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Vol trots presenteert het bestuur van de
Stichting Sponsoring Achilles Veen de
nieuwe presentatiegids voor het voetbalsei-
zoen 2017-2018. Mede dankzij de tomeloze
inzet van Kiki Verhaegen is het weer een
prachtig resultaat geworden. De presenta-
tiegids wordt steeds dikker en lijkt steeds
meer op een glossy. Dit komt ook omdat we
gelukkig al jarenlang kunnen rekenen op
een zeer trouwe sponsorgroep die adver-
teert in deze gids. Steeds meer bedrijven en
ondernemers willen hun bedrijfsnaam ver-
binden aan Achilles Veen. Vanaf deze plaats
dan ook heel veel dank voor het vertrou-
wen en voor alle soorten bijdragen aan
onze club. 
Deze gids is een perfecte afspiegeling van
onze voetbalvereniging Achilles Veen. Er
staan verhalen, terugblikken en verwachtin-
gen in van voorzitters, sponsors, trainers,
spelers,  jeugdleiders en  vrijwilligers.  Alle-

maal mensen die enorm betrokken
zijn bij Achilles Veen. 
Wij, het bestuur van Stichting
Sponsoring Achilles Veen, gaan
komend seizoen weer ons best
doen om leuke en interessante
evenementen te organiseren
voor onze businesscluble-
den. Natuurlijk proberen
we bij iedere thuiswed-
strijd van ons eerste elftal met een goed
programma een leuke middag te hebben in
ons sponsorhome de RABOlounge, maar
denk hierbij ook aan georganiseerde busrei-
zen naar uitwedstrijden en sponsorbijeen-
komsten. 
‘Kennis maken, kennis delen’ is ons motto
en als ik uw interesse heb gewekt, neem
dan geheel vrijblijvend contact met ons op
en informeer naar alle mogelijkheden om
lid te worden van onze businessclub via 

sponsoring@achillesveen.nl 

Voor nu veel leesplezier en graag tot ziens
op ons prachtige Sportpark ‘De Hanen
Weide’,

Henk Schreuders

Voorzitter Stichting Sponsoring 
Achilles Veen
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Afspiegeling...
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Huchem BV
Leemansstraat 9
NL - 4251 LD Werkendam
 +31 (0) 887 877 799
 info@huchem.nl

De cleaners van 
Huchem gaan door
TopCleaners | EcoCleaners | BioCleaners

www.huchem.nl

De vertrouwde gespecialiseerde kwaliteits-
producten van Huchem zijn gewoon leverbaar. 

Kijk op onze webshop of neem contact op 
met ons verkoopteam.

Supporter van Achilles.
Sponsor van Talent!

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

Van nature beter!
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Net wel of net niet
De verschillende kanten
Net wel of net niet, zoals de titel van dit
stuk. Wat een groot verschil kan dat zijn. Zo
hebben we het afgelopen seizoen het ver-
schil gezien: net geen promotie of net wel
promotie. Als eerste wil ik beginnen met
‘net wel’ promotie. Ons tweede elftal onder
leiding van Tom Smits is gepromoveerd naar
de reserve hoofdklasse. Een prachtig resul-
taat om met deze groep aan een nieuw
avontuur te beginnen op het hoogste ni-
veau. Daarnaast een uitdaging voor de
jeugd die vanuit de A-junioren door-
stroomt naar ons tweede elftal en zo-
doende direct op een hoog niveau mogen
starten. Ik wens Tom en zijn mannen een
mooie competitie toe voor het komend
jaar!
Ja, dan blijft nog over ‘net niet’, hoe verve-
lend ook. Helaas haalde ons eerste elftal net
niet het kampioenschap. Na heel lang de
ranglijst aangevoerd te hebben duurde de
competitie 4 wedstrijden te lang. Wat een
vervelend woord eigenlijk dat ‘net niet’. Het
klinkt zo negatief als het gaat om het kam-
pioenschap. Maar we moeten niet vergeten
dat het een aantal jaren geleden anders
klonk. Toen waren we gelukkig ‘net niet’
gedegradeerd. In dat licht bezien is het een
groot verschil. We praten nog steeds over
dezelfde klasse waarin we spelen en nu is
het verschil tussen ‘net niet’ degraderen en
‘net niet’ promoveren het verschil. Het be-
tekent dus dat we als club in een aantal
jaren grote stappen hebben gezet van de-
gradatiekandidaat naar kampioenskandi-
daat. Laten we dus vooral tevreden zijn, dat
we als vereniging zover gekomen zijn. Daar-
naast kleeft er aan het ‘net niet’ van afge-
lopen seizoen wel een grote maar. 

Keepersprobleem
Zo hebben we het keepersprobleem gehad
afgelopen seizoen. We begonnen met drie
keepers, waarvan er twee vanwege werk-
zaamheden stopten en één met een ern-
stige blessure (kruisband) moest afhaken.
Gelukkig hebben we ter vervanging in de
winterstop weer twee keepers aan de se-
lectie kunnen toevoegen, zodat we toch
enigszins gesteld stonden. Dat twee
nieuwe keepers ook nog niet voldoende
was, bleek aan het einde van de competitie.
We moesten alsnog de keeper van onze A-
junioren inzetten om de plaats in het doel
op te vullen. Bizar eigenlijk dat we in één
seizoen zes keepers nodig hadden. Dit heeft
dan ook niet bijgedragen aan rust in de ach-
terhoede. 

Blessures
Ook de zware blessure (kruisband) van onze
verdediger en aanvoerder Bas van Loon was
natuurlijk een grote dikke streep door de
rekening. Tel daarbij op de zware blessure
(kruisband) van Kees Schellekens en de knie-
problemen van Ayden Kuijpers en het ‘net
niet’ is voor een groot gedeelte beant-
woord. Zo zijn er dus voldoende redenen
aan te voeren voor het ‘net niet’, van per-
sonele problemen tot het moeizaam scoren
een ieder wel bekend. We hebben zeer veel
kansen gecreëerd en daarmee veel te wei-
nig gedaan. 

Seizoen 2017-2018
Maar goed, het nieuwe seizoen staat voor
de deur. Een seizoen waarin een groot aan-
tal nieuwe spelers gaat proberen een
plaatsje in de selectie te veroveren. Op alle
linies zijn er nieuwe spelers bijgekomen om 

ons te versterken. Zou het nu dan toch ‘net
wel’ worden? Ik hoop het. Ik wens daarom
Clemens Bastiaansen en zijn technische staf
heel veel succes toe!

Seniorenvoetbal bij Achilles Veen
Positief nieuws ook omtrent het andere se-
niorenvoetbal. Zo komt er in het nieuwe sei-
zoen een senioren-elftal bij, de selectie
wordt uitgebreid en krijgt er een derde elf-
tal aan toegevoegd. Ook dit wordt een
prestatief elftal met eigen staf. Een uitbrei-
ding, die aangeeft dat we tegenwoordig
‘net wel’ genoeg spelers hebben om dit te
kunnen realiseren, waar het de afgelopen
jaren ‘net niet’ kon. Daarnaast blijven ons
vierde en vijfde elftal recreatief voetballen,
wat uiteraard net zo belangrijk is. Ik wens
jullie allemaal een leuke en sportieve com-
petitie toe.  

Damesvoetbal bij Achilles Veen
Dit heeft de afgelopen jaren onze ver-
eniging aardig verrast. Er kwamen
steeds meer meiden naar Achilles
Veen om te voetballen. En nu is het
zover, want na jaren van opleiden
en trainen gaan we dit seizoen van
start met een eigen opgeleid seni-
oren damesteam. Heel bijzonder 5

Het is weer zover! We gaan
beginnen aan een nieuw
voetbalseizoen. Dat bete-
kent, dat er ook weer een
nieuwe gids is gemaakt. Dus
aan mensen is gevraagd om
een redactioneel stukje te
schrijven en gegevens te
controleren. Daarnaast
moesten fotografen hun af-
beeldingen aanleveren en
werden nog de nodige foto’s
gemaakt. Een heel karwei
om alles weer op tijd gere-
geld te krijgen. Maar het re-
sultaat mag er zijn, het is
wederom een prachtig exem-
plaar geworden. Ik vind het
bewonderenswaardig dat we
nog steeds met eigen men-
sen een dergelijk resultaat
behalen. De professionaliteit
spat ervan af en ik wil dan
ook eenieder die hieraan
heeft bijgedragen hartelijk
bedanken.

