs-, specifi catie- en fi scale wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van het standaardmodel. Kijk voor 
meer informatie op citroen.nl. Private Lease o.b.v. Citroën C1 e-VTi 68 en Citroën C4 Cactus VTi 82 48 maanden, 40.000 km per jaar. Kijk voor meer informatie 
op www.citroen.nl/privatelease

WAALWIJK  ZANDDONKWEG 2  0416-333321
GENDEREN  GENDERENSEDIJK 11  0416-351105
WWW.VOSGEWOONGOED.NL
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SVL
Sportpark Oranjehof
Alexanderdreef 16
3947 PA Langbroek (U)
0343 – 561693 
www.svl-omni.nl/voetbal
Trainer: Jan Gaasbeek
Selectie:
1. Yoni van Aagten
2. Selçuk Albayrak
3. Tolga Albayrak
4. Ali Alkan
5. Willem Baai
6. Frank Barte
7. Walter Cremers
8. Alex van Eem
9. Paul Emons
10. Bastin Hofman
11. Joran Hofman
12. Wouter van Hoof
13. Danny Kuijer
14. Wesley de Laat
15. Rick van Leeuwen
16. Thomas Malolepszy
17. Geert Willem Merkens
18. Glenn Molenaar
19. Mark van Oudbroekhuizen
20. Robert Overvest
21. Bram Peeters
22. Martijn Verkerk
23. Wesley van Vliet

SWIFT
Sportpark Olympiaplein
Olympiaplein 31
1077 CL Amsterdam
020 – 6764074 / www.avvswift.nl
Trainer: Mark Evers
Selectie:
1. Marcel van Aken
2. Marc Baardman
3. Lars van der Berg
4. Tijs Boeting
5. Hasse Bosboom
6. Nick Gabel
7. Thijs Haselhoff
8. Geert van der Heijden
9. Jorik Hollewand
10. Mathijs Kortland
11. Tobias Kuyvenhoven
12. Maarten de Lange
13. Tatchary Langguth
14. Stefan Leliveld
15. Chelton Linger
16. Dave Louiszoon
17. Fabian Munsterman
18. Gunther Salfischberger
19. Jaap Smeeing
20. Tim Steij
21. Siewerd Teerink
22. Olaf Terhaar sive Droste
23. Koen Verhoeff
24. Rutger de Vries
25. Max van Wakeren

Informatie 

Tegenstanders
VVA ‘71
Sportpark De Meent (kunstgras)
Zuidelijke Meensteeg 33
3911 TD Achterberg
0317-614750 / www.vva71.nl
Trainer: Johan de Man
Selectie:
1. Christy Bonevacia
2. Lennard van den Brink
3. Derek de Bruijn
4. Jos Henken
5. Robin Koning
6. Joel van Kranenburg
7. Anass Lahnine
8. Mourad Marbouh
9. Javier Martina
10. Wouter van der Molen
11. Gino Mommers
12. Koen Oost
13. Ruben Rip
14. Jos van Roekel
15. Anouar Tmim
16. Roy 

Versluis
17. Dennis 

Vinken



SCHOENEN 
Adidas

Nike 
Umbro

Mizuno
Calcio Italia

KEDING
Adidas

Nike
Hummel

Erima
Jako

Masita

WIJ ZIJN VERHUISD!
Ons nieuwe adres: De Galerij 11 | 4261 DG Wijk en Aalburg

LEDEN/VASTE KLANTEN KORTING

10%
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ODIN ‘59
Sportpark Assumburg
(kunstgras)
Hoflaan 1
1967 NE Heemskerk
0251-237026 
www.odin59.nl
Trainer: Richard Plug
Selectie:
1. Erik Alders
2. Milo Cremers
3. Barry van Dijk
4. Stefan van Dijk
5. Jurjen Dikker
6. Bilal El Amrani
7. Eelke de Graaf
8. Melvin Habets 
9. Erik Homan
10. Jim Hulleman
11. Kenneth Hulshof
12. Joey Klare
13. Tim Koops
14. Toine Merk
15. Margel Muzo
16. Amin Ouass
17. Ron Scheffer
18. Stefan Seijs
19. Jordi Tiktak
20. Jeffrey Tol

VV DOVO
Sportpark Panhuis (kunstgras)
Verlengde Sportlaan 5
3905 AE Veenendaal
0318-512060 / www.vvdovo.nl

Trainer: Jeroen Peters / 
Hans Kraay jr.
Selectie:
1. Ariën Bakkenes
2. Roy Bakkenes
3. Bart van Brakel
4. Jacco van den Brink
5. Yannick Cornelisz
6. Bas Ent
7. Arjan Goorman
8. Adil Mahdadi
9. Bas Mooij
10. Bas Muller
11. Enrico Patrick
12. Joshua Patrick
13. Guido Prins
14. Bodhi Prinssen
15. Erik van de Putte
16. Remy Raterink 
17. Jan Struijk
18. Leon Toonen
19. Kevin Westmaas

Informatie 

Tegenstanders
VV BENNEKOM
Sportpark De Eikelhof (kunstgras)
Achterstraat 11
6721 VM Bennekom
0318-416111 / www.vvbennekom.nl
Trainer: Çees Lok
Selectie:
1. Mark Bos
2. Lejon Cats
3. Luud Eijkemans
4. Siemen Eijkemans
5. Rogier Gerritsen
6. Niek van Ginkel
7. Marc Harlaux
8. Luc Kipmulder
9. Martijn Klein-Holte
10. Jeroen Kraaryenvanger
11. Mike Peters
12. Sjoerd Rensen
13. Laurens Rijnbeek
14. Marco van Rooijen
15. Roy de Ruiter
16. Kevin Sissing
17. Glenn Visser
18. Johan van 

der Wekken



beter leren beter bouwen

veel succes in het nieuwe seizoen!