Redactiepags op volgorde vs2_Opmaak 1  25-08-17  16:26  Pagina 3



advertentiepags volgorde_Opmaak 1  25-08-17  16:32  Pagina 3



7

dat deze meiden al zoveel jaren bij ons
voetballen en nu het team Achilles Veen
Dames 1 gaan vormen. Wel is dit team nog
vrij jong en zijn er nog verschillende meiden
die in de Meiden O19-competitie uit zouden
mogen komen. Wij zijn benieuwd hoe dit
gaat verlopen en we gaan dit met veel be-
langstelling volgen. Ik wens de staf en de
meiden dan ook veel succes toe in het eerste
jaar seniorenvoetbal.

Jeugdvoetbal bij Achilles Veen
Ik heb het al een aantal keren genoemd:
het kloppend hart van de vereniging. De
jeugd is namelijk de belangrijkste afdeling
binnen onze vereniging. Zij zijn onze levens-
ader en garanderen onze toekomst. Want
zonder de jeugd zou onze vereniging ten
dode opgeschreven zijn. Maar wat jeugd
betreft zit het wel goed, de toestroom blijft
komen en de aanmeldingen voor de aller-
jongsten nemen toe. Ook de resultaten en
het niveau gaan steeds verder omhoog.
Prachtig om te zien hoe die jonge gasten
zich ontwikkelen. Een groot compliment
voor de begeleiding. Deze mensen leveren
goed werk en we zijn ze zeer dankbaar.
Door de opleiding worden de jeugdspelers
klaargestoomd voor het seniorenvoetbal.

Zo sluiten de spelers die afgelopen jaar nog
de MO19 vertegenwoordigden, aan bij de
senioren en zullen deze voor een gedeelte
in de selectieteams 2 en 3 komen te voet-
ballen. We hopen dat een aantal spelers
zich onder Tom Smits nog verder ontwik-
kelt, zodat deze straks aansluit bij Achilles
Veen 1. Dat is de grote wens van onze
club. De meiden O19 gaan dus komend
seizoen seniorenvoetbal spelen. Zo
heeft de jeugdafdeling toch mooi
twee extra seniorenteams afgele-
verd na jaren van opleiden. Ik wil
het jeugdbestuur veel wijsheid
toewensen en de begeleiding
veel geduld, inzet en succes. 

Bedankt!
Als laatste wil ik een dank-
woord uitspreken richting
al onze vrijwilligers, met
name de onderhoudsploeg.Deze heeft veel
werk om ons complex in topconditie te hou-
den. Iedere week zijn deze mensen vele
uren bezig om alles op te ruimen, heggen
te knippen, gras te maaien, te vegen en nog
vele andere zaken die moeten gebeuren. Ik
heb dan ook veel respect voor deze mensen
die zich belangeloos inzetten voor onze

club. Wij als leden
kunnen ons steentje

bijdragen door onze
rommel op te ruimen,

om zodoende deze men-
sen een beetje te ontlas-

ten. Daarnaast hebben we
nog vele vrijwilligers die nog

andere werkzaamheden ver-
richten. Van kassamedewerker

tot veiligheidssteward, van loot-
jesverkoper tot parkeerwacht,

van koffiejuffrouw tot barmede-
werker en zo zijn er nog veel meer

functies, die door vrijwilligers inge-
vuld worden. Heel veel dank allemaal

dat jullie dit voor onze prachtige ver-
eniging willen doen.

Als allerlaatste nog een dankjewel richting
alle bestuursleden, van het jeugdbestuur, de
stichting sponsoring en het hoofdbestuur.
Ook jullie hebben een belangrijke taak om
de vereniging te sturen en te leiden. Ik wens
jullie veel wijsheid toe voor het nieuwe sei-
zoen.

Verder wil ik iedereen een sportief seizoen
toewensen en graag tot ziens op ons mooie
sportcomplex ‘De Hanen Weide’!

Een groet vanuit de bestuurskamer,

Janthijs de Fijter
voorzitter Achilles Veen
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Na de opleiding detailhandel-
sportartikelen is Jakko Bouman in
1996 gestart met een sportwinkel
in Wijk en Aalburg onder de
naam Jakko Sport. Vorig jaar is de
tweede winkel geopend in het
nieuwe winkelcentrum van Sleeu-
wijk ‘Nieuwe Es’. Jakko Sport is
vooral gespecialiseerd in voetbal,
tennis en hardlopen.

Teamwear-Specialist:
De winkel is ondertussen al heel
wat jaartjes verbonden aan Achil-
les Veen. Onlangs is een 6 jarige
Partnership-Overeenkomst afge-
sloten, waaruit blijkt dat beide
partijen zeer content zijn over de
samenwerking. 

Teamwearspecialist ben je niet zo-
maar. Er is een uitgebreid aanbod
van merken en elk merk heeft
eigen specialiteiten. Binnen dat
aanbod wordt u geadviseerd. 
Het merendeel van de sportarti-
kelen kan in eigen huis worden
voorzien van clublogo’s, sponsor-
logo’s, namen en/of nummers. Zo
zijn al vele clubs verbonden aan
Jakko Sport.

Clubkleding Achilles Veen:
In de winkel in Wijk en Aalburg
wordt de uitgebreide clubkleding
gepresenteerd. Hier kunnen de
leden van Achilles Veen komen
passen en kopen.

Door een eigen lijn van clubkle-
ding is Achilles Veen te onder-
scheiden van andere clubs. 
Zo lopen de leden 
zowel voor, tijdens als 
na de wedstrijden en 
trainingen er represen-
tatief bij.

Wijk & Aalburg

in
 
b
e
e
ld

Jakko Sport is de sportspeciaalzaak
van (toekomstige) gemeente Altena

S
P
O
N
S
O
R
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3D voetscan bij Jakko Sport 
Sleeuwijk
Sinds kort is het mogelijk om een
3D voetanalyse te doen. Er wordt
gebruikt gemaakt van de nieuwste
technologie van SafeSize. Met de
geavanceerde 3D Footscanner
wordt met behulp van RealSense-
sensoren een 3D beeld gecreëerd

van de voet. Hiermee kan een zeer
gericht functioneel- én pasadvies
uitgebracht worden over het soort
(hardloop)schoen dat nodig is,
zodat u optimaal kunt presteren.
De medewerkers van Jakko Sport
zien u graag snel voor een deskun-
dig advies!
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Winkel Wijk & Aalburg
De Galerij 11
4261 DG Wijk en Aalburg
0416-692649

Winkel Sleeuwijk
Nieuwe Es 81 
4254 AW Sleeuwijk
0183-515289

info@jakkosport.nl
www.jakkosport.nl

Sleeuwijk
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www.mijnscheepsnotaris.nl

www.derivierennotarissen.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.

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
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Seizoen 2016-2017
Het afgelopen jaar is voor Achilles Veen 1
prima verlopen. Met een compleet nieuwe
technische staf en een nieuwe competitie-
opzet hebben we de lijn van de laatste jaren
door kunnen trekken en zijn er ook een
aantal vernieuwingen doorgevoerd. Terug-
kijkend kan ik vaststellen dat het wederom
een seizoen was om trots op te zijn! De laat-
ste jaren is de uitdaging om met verzorgd
en aanvallend voetbal ook goede resultaten
neer te zetten gelukt. De vooraf gestelde
doelen werden allen behaald. We pakten
een periodetitel, deden tot het eind mee
om de titel en bereikte de eerste ronde van
de Amstel Cup, onder meer door uit te win-
nen bij HBS uit de derde divisie. In de eerste
ronde van de Amstel Cup, gingen we uitein-
delijk kopje onder tegen VVSB, de halvefi-
nalist van seizoen 15-16. Ook het pakken
van een periodetitel was een doel. Het was
een geweldig hoogtepunt dat wij met het
pakken van de eerste periode (over 14 wed-
strijden), voor het derde jaar op rij de na-
competitie wisten te bereiken door thuis
met 1-0 te winnen van de latere kampioen
Spijkenisse. 

Nacompetitie 2016-2017
Helaas hebben we in de nacompe-
titie twee keer verloren van
Odin’59. Daar heb ik wel een
week last van gehad. Persoon-
lijk vond ik ons (over twee
wedstrijden gezien) het be-
tere van het spel hebben,
maar uiteindelijk sta je wel
met lege handen. Wat mij
goed deed was dat we tot het laatste fluit-
signaal gevochten hebben en er alles voor
gedaan hebben. Helaas betekende dit geen
kers op de taart voor een prima seizoen. Als
je er zo dichtbij bent wil je eigenlijk ook de
beloning. 
Terugkijkend kun je ook stellen dat de re-
sultaten werden bereikt met aanvallend en
aantrekkelijk spel waarin wij vaak het initia-
tief namen en waardoor onze supporters
weer voldoende hebben kunnen genieten.
Supporters die niet alleen uit Veen komen
maar ook uit omliggende dorpen en ge-
meenten.

Achilles Veen 2
Waar ik ook trots op ben is de promotie van

Achilles Veen 2 naar de re-
serve hoofdklasse. Chapeau

voor de staf van Achilles Veen 2.
Voor de lange termijn is er bin-

nen de club een traject uitgezet
om meer eigen talenten te laten

doorstromen naar de selectie van
het eerste elftal. Voor de ontwikke-

ling van deze groep spelers is dit een
goede zaak. Het is wat onopgemerkt

gebleven maar mede door een aantal
vervelende en langdurige blessures heb-

ben dit seizoen drie Veense jongens hun 

opwachting gemaakt in het eerste elftal.
Naast Ferdi Kwetters hebben ook Niels Duis-
ter en Harm van Ballegooijen hun debuut
gemaakt in de competitie. 
Dus ook in dat opzicht zijn er stappen gezet
al weten we allemaal dat er nog een lange
weg te gaan is. De afstand tussen 1 en 2 iets
kleiner maken is ook in de komende jaren
een lange termijn doelstelling van de club
Achilles Veen.  

Blessures
Seizoen 16-17 zal ook gekenmerkt blijven
als het seizoen van het keepersprobleem en
een aantal vervelende en langdurige bles-
sures voor enkele ‘sterkhouders’ van het
team. Ik noem dit altijd ‘materiaalpech’. Een
maandenlange onderbreking voor Ayden
Kuijpers en Theo Martens vanwege knie en
nekletsel en maar liefst 3 kruisbandblessures
voor Kees Schellekens, Bas van Loon en
Ferdi Kwetters zorgden ervoor dat we
deze jongens nu nog maanden moeten
missen. Vervelend voor de spelers zelf
maar ook een aderlating voor het
team. Hopelijk heeft het voor hun
geen blijvende gevolgen. Toch vind
ik het dan bijzonder knap dat we
ondanks deze ‘materiaalpech’
toch tot het laatst zijn mee blij- 11

Stabiele Hoofdklasser
die vecht voor prijzen
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De Eng 1
4264 AK Veen Holland
z 0031 416-691678
Fax 0031 416-693841
E-mail jrietveld@euronet.nl

Potplantengroothandel
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: 
Financieel directeur, Business 
controller, 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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ven strijden voor de prijzen. Een prestatie
van het collectief!      

Seizoen 2017-2018
Na een dergelijk seizoen waarbij alle doelen
die gesteld waren ook zijn behaald, is het
moeilijk om deze te verbeteren.
Maar sport zou sport niet zijn als we dit jaar
niet opnieuw op zoek gaan naar nieuwe
uitdagingen en proberen onze grenzen te
verleggen en nieuwe doelen te stellen. 

Een van de vernieuwingen waarmee vorig
jaar is gestart is het aanstellen van een tech-
nisch verantwoordelijke man voor Veen 1
in de persoon van Johan van Bijsterveld.
Ook dat is weer een stap vooruit. Be-
langrijkste verandering is dat de selec-
tie voor het komend seizoen 11
nieuwe namen kent. Helaas hebben
we afscheid moeten nemen van ge-
waardeerde basiskrachten als o.a Jeroen
van Leysen, Daan van Dinter, Jeffrey van der
Loo, Ronnie Reniers en Dylan Jonkers. We
hebben dus behoorlijk door moeten selec-
teren. Mede in overleg met Johan is er bij
het samenstellen van een nieuwe selectie
vooral gekozen voor talentvolle jonge jon-
gens die zich op hoofdklasse niveau willen 

bewijzen en graag uit komen voor de club
Achilles Veen.    

Gezien de vele nieuwe gezichten is de eer-
ste uitdaging, dat we met de technische staf
moeten bouwen aan een nieuw hecht team
wat weer garant zal staan voor goed en at-
tractief spel, waarbij het doel moet zijn een

plaats in de top vier
en het behalen van de

nacompetitie. Het liefst
door het pakken van een

periodetitel. Afgelopen
jaar hebben we een team-

uitje gehad in het seizoen
nu hebben we dat bewust

gepland in de voorbereiding.
Bedoeld om elkaar sneller en

beter te leren kennen. Het
vraagt altijd enige tijd om aan

een nieuw team te bouwen.   

Toch ga ik in mijn tweede jaar niet
voor minder. 

Ik besef goed dat, als de prestaties
goed zijn, de verwachtingen altijd weer

toenemen. Wel pleit ik voor realisme. Aan 

het eind van de streep zijn er meer verlie-
zers als winnaars. Men is dan snel geneigd
te roepen in termen als ‘net-niet generatie’.
Maar dat is onzin. Geloof me: we hebben er
alles aan gedaan om weer een stapje beter
te worden. Het afgelopen jaar heeft mij ge-
leerd dat elk jaar meedoen in de top ook
een bijzondere prestatie is waar je trots op
mag zijn en waar je ook keihard voor moet
werken. Als we dit komend seizoen weer
kunnen verwezenlijken dan horen we, wat
mij betreft, weer bij de winnaars en mag ie-
dereen weer trots zijn op deze prachtclub.
Achilles Veen staat namelijk voor stabiliteit
en dat is een constante factor die zich vroeg
of laat altijd uitbetaalt.

Clemens Bastiaansen
Hoofdtrainer Achilles Veen 1
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Wij zijn er voor al jouw administratieve wensen. 
Je financiële en administratieve zaken – van 

verzekeringen tot hypotheken – horen bij ons thuis.

We kunnen praten over hoe loyaal we zijn, hoeveel kennis we hebben, 
of hoe onafhankelijk we zijn, maar dat doet iedereen al! Waar het om
draait is hoe we met ons vak omgaan, dat wordt bepaald door wie we
zijn en hoe we in het leven staan. Wij gooien graag de knuppel in het

hoenderhok! Dat is wat onder andere maakt wie we zijn en wat we voor
jou kunnen betekenen.

Wie jij en wij samen zijn. Daar ligt onze kracht!
Wij houden ervan jou te ontzorgen.

info@inzichtfinancieel.nl
0416-317 777

Cartografenweg 14F 
Waalwijk 

w w w . i n z i c h t f i n a n c i e e l . n l

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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De bank van 
Achilles Veen 1
Het eerste jaar bij Achilles
Veen is beide heren goed
bevallen. José: "Ik ben na-
tuurlijk een soort van
terug van weggeweest.
Eerder heb ik hier name-
lijk een stageperiode vol-

bracht. Maar het is goed om weer terug te
zijn: fijne club met betrokken mensen."
Jan moest hier en daar weleens wat wen-
nen. "Ik ben gewend om naar een uitwed-
strijd in de bus te zitten met de selectie, staf
en enkele bestuursleden. Bij Achilles Veen
worden lege plekken opgevuld door sup-
porters/vrijwilligers. Daar stond ik de eerste
wedstrijd wel even van te kijken maar ik
vind het gezellig. De supporters staan dicht

bij selectie en staf en dat geeft toch wel
wat extra's. Een echte dorps-club; het
heeft zeker z'n charme!"

Iedere donderdagavond spreken
de heren de aanstaande wedstrijd
door. Een stukje evaluatie van de
laatst gespeelde wedstrijd, de
komende tegenstander en
komen ze tot een basis 11
voor de wedstrijd. José: "Er
is inderdaad een duidelijke
taakverdeling. Ik houd mij gedurende de
wedstrijd bezig met aantekeningen maken
aangaande het spel van ons elftal en de te-
genstander en Jan is verantwoordelijk voor
de keepers en spelhervattingen."