Transportstraat 1a | 4283 JL  Giessen (Nbr.) | T.  0183 443281 www.almbouw.nl

ZONNEPANELEN VOOR
EEN BETERE TOEKOMST... 
EN PORTEMONNEE !

ALMDUURZAAM is een jonge onderneming, 
ontstaan vanuit de wens in te spelen op de 
maatschappelijke behoefte meer gebruik te 
maken van duurzame energiebronnen. 

Wij doen dit voornamelijk door zonnepanelen 
te leggen voor particulieren, bedrijven en 
instellingen als woningbouwverenigingen, 
scholen en gemeenten. We zien bij de burger 
een groeiende behoefte minder afhankelijk 
te worden van traditionele energiebronnen 
en niet ieder jaar geconfronteerd te worden 
met almaar stijgende energieprijzen. 
Wij hebben de ervaring en kennis in huis en 
kunnen u hierdoor helpen in deze behoefte te 
voorzien.
Almduurzaam is een dochteronderneming 
van Almbouw BV Giessen.

ZONNEPANELEN VOOR
EEN BETERE TOEKOMST... 
EN PORTEMONNEE !

Almduurzaam | Transportstraat 1a | 4283 JL Giessen (Nbr.)
T. 0183 443 281 | F. 0183 442 637 | E. info@almduurzaam.nl

WWW.ALMDUURZAAM.NL

vanlopikverhuur.nl

Tel. 0183-502745
info@vanlopikpartyservice.nl

Vraag onze brochure aan 
of kijk op onze website

Van Lopik Catering & Partyservice
Hulsenboschstraat 16B, Werkendam
Tel. 0183-307844
info@vanlopikpartyservice.nl

VARIATIE ALS PASSIE

vanlopikpartyservice.nl

CATALOGUS

   

���

CATALOGUS

   

���CATALOGUS

TERIN
G

 &
 P

   

���

Van Lopik Catering & Partyservice, variatie 

als passie! Geen berg is ons te hoog, geen 

evenement te gek. Van Lopik Catering & 

Partyservice maakt van elke bedrijfsopening, 

elk personeelsfeest, elke bijzondere 

gebeurtenis een onvergetelijke happening. 

De luxe die een professionele 
cateraar u kan bieden

Van Lopik Catering & Partyser-

vice staat voor kwaliteit en laat 

u graag genieten van het gemak 

en de luxe die een professionele 

cateraar u kan bieden. Van Lopik 

verzorgt alles op het gebied van 

catering en neemt u de gehele 

organisatie uit handen.



37Selectie Achilles Veen Seizoen 2015-2016 in UIT-tenue

1. Tiago Faria da Silva
2. Sezer Sulun
3. Guido Van Sant
4. Enis Ulusan
5. Bas van Loon
6. Daan van Dinter
7. Rewien Ramlal
8. Ayden Kuijpers
9. Thijs van den Berg
10. Mohammed Mekkaoui
11. Jeroen van Leijsen
12. Rowin van Zaanen

13. Newien Ramlal
14. Jasper Campfens
15. Frank van Bergen
16. Dylan Jonkers
17. Sen Aerts
18. Thijs Burgmans
19. Kees Schellekens
20. Theo Martens
21. Clemens Rijnvos
22. Jasper de Wit
23. Ronnie Reniers

3
4 5

61
2

8

7

9
10

11     12

13

14

15
16

17 18 19 20 21 22 23          
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Opgericht: 7 juni 1944

Clubkleuren: Groen-witte shirts, 
verticaal gestreept, 
witte broeken, groen-witte kousen

Sportpark De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN Veen
Telef. 0416-691794

Correspondentie-
adressen
Vereniging Achilles Veen
Postbus 36, 4264 ZG Veen
www.achillesveen.nl
info@achillesveen.nl

Ledenadministratie
Postbus 36, 4264 ZG Veen
Michel Smits
michel@raadkracht.nu
telef. 06-50409577