Een taakverdeling waar de heren zich goed
bij voelen. Jan: "Clemens is de persoon die
de beslissingen neemt. Beslissingen met be-
trekking tot de basis 11, wissels en spel-
beeld. Natuurlijk hebben we het hier

gezamenlijk over, maar Clemens is de
persoon die uiteindelijk de knoop door-

hakt."

Seizoen 2016-2017 is, gezien de vooraf be-
paalde doelstellingen, geslaagd. José: "We
hebben afgelopen seizoen goede en minder
goede wedstrijden gespeeld. Als staf vinden
wij het belangrijk -voor onszelf, maar ook
voor de groep- ons niet anders te gedragen
dan wij zijn. We zijn geen schreeuwers langs
de lijn. Bij een minder goede wedstrijd weet
ik ook niet of dat de oplossing is. Daarnaast
is het ook niet onze manier van coachen."

In de voorbereiding naar komend sei-
zoen zijn de oefenwedstrijden vooral
uit contacten voortgekomen. Jan: "We
hebben wel bewust gekozen alle
wedstrijden met het eigen team te
spelen en waar mogelijk in de
sterkste opstelling. Er zijn veel
nieuwe jongens bijgekomen en 15

Tekst: Kiki Verhaegen

Naast Clemens Bastiaansen
wordt de trainersstaf van
Achilles Veen 1 ook in sei-
zoen 2017-2018 mede ge-
vormd door José van de Ven
en Jan Schalken. "Met elk
een duidelijke taak bereiden
wij ons ook voor op iedere
wedstrijd" aldus Jan.
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het vergt tijd om uit te puzzelen wat de
beste basis 11 zal zijn. Ook doen we de voor-
bereiding aan één stuk door. Vorig jaar had-
den we een pauze, nu zijn we vanaf eind juli
bezig en is er geen stop."
De doelstelling is grotendeels hetzelfde als
vorig seizoen. Meedraaien in de top is, ge-
zien het aantal wisselingen van ploegen in
de Hoofdklasse A, dan ook  een reële doel-
stelling. José: "Ik verwacht een pittige com-
petitie maar dat mag ook op dit niveau. Er
zitten goed voetballende ploegen in en ik
hoop dat het mooie wedstrijden op gaat le-
veren."

Mooie wedstrijden zagen we vorig jaar ook
gedurende de Amstel Cup, beamen beide
heren. Jan: "Ja, dat was nieuw. Voor de club
èn voor mijzelf. Helemaal toen we de uit-
wedstrijd in Zieuwent wonnen. Het was feest
en de meegereisde supporters kwamen de
kleedkamer in met een kratje bier voor de se-
lectie om dat succes mee te vieren. Ik stond
er even van te kijken maar gezellig was het
wel!"
Dit jaar helaas geen Amstel Cup voor Achilles
Veen, maar een mooi doel om te zorgen daar

volgend jaar weer deel van uit te
mogen maken, vinden ze!

Gezien de nieuwe selectie zijn er
toch een aantal veranderingen.
José; ‘’Ik denk dat er een betere
balans op posities is, de selectie
is er sterker op geworden.’’
Ook Jan heeft een goede in-
druk van de nieuwelingen.
Jan: ‘’Nieuwe spelers gaan
ervoor. Zitten goede kop-
pen op, er komt wat
meer onderlinge con-
currentie en dat vind
ik goed, ook voor de
groepsdynamiek. 
Knokken en scherp blijven. Ook gezien de
komende tegenstanders kunnen we in het
spel niet versloffen!’’

Jan en José hopen natuurlijk allebei op op-
nieuw een mooi seizoen. Jan: ‘’Ik vond vorig
seizoen de uitwedstrijd tegen Ter Leede echt
genieten. We wonnen, aan het einde van de
rit schoten we er niet veel mee op, maar
toch. Het seizoen is lang en de punten moe-

ten overal gepakt worden waar het kan.’’

Ze spreken dan als laatste ook graag hun
waardering uit naar de club en supporters.
‘’We hopen op opnieuw een mooi seizoen en
dat we de voorspellingen van Lars weer
mogen horen. Vorig jaar had hij het toch
vaak goed, hopelijk dit jaar weer!’’

Redactiepags op volgorde vs2_Opmaak 1  28-08-17  08:27  Pagina 8



KOZIJNEN MET EEN VERHAAL

BEKIJK ONS VERHAAL OP WWW.DEWAAL-KOZIJNEN.NL                   

Middenweg 21  4281 KH Andel
Tel: 0183-441188  

Fax: 0183-449559
E: info@veenplant.nl
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Naast de gesprekken met spelers, het aan-
stellen van trainers, overleg met technische
staf en technische commissie hou ik me op
zaterdag voornamelijk bezig met de analyse
van de komende tegenstander(s) van Achil-
les Veen. Elke dinsdag bespreek ik deze ana-
lyse met de trainer van het eerste elftal,
Clemens Bastiaansen, die deze informatie
weer meeneemt naar de komende wed-
strijd van zaterdag.

Natuurlijk was het voor iedereen even wen-
nen na vier jaar trainerschap.  Maar we kun-
nen nu concluderen dat de samenwerking
goed verloopt.

Het vormen van een nieuwe selectie gaat in
overleg met de technische staf. Die geeft
aan met welke spelers ze wel of niet door
willen gaan het komende seizoen en welke
positie er eventueel versterkt moet wor-
den. 

Daarna worden de gesprekken
gevoerd met de spelers of zij
vertrekken of blijven. Deze
gesprekken vinden plaats in
december zodat het voor
een ieder duidelijk is
waar hij aan toe is. 
Daaropvolgend vinden logischerwijs de ge-
sprekken plaats met potentiele nieuwe ver-
sterkingen voor de selectie. Belangrijk is het
dat beide partijen tevreden zijn; andere
voorwaarden zijn er niet!

SPORTIEVE DOELSTELLING
We zijn met elkaar van mening dat onze
sportieve doelstelling het structureel spelen
in de top van de hoofdklasse is. Dit houdt in
dat we meedoen voor de bovenste drie
plaatsen in de hoofdklasse, plaatsing voor
de Amstel Cup en minimaal nacompetitie.
Wanneer dit alles zou leiden tot promotie
naar de derde divisie zou dat prachtig zijn.
We gaan dit avontuur zeker niet uit de weg.

Ik ben trots om voor Achilles Veen te mogen
werken. Ik denk dan ook dat we allen dank-
baar mogen zijn voor onze sponsoren en
vrijwilligers die dit alles mogelijk maken.
Ook onze supporters die elke week in weer
en wind langs de lijn staan, vormen hierin
een belangrijke bijdrage. Dat betekent dus
dat we als bestuur, technische staf, spelers,
sponsoren, supporters en vrijwilligers ver-
antwoordelijk zijn om de club positief uit te
dragen.

We hebben een prachtige accommodatie en
alle voorwaarden om in de top van de
hoofdklasse te spelen. Hierin zijn voor mij 

een drietal punten belangrijk:
1) De club
Achilles Veen staat altijd op de eerste
plaats. 
2) Het team
We zullen het met elkaar moeten doen. Be-
langrijk is dat je elkaars kwaliteiten kent en
accepteert en bereid bent de ander de
ruimte te geven. Alleen dán kun je met el-
kaar tot een goede prestatie komen.
3) Het individu
Natuurlijk heeft het team specifieke kwali-
teiten nodig en mag je die van jezelf laten
zien, maar wanneer je niet bereid bent te
investeren in de club èn het team val je af.

VERWACHTINGEN KOMEND SEIZOEN 
Dit seizoen zijn we weer ingedeeld in de
hoofdklasse A. Een sterke competitie met
goede teams. We hebben inmiddels een sta-
tus opgebouwd dat we niet moeten kijken
naar een ander, maar uit moeten gaan van
het feit dat we in de top willen meedraaien
van de hoofdklasse. 
Dit gaat uiteraard niet vanzelf, maar we
zijn ervan overtuigd, dat wanneer een-
ieder zijn kwaliteit in dienst stelt van
Achilles Veen, wij ook dit jaar weer
een belangrijke rol van betekenis zul-
len spelen.

Met vriendelijke groet,
Johan van Bijsterveld 21

Van trainer 
tot analist…

Na 21 jaar onafgebroken
trainer te zijn geweest,
kwam er vorig jaar een
nieuwe uitdaging op mijn
pad als technisch manager.
Iets wat ik al langer heel
graag zou willen gaan doen
na mijn veldperiode. Na een
aantal gesprekken te hebben
gehad bij Achilles Veen was
er van beide kanten de over-
tuiging deze samenwerking
aan te gaan.

Nu, 1 jaar verder, bevalt deze
functie me uitstekend 
binnen deze mooie club
Achilles Veen. Uiteraard
mis je in het begin het
trainerschap maar door
deze functie hou je
toch het contact met
de technische staf,
het elftal en de
wedstrijden.
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Tekst: Kiki Verhaegen

Acht jaar geleden maakte
Sezer Sulun de overstap van
Kozakken Boys naar VV
Achilles Veen, ‘’Geen 
seconde spijt van gehad!’’
zegt hij stellig. We kijken
terug op seizoen 2016-2017
maar ook de jaren daarvoor.

Van begin tot …
‘’Ik weet het nog goed toen ik aangaf te
vertrekken richting VV Achilles Veen.’’ zegt
Sezer. Hij kwam samen met z’n broer bij de
spelers-presentatie op de bekende buiten-
dijkse ‘Heuye’. ‘’Toen dacht ik: Het klopt wel
wat ze zeiden want ja, het was wel echt
oud. Maar wat hebben we daar leuke tijden
beleefd. ‘Ruzie’ om als eerste onder de
douche te staan anders had je kans op koud
water bijvoorbeeld.’’ Met natuurlijk als
hoogtepunt het kampioenschap in zijn eer-
ste seizoen in het groen-wit. ‘’Ik zag Ad
Kwetters met tranen in zijn ogen langs de
lijn staan. Toen besefte ik dat deze club voor
bepaalde mensen écht bijzonder is!’’

Rond zijn 20ste kwam Sezer naar Achilles
Veen. Na drie seizoenen Kozakken Boys
waarin hij van linkshalf/linksbuiten speler
omgevormd was naar linksback door trainer
Ad van Seeters volgde er een positief ge-

sprek met Frans van Wijk en Ad van
den Broek. ‘’Bij Kozakken Boys
kwam er een nieuwe trainer, veel
verdedigers bleven en er werd
gesproken over het meekomen
van verdedigers met de trainer.
Ik had niet zo’n zin in die con-
currentie, ik wilde gewoon
spelen en dat kon bij Achil-
les Veen.’’

Sezer is uitgegroeid tot een vaste waarde
binnen Achilles Veen 1 en geeft aan op z’n
plek te zitten. ‘’Het is toch wel mijn club ge-
worden. Samen met Kees Schellekens, die
gelijk met mij begonnen is, speel ik hier nog
steeds. Het is een mooie club met uitstra-
ling. Als eerste vanwege het prachtige com-
plex, maar daarnaast heb je ook de
vrijwilligers, supporters en mensen zoals Ad
en Henk. Ik heb leuk contact met iedereen!’’

Aan het begin van seizoen 2016-2017 is bin-
nen het team een doelstelling bepaald. Na-
melijk het pakken van een prijs. Sezer:
‘’Nadat we de periode hadden veiliggesteld,
wilden we gaan voor een top 3-5 plaats. Al
met al hebben we een lange tijd bovenaan
gestaan. Het was dan ook terecht in mijn
ogen, dat we hebben uitgesproken voor het
kampioenschap te willen gaan.’’ 
Achilles Veen 1 heeft een goed seizoen ge-
draaid maar op het einde kwam het er toch
niet uit. Zodoende werd het seizoen langer
en moest er nacompetitie gespeeld worden.
De eerste ronde was een tweeluik met de
oude bekende ODIN’59. De eerste
(thuis)wedstrijd werd verloren met 0-1.
Sezer: ‘’We hadden wel het gevoel dat we
het de andere ploeg moeilijk konden maken,
maar dat hebben we in de eerste helft van
de thuiswedstrijd niet laten zien. De tweede
helft ging beter. Tja, als het in 1-1 was geë-
indigd was het anders gelopen. 
De return in Heemskerk begonnen we
sterk met 0-1 voor. Die wedstrijd
duurde lang, we speelden goed, maar
toen Thijs en Sen uitvielen, wist ik
dat het heel lastig ging worden. Uit-
eindelijk verlies je met 2-1 en sta je
opnieuw met lege handen.’’ 23
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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!

A D V O C A T E N

Nieuwe Gracht 5a

2011 nb Haarlem

Tel (023) 551 22 32

Fax (023) 551 32 32

www.mv-advocaten.nl 

Mesland & Vroegh Advocaten is een 

jong en bevlogen advocatenkantoor 

dat gespecialiseerd is in de behande-

ling van strafzaken. Mesland & 

Vroegh Advocaten onderscheidt 

zich van andere advocatenkantoren 

doordat wij nagenoeg uitsluitend 

de strafrechtpraktijk beoefenen, 

kort gezegd ‘het er niet even bij 

doen’. Daarnaast onderscheiden wij 

ons door de grondige en gedegen 

wijze waarop wij te werk gaan 

alsmede door onze permanente 

bereikbaarheid voor onze cliënten.
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Op de vraag of Sezer zijn eigen doelstelling
voor afgelopen seizoen behaald heeft, be-
gint hij te lachen. ‘’Ieder jaar neem ik mij-
zelf voor om minder kaarten te pakken.
Helaas ben ik daar ook dit jaar niet echt in
geslaagd. Ik heb zo’n 4 of 5 gele kaarten op-
gelopen vanwege commentaar op de arbi-
trage. Zeker niet slim, maar het is wel een
beetje mijn spel. Ik kan niet tegen onrecht
en heb dan mijn zegje klaar. Dit is en blijft
een persoonlijk leerpunt!’’

Daarnaast speelde Achilles Veen 1 dit jaar
ook wedstrijden in de KNVB Beker (Amstel
cup). Daarin werd HBS, in de laatste minuut
door de 2-3 van Rowin, verslagen en haalde
Achilles Veen de 2de ronde. Sezer: ‘’Het was
echt feest in de kleedkamer na de overwin-
ning op HBS. Deze winst gaf ook een boost
voor de competitie. Je hoopt dan in de vol-
gende ronde een mooie club te loten. Dat
werd uiteindelijk VVSB, maar die bleek een
maatje te groot.’’

Dit jaar komt Achilles Veen enkel uit in de
districtsbeker. Sezer: ‘’Daar mag naar mijn
mening wel vaker over gesproken worden.
Ver komen in het bekertoernooi staat ook

zeker nog wel op mijn lijstje om mee te
maken met Achilles Veen. Ik ben hier kam-
pioen geworden, heb nacompetitie ge-
speeld voor degradatie én promotie. Nu
nog een mooi bekeravontuur!’’

Het was het seizoen van de 1-0 overwinnin-
gen, maar liefst zeven keer was dit de uit-
slag na 90 minuten. Sezer: ‘’Daarin
hebben we als team wel stappen ge-
maakt. Wanneer we 1-0 voor stonden,
gooiden we het op slot. Zo ook de
wedstrijd thuis tegen Noordwijk.
Maar ook zeker de 2-1 uit zege op
Ter Leede. Persoonlijk vond ik dat
heerlijke wedstrijden.’’

Sezer kijkt uit naar komend 
seizoen. De technische staf blijft aan en met
een aantal versterkingen hoopt hij op we-
derom een kans op promotie. Sezer: ‘’Al tel
ik zo’n acht ploegen binnen de Hoofdklasse
A in 2017-2018 die wel mee kunnen doen
om de bovenste plaatsen. Ik hoop op een
mooi seizoen voor ons als team, de club en
een ieder die op welke manier dan ook aan
de club verbonden is!’’
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€ 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

Uw partner in

Logistieke planning

De Houtakker 55e
6681 CW  Bemmel

T: 0481-425389
E: info@hd-logistics.nl
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Ayden heeft vroeger de jeugdopleiding van
Willem II doorlopen en is daarna gaan spe-
len bij Helmond Sport. Een speler die op het
hele middenveld wel uit de voeten kan. Na
een ernstige knieblessure is hij vijf jaar ge-
leden in Veen terecht gekomen. ‘’Vorig sei-
zoen heb ik door deze knieblessure,
weliswaar in mindere mate, er toch weer
een aantal wedstrijden uitgelegen. Ik zou
graag weer een heel jaar fit willen blijven.
Voor mij persoonlijk is niets zo erg als ge-
blesseerd toe te moeten kijken op zaterdag-
middag!’’