Wijzigingen alleen schriftelijk per 
e-mail of via de website

Bestuur Achilles Veen
Voorzitter
Janthijs de Fijter
telef. 06-20854154 

Vice-voorzitter
Technische zaken
Ad Kwetters
telef. 06-50288291

Secretaris
Michel Smits
telef. 06-50409577

Penningmeester
Margriet van der 
Heijden
telef. 0416-693329 

Wedstrijdsecretaris
Jacco Vos
telef. 06-20424174

Sponsorzaken
Henk Schreuders
telef. 06-53953847

Veiligheidszaken
Marian van der Wal
telef. 06-10941145

Jeugdzaken
Gijsbert Honcoop
telef. 06-12125504

Kantinezaken
Simon van der Pol
telef. 06-10901532 

Evenementen- en 
feestcommissie
Johan Timmermans
telef. 06-53127572  

Eindredactie/
samenstelling:
Kiki Verhaegen

Fotografie: 
HH-productions en anderen
Opmaak en technische realisatie: 
HH-productions, Andel

Routebeschrijving
Komende vanaf Gorinchem:
Rijdende op de A27 passeert u de Mer-
wedebrug bij Gorinchem, na ca. 3 km
neemt u de afslag Nieuwendijk/Alm-
kerk/Woudrichem (afrit 22); Neem na 400
meter de derde afslag op de rotonde (de
Zevenbanseweg (N322)) richting Zalt-
bommel. Neem op de vijfde rotonde (na
ca. 7 km) de eerste afslag, vervolg uw
weg op de (N267) richting Wijk en Aal-
burg/Heusden. Bij de tweede rotonde
neemt u de derde afslag, Veen/Wijk en
Aalburg. U gaat rechtdoor (Groeneweg)
en na ongeveer 300 meter bevindt het
sportterrein zich aan uw linkerzijde.

Komende vanaf  Breda:
Rijdende op de A27 passeert u, na
Raamsdonksveer, de brug over de Berg-
sche Maas, direct daarna neemt u de af-
slag Hank/Dussen (afrit 21). Na ca. 2,5 km
gaat u rechtsaf richting Heusden. Deze
weg blijven volgen (ca. 17 km) totdat u
bij de rotonde van Wijk en Aalburg bent.
Hier neemt u de derde afslag richting
Veen (N276). Bij de eerstvolgende ro-
tonde neemt u de eerste afslag
Veen/Wijk en Aalburg. U gaat rechtdoor
(Groeneweg) en na ongeveer 300 meter
bevindt het sportterrein zich aan uw lin-
kerzijde.

Komende vanaf Zaltbommel:
Rijdende op de A2 neemt u de afslag
Zaltbommel/Rossum (afrit 17). Sla aan het
einde van de afrit rechtsaf richting Zalt-
bommel.Blijf weg volgen tot aan de ro-
tonde, waar u linksaf slaat (N332). Blijf
deze weg volgen tot u de Sluis bij Andel
gepasseerd bent. Sla niet linksaf over de
dijk richting Veen, maar rijdt rechtdoor
en ook bij de rotonde van Giessen blijft u
rechtdoor gaan.
Hierna gaat u op de volgende rotonde
linkaf, richting Wijk en Aalburg/Heusden
(N276). Bij de 2e rotonde neemt u de af-
slag Veen/Wijk en Aalburg. U gaat recht-
door (Groeneweg) en na ongeveer 300
meter bevindt het sportterrein zich aan
uw linkerzijde.

Algemene
Informatie



BEZOEK DE WEBSITE WWW.WATERFRONTDEVEENE.NL OF BEL ED MAKELAARDIJ 0183 510 005
INFO@EDMAKELAARDIJ.NL

REEDS 35% 

VERKOCHT!

 UNIEK

INDIVIDUEEL BOUWEN 
MET EIGEN LIGPLAATS

IN ALLE PRIJSKLASSEN 

INSTEEKHAVEN 10 METER BREED
TOT 17 METER LANG.

AFSTAND TUSSEN DE 
WONINGEN 70/80 METER. GROTE KAVELS . VEEL RUIMTE.

DE AFGEDAMDE MAAS.

VRIJE KAVELS AAN HET WATER VANAF 645 M2 - 1369 M2 
VANAF €269.000  EX. OVERDRACHTSBELASTING.

TIJDELIJK PROFITEREN VAN 15% VOORDEEL NU NOG 
6% OVERDRACHTSBELASTING IPV 21% BTW.

EIGEN INSTEEKHAVEN OF AANLEGPLAATS  TOT 17 METER!

GRIJP DEZE UNIEKE KANS OM IN DE UITERWAARDEN UW 
EIGEN HUIS  TE BOUWEN. MET UW EIGEN AANNEMER . 
GROOT OF MINDER GROOT. 

GENIET VAN DE VAAR- EN RECREATIEMOGELIJKHEDEN . 
CENTRAAL EN VEILIG WONEN DOET U IN WATERFRONT DE VEENE.



Deskundig advies
Voor gezin en zakelijke rijder
Financiering en Leasing mogelijk

Deskundig advies
Voor gezin en zakelijke rijder
Financiering en Leasing mogelijk U bent van harte welkom vanaf december 2015 op onze nieuwe locatie.

Zoutendijk 2, 4264 KH Veen (Nbr), T: (0416) 31 99 00, F: (0416) 31 90 80, info@vanrijswijkautos.nl
Met luxe autowasstraat!

Met een occasion van
Autobedrijf van Rijswijk
scoor je gegarandeerd!!

Met een occasion van
Autobedrijf van Rijswijk
scoor je gegarandeerd!!
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