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar in
het groen-wit geeft hij aan dat Achilles
Veen 1, maar ook zeker de club een mooie
groei heeft doorgemaakt. Ayden: ‘’Als je
ziet dat onze doelstelling in mijn 1e seizoen
niet degraderen was en we nu al drie jaar
op rij in de top meedraaien, is dat toch een
goede ontwikkeling! Die hoop ik ook graag
met Achilles Veen positief door te zetten.’’
Daarnaast geeft hij aan dat hij het uitste-
kend naar zijn zin heeft in Veen, ‘’Na 5 jaar
ken ik bijna iedereen binnen de club en heb
met de meesten ook een goede band.’’

Nieuwelingen in de hoofdklasse A
zijn FC ’s-Gravenzande, SteDoCo,
AFC, Nootdorp, Rijsoord en FC
Rijnvogels. Op de vraag of Ayden
uitkijkt naar een bepaald duel is
hij vastberaden; ‘’SteDoCo! Die
wedstrijden hebben altijd iets
speciaals. Het lijkt wel of het
iets meer leeft, ook gezien
de bezoekersaantallen.
Gelukkig mogen we de tweede speelronde
al naar Hoornaar.’’
Verder ziet het seizoen er wel anders uit
dan vorig jaar. Toen nam Achilles Veen 1
deel aan het KNVB-beker (Amstel Cup) toer-
nooi. Ayden: ‘’Het is zeker zonde dat we
geen KNVB-beker spelen. Neem de late
overwinning vorig seizoen bij HBS, die was
fantastisch. Ook de thuiswedstrijd tegen
VVSB had iets speciaals wat ik zeker vaker
mee wil gaan maken, al verloren we die
wedstrijd kansloos.’’

In het voetbal gaat het uiteindelijk altijd om
het resultaat na 90 minuten en de punten
die daarbij horen. Om dat te bereiken zul-
len spelers moeten presteren. Veel spelers

hebben dan ook een
duidelijke persoonlijke

doelstelling, zo ook
Ayden. ‘’Ik wil komend

seizoen meer doelpunten
maken als afgelopen sei-

zoenen.’’
Voetbal is een absolute team-

sport. Komend seizoen zijn er
wederom nieuwe spelers aange-

trokken voor de selectie, bekende
en minder bekende. Ayden; ‘’Ik

ken alleen Toby Tan persoonlijk 

maar hoop dat alle (nieuwe) jongens 
komend seizoen alles zullen geven voor
Achilles en dat er opnieuw een hecht team
ontstaat met daarin een goede verhouding
tussen presteren en plezier. Die was bij
Achilles altijd goed. Iedereen weet wanneer
er gepresteerd moet worden en wanneer
we een dolletje kunnen maken!’’

Seizoen 2017-2018 zal niet gemakkelijk
worden. Achilles Veen draait nu al een aan-
tal seizoenen mee bovenin en dat weten te-
genstanders natuurlijk ook. ‘’We moeten
het zeker niet onderschatten. Dat is mij al
eens vaker overkomen, zo heb ik Thijs van
den Berg een doelpunt met zijn hak zien
maken!’’ zegt Ayden lachend! ‘’Nee, on-
gein” vervolgt hij zijn verhaal. “Ik hoop per-
soonlijk dat we aan het einde van het
seizoen kunnen zeggen dat we gepromo-
veerd zijn naar de derde divisie. Na drie
keer nacompetitie op rij, zou het mooi
zijn als het dit seizoen wel gaat lukken.
Daarvoor is een sterk en stabiel seizoen
nodig maar ik wil ervoor gaan!’’

29

Vooruitblik 
2017-2018

Tekst: Kiki Verhaegen

We blikken vooruit op een
nieuw voetbaljaar met
Ayden Kuijpers. De midden-
velder uit Kaatsheuvel (waar
hij samenwoont met vrien-
din Lindy en hond Sjorske)
begint aan zijn vijfde seizoen
bij Achilles Veen. Opnieuw
wil Achilles Veen 1 mee-
draaien in de top van de
Hoofdklasse. Ayden: ‘’Ik
denk wel dat de competitie,
gezien de nieuwe ploegen,
er sterker op is geworden. 
Er zijn goed voetballende
ploegen bijgekomen. 
Hopelijk betekent
dat alleen maar
leukere en betere
wedstrijden.’’ 
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n Verlichting  n Domotica  n Utiliteit  n Woningbouw

Veen  T:06 250 22 311 

www.vos-elektrotechniek.nl
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Competitieprogramma
Hoofdklasse A - Eerste periode

Wedstrijddag 1 
2 september 
Achilles Veen - Argon 
FC 's-Gravenzande - SteDoCo 
Hoek - Smitshoek 
Noordwijk - AFC (za) 
Nootdorp - RVVH 
Rijsoord - Ter Leede 
Swift - Jodan Boys 
Zwaluwen - FC Rijnvogels 

Wedstrijddag 2 
9 september 
AFC (za) - Nootdorp 
Argon - Swift 
FC Rijnvogels - Noordwijk 
Jodan Boys - Hoek 
RVVH - Rijsoord 
Smitshoek - Zwaluwen 
SteDoCo - Achilles Veen
Ter Leede - FC 's-Gravenzande 

Wedstrijddag 3 
16 september
Achilles Veen - RVVH 
FC 's-Gravenzande - Smitshoek 
Hoek - Ter Leede 
Jodan Boys - Argon 
Noordwijk - Nootdorp 
Rijsoord - AFC (za) 
Swift - FC Rijnvogels 
Zwaluwen - SteDoCo 

Wedstrijddag 4 
23 september 
AFC (za) - FC 's-Gravenzande 
Argon - Hoek 
FC Rijnvogels - Achilles Veen
Nootdorp - Swift 
RVVH - Zwaluwen 
Smitshoek - Jodan Boys 
SteDoCo - Rijsoord 
Ter Leede - Noordwijk 

Wedstrijddag 5 
30 september 
Argon - Nootdorp 
FC 's-Gravenzande - FC Rijnvogels 
Hoek - RVVH 
Jodan Boys - Achilles Veen
Rijsoord - Smitshoek 
SteDoCo - Noordwijk 
Swift - AFC (za) 
Ter Leede - Zwaluwen 

Wedstrijddag 6 
7 oktober 
Achilles Veen - Ter Leede 
AFC (za) - Jodan Boys 
FC Rijnvogels - Rijsoord 
Noordwijk - Swift 
Nootdorp - FC 's-Gravenzande 
RVVH - Argon 
Smitshoek - SteDoCo 
Zwaluwen - Hoek 

Wedstrijddag 7 
14 oktober 
Argon - Noordwijk 
FC 's-Gravenzande - Zwaluwen 
Hoek - FC Rijnvogels 
Jodan Boys - RVVH 
Rijsoord - Nootdorp 
SteDoCo - AFC (za) 
Swift - Achilles Veen
Ter Leede - Smitshoek 

Wedstrijddag 8 
21 oktober 
Achilles Veen - FC 's-Gravenzande 
AFC (za) - Hoek 
FC Rijnvogels - Ter Leede 
Noordwijk - Rijsoord 
Nootdorp - SteDoCo 
RVVH - Swift 
Smitshoek - Argon 
Zwaluwen - Jodan Boys 

Wedstrijddag 9 
28 oktober 
AFC (za) - Smitshoek 
FC 's-Gravenzande - Jodan Boys 
Hoek - Swift 
Noordwijk - Achilles Veen
Nootdorp - FC Rijnvogels 
Rijsoord - Zwaluwen 
SteDoCo - Argon 
Ter Leede - RVVH 

Wedstrijddag 10 
4 november 
Achilles Veen - Hoek 
Argon - FC 's-Gravenzande 
FC Rijnvogels - AFC (za) 
Jodan Boys - Rijsoord 
RVVH - SteDoCo 
Smitshoek - Nootdorp 
Swift - Ter Leede 
Zwaluwen - Noordwijk 31
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Dé aannemer die ontwerpt, bouwt, 
financiert en onderhoudt

Standby met 
kwaliteit en 
flexibiliteit

Zijlstra infra bv

Postbus 40  
4284 ZG Rijswijk   
Distributiestraat 55   
4283 JN Giessen

T 0183 441222 
F 0183 441555  
info@zijlstrainfra.nl www.zijlstrainfra.nl

0416-
692862

Veen
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Competitieprogramma
Hoofdklasse A - Tweede periode

Wedstrijddag 11 
18 november 
AFC (za) - Zwaluwen 
FC 's-Gravenzande - Hoek 
FC Rijnvogels - RVVH 
Noordwijk - Smitshoek 
Nootdorp - Achilles Veen
Rijsoord - Swift 
SteDoCo - Jodan Boys 
Ter Leede - Argon 

Wedstrijddag 12 
25 november 
Achilles Veen - AFC (za) 
Argon - Rijsoord 
Hoek - SteDoCo 
Jodan Boys - Ter Leede 
RVVH - Noordwijk 
Smitshoek - FC Rijnvogels 
Swift - FC 's-Gravenzande 
Zwaluwen - Nootdorp 

Wedstrijddag 13 
2 december 
AFC (za) - Argon 
FC Rijnvogels - Jodan Boys 
Noordwijk - Hoek 
Nootdorp - Ter Leede 
Rijsoord - FC 's-Gravenzande 
Smitshoek - RVVH 
SteDoCo - Swift 
Zwaluwen - Achilles Veen

Wedstrijddag 14 
9 december
Achilles Veen - Smitshoek 
Argon - FC Rijnvogels 
FC 's-Gravenzande - Noordwijk 
Hoek - Rijsoord 
Jodan Boys - Nootdorp 
RVVH - AFC (za) 
Swift - Zwaluwen 
Ter Leede - SteDoCo 

Wedstrijddag 15 
16 december 
Achilles Veen - Rijsoord 
AFC (za) - Ter Leede 
FC Rijnvogels - SteDoCo 
Noordwijk - Jodan Boys 
Nootdorp - Hoek 
RVVH - FC 's-Gravenzande 
Smitshoek - Swift 
Zwaluwen - Argon 

Wedstrijddag 16 
20 januari
Argon - Smitshoek 
FC 's-Gravenzande - Achilles Veen
Hoek - AFC (za) 
Jodan Boys - Zwaluwen 
Rijsoord - Noordwijk 
SteDoCo - Nootdorp 
Swift - RVVH 
Ter Leede - FC Rijnvogels 

Wedstrijddag 17 
27 januari 
Achilles Veen - Jodan Boys 
AFC (za) - Swift 
FC Rijnvogels - FC 's-Gravenzande 
Noordwijk - SteDoCo 
Nootdorp - Argon 
RVVH - Hoek 
Smitshoek - Rijsoord 
Zwaluwen - Ter Leede 

Wedstrijddag 18 
3 februari 
Argon - RVVH 
FC 's-Gravenzande - Nootdorp 
Hoek - Zwaluwen 
Jodan Boys - AFC (za) 
Rijsoord - FC Rijnvogels 
SteDoCo - Smitshoek 
Swift - Noordwijk 
Ter Leede - Achilles Veen

Wedstrijddag 19 
17 februari 
Achilles Veen - SteDoCo 
FC 's-Gravenzande - Ter Leede 
Hoek - Jodan Boys 
Noordwijk - FC Rijnvogels 
Nootdorp - AFC (za) 
Rijsoord - RVVH 
Swift - Argon 
Zwaluwen - Smitshoek 

Wedstrijddag 20 
24 februari 
AFC (za) - Noordwijk 
Argon - Achilles Veen
FC Rijnvogels - Zwaluwen 
Jodan Boys - Swift 
RVVH - Nootdorp 
Smitshoek - Hoek 
SteDoCo - FC 's-Gravenzande 
Ter Leede - Rijsoord 

33
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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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www.covebo.nl

Gewoon Goed Geregeld

Als trotse sponsor langs de lijn dragen we Achilles Veen een warm hart toe. Een bijzondere club 
waar de mouwen worden opgestroopt om het maximale resultaat te bereiken.

Succes behaal je namelijk niet alleen. Dit is het resultaat van hard werken en samen de 
schouders eronder zetten. Een kenmerk dat past bij Covebo, want alleen het beste is goed 
genoeg, zowel zakelijk als sportief!

Covebo Sliedrecht • Kubus 170 • 3364 DG Sliedrecht • T: +31 (0)184 410 290 • www.covebo.nl

‘Als spits bij Covebo scoren we 

met een goede diensverlening. 

Tevreden klanten zijn ons doel.’
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Competitieprogramma
Hoofdklasse A - Derde periode

Wedstrijddag 21 
10 maart 
Achilles Veen - FC Rijnvogels 
FC 's-Gravenzande - AFC (za) 
Hoek - Argon 
Jodan Boys - Smitshoek 
Noordwijk - Ter Leede 
Rijsoord - SteDoCo 
Swift - Nootdorp 
Zwaluwen - RVVH 

Wedstrijddag 22 
17 maart
AFC (za) - Rijsoord 
Argon - Jodan Boys 
FC Rijnvogels - Swift 
Nootdorp - Noordwijk 
RVVH - Achilles Veen
Smitshoek - FC 's-Gravenzande 
SteDoCo - Zwaluwen 
Ter Leede - Hoek 

Wedstrijddag 23 
24 maart 
Argon - Zwaluwen 
FC 's-Gravenzande - RVVH 
Hoek - Nootdorp 
Jodan Boys - Noordwijk 
Rijsoord - Achilles Veen
SteDoCo - FC Rijnvogels 
Swift - Smitshoek 
Ter Leede - AFC (za) 

Wedstrijddag 24 
31 maart 
Achilles Veen - Swift 
AFC (za) - SteDoCo 
FC Rijnvogels - Hoek 
Noordwijk - Argon 
Nootdorp - Rijsoord 
RVVH - Jodan Boys 
Smitshoek - Ter Leede 
Zwaluwen - FC 's-Gravenzande 

Wedstrijddag 25 
7 april 
Achilles Veen - Zwaluwen 
Argon - AFC (za) 
FC 's-Gravenzande - Rijsoord 
Hoek - Noordwijk 
Jodan Boys - FC Rijnvogels 
RVVH - Smitshoek 
Swift - SteDoCo 
Ter Leede - Nootdorp 

Wedstrijddag 26 
14 april
AFC (za) - RVVH 
FC Rijnvogels - Argon 
Noordwijk - FC 's-Gravenzande 
Nootdorp - Jodan Boys 
Rijsoord - Hoek 
Smitshoek - Achilles Veen
SteDoCo - Ter Leede 
Zwaluwen - Swift 

Wedstrijddag 27 
21 april 
Achilles Veen - Nootdorp 
Argon - Ter Leede 
Hoek - FC 's-Gravenzande 
Jodan Boys - SteDoCo 
RVVH - FC Rijnvogels 
Smitshoek - Noordwijk 
Swift - Rijsoord 
Zwaluwen - AFC (za) 

Wedstrijddag 28 
12 mei 
AFC (za) - Achilles Veen
FC 's-Gravenzande - Swift 
FC Rijnvogels - Smitshoek 
Noordwijk - RVVH 
Nootdorp - Zwaluwen 
Rijsoord - Argon 
SteDoCo - Hoek 
Ter Leede - Jodan Boys 

Wedstrijddag 29 
19 mei 
Achilles Veen - Noordwijk 
Argon - SteDoCo 
FC Rijnvogels - Nootdorp 
Jodan Boys - FC 's-Gravenzande 
RVVH - Ter Leede 
Smitshoek - AFC (za) 
Swift - Hoek 
Zwaluwen - Rijsoord 

Wedstrijddag 30 
26 mei
AFC (za) - FC Rijnvogels 
FC 's-Gravenzande - Argon 
Hoek - Achilles Veen
Noordwijk - Zwaluwen 
Nootdorp - Smitshoek 
Rijsoord - Jodan Boys 
SteDoCo - RVVH 
Ter Leede - Swift 35
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KLIMAATTECHNIEK
WARMTEPOMPEN
AIRCONDITIONING

w w w . c o o l d o w n a i r c o . n l

Veensesteeg 16-E - Veen
Tel: 0416-693525 NIEUWE SHOWROOM   
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De bodem 
als basis
kijk voor meer info op www.vgr.nl

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.

Neem contact 
met ons op!

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

ComposteerinrichtingDienstverleningEquipment
053696-6140

neeVVeTRRT4624

53taartsmoobtiW a5
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Stafleden Achilles Veen 1

Clemens Bastiaansen
Hoofdtrainer 

José van de Ven
Assistent trainer 

Jan Schalken
Keeperstrainer 

Paul Soethout
Elftalleider

Bert Verbeek
Verzorger

Simon van der Pol
Grensrechter

Thijs van Aalst
Materiaalman

37
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Logistics

Food

Industry

Agricultural

Dit unieke, veelzijdige familiebedrijf houdt wel van een uitdaging.

Wilt u uw droomhuis laten bouwen? Zoekt u een aannemer voor 

uw nieuwe kantoor of bedrijfshal? Of wilt u een fruitloods laten 

bouwen die voldoet aan de laatste hygiënecodes?

Bij Bouwbedrijf J.C. van Kessel BV bent u aan het goede adres!

Adres: Tielerweg 19, 4191 NE, Geldermalsen

Telefoon: 0345 571 563 

Email: mail@jcvankessel.nl

www.jcvankesselgroep.nl

Onderdeel van de J.C. van Kessel Groep
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Ferdi Kwetters
2e seizoen (al
vanaf zijn 5de lid
van Achilles Veen)
Positie
Keeper
Partner/kinderen
Samenwonend
met Marieke
Geboortedatum
17-05-1984
Vorige clubs
VV Altena, 

Roda Boys Bommelerwaard, NOAD’32
Komend seizoen wil ik
topfit worden na mijn zware knieblessure
heeft prioriteit nummer 1 en met het
team promoveren naar de 3e divisie.

Niels Duister
1e seizoen (totaal
al 14 jaar lid van
Achilles Veen)
Positie
Keeper
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum
10-05-1998
Vorige clubs
RKC Waalwijk

Komend seizoen wil ik
blijven ontwikkelen als keeper, 
veel spelen, hard trainen en 
ambitie uitstralen.

Jamil Kools 
1e seizoen
Positie
Keeper
Partner/kinderen
Vriendin, 
geen kinderen
Geboortedatum
13-04-1991
Vorige clubs
TSV NOAD, 
FC Poppel, 
TSV Gudok, DESK, 

VV Dongen, Wuust Wezel, VV Gestel
Komend seizoen wil ik
weer mijn plafond opzoeken, het beste
uit mijzelf halen en goed doorontwikke-
len. Wil ook belangrijk zijn voor het team
en de club en een prijs pakken dit jaar!!

Spelerspaspoorten

Rens de Wit 
1e seizoen
(voorheen Achilles
Veen 2)
Positie
Keeper
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum
29-01-1999
Vorige clubs
Willem II, 
NAC Breda

Komend seizoen wil ik
hard werken en nooit opgeven.

2017/2018
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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 .v
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erti advies & partners BV |  Kortestraat 20  |  4261 V Aalburg  |  info@vertiadvies.nl  |  wwwijk en WAAA erti advies & partners BV |  Kortestraat 20  |  4261 
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Sem van der Pijl
1e seizoen
Positie
Verdediger
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum 
12-11-1996
Vorige clubs
VV Altena, 
Feyenoord, 
Kozakken Boys,
Dongen

Komend seizoen wil ik
een goed seizoen draaien met Veen.

Spelerspaspoorten
Thijs van den Berg
5e seizoen
Positie
Verdediger
Partner/kinderen
Vriendin 
Geboortedatum 
26-01-1990
Vorige clubs
DESK, FC Den
Bosch, Willem II,
RKSV Taxandria

Komend seizoen wil ik
een gooi doen naar het kampioenschap!

Ayden Kuijpers
5e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/Kinderen
Vriendin
Geboortedatum
21-09-1991
Vorige clubs
VV Berkdijk, 
Willem II, 
Helmond Sport

Komend seizoen wil ik 
meer doelpunten maken dan vorige 
seizoenen.

2017/2018Freek Langermans
1e seizoen
Positie
Verdediger
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum 
20-07-1995
Vorige clubs
HBS, 
RKC Waalwijk,
Willem II

Komend seizoen wil ik
kampioen worden met Achilles Veen. Zelf
wil ik zoveel mogelijk wedstrijden in de
basis staan.

Bas van Loon
6e seizoen
Positie
Verdediger
Partner/kinderen
Vriendin
Geboortedatum 
21-11-1990
Vorige clubs
UNO Animo, 
VV Baronie, 
Willem II

Komend seizoen wil ik
fit worden!

Sezer Sulun 
8e seizoen
Positie
Verdediger
Partner/kinderen
Ja, geen kinderen
Geboortedatum 
02-10-1987
Vorige clubs
SSC 55, 
Kozakken Boys

Komend seizoen wil ik
minder gele/rode kaarten pakken.
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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.
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Toby Tan
1e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/kinderen
Anne
Geboortedatum 
19-10-1990
Vorige clubs
RKC Waalwijk
(jeugd), WSC, 
Roda Boys 
Bommelerwaard

Komend seizoen wil ik
een vaste waarde worden binnen Achilles
Veen en zoveel mogelijk bijdragen aan
het teamsucces.

Theo Martens
4e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/kinderen
Sharon
Geboortedatum 
14-09-1990
Vorige clubs
Witgoor Sport,
Veendam, WSJ,
Den Bosch, 
Willem II

Komend seizoen wil ik
dragende speler in het elftal van Achilles
Veen zijn.

Spelerspaspoorten

2017/2018

Kees Schellekens
8e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/Kinderen
Samenwonend
met Marijke en
ons zoontje Faas
Geboortedatum
29-12-1985
Vorige clubs
VV Raamsdonk

Komend seizoen wil ik 
fit worden om zo nog van waarde te 
kunnen zijn in de 2e seizoenshelft.

Maarten Boddaert
1e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum 
12-09-1989
Vorige clubs
RBC Roosendaal,
FC Den Bosch,
Adelaide Comets

Komend seizoen wil ik
belangrijk voor het team zijn en 
promoveren.

Joep van den 
Ouweland
1e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/kinderen
Mariska, 2 doch-
ters (Indy 10,
Aiden 7), 1 zoon
(Espen 5)
Geboortedatum
06-02-1984
Vorige clubs

VV Gilze, Willem II, Feyenoord, 
De Graafschap, Go Ahead Eagles, FC Oss
Komend seizoen wil ik
promoveren!

Niek Wilborts
1e seizoen
Positie
Middenvelder
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum
24-10-1994
Vorige clubs
Sarto, Hilvaria

Komend seizoen wil ik
zoveel mogelijk ontwikkelen en veel 
spelen.
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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

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 levert
een zeer breed gamma aan bandenmerken: A-mer-
ken, B-merken en huismerken. We onderscheiden
ons door onafhankelijke advies, hoogstpersoonlijke
service en de 24/7 online diensten. Daarnaast zijn
we gecertificeerd door de VACO, de branchevereni-
ging voor de banden- en wielenbranche. Meer weten
over onze service en diensten? Bel ons gerust of
kom langs op de vestiging!

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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Sen Aerts
4e seizoen
Positie
Aanvaller
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum 
27-01-1993
Vorige clubs
VV Riel, SV VOAB,
Willem II, KFC Wit-
goor Sport (BE)

Komend seizoen wil ik
topscoorder worden.

Spelerspaspoorten

2017/2018

Nassim Asrih
2e seizoen
Positie
Aanvaller
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum
23-05-1993
Vorige clubs
VV Tsc, 
VV Dongen

Komend seizoen wil ik
aandeel hebben door middel van
goals/assists en spelen om promotie.

Flavio Andjole 
2e seizoen
Positie
Aanvaller
Partner/kinderen
Vriendin, 
geen kinderen
Geboortedatum
12-11-1995
Vorige clubs
TSV NOAD, 
TSV LONGA

Komend seizoen wil ik
basisspeler worden, belangrijk zijn voor
het team, goals maken en assists geven.

Brian Peters
1e seizoen
Positie
Aanvaller
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum
17-08-1990
Vorige clubs
VV DAW, 
Blauw-Geel’38, 
SV TEC

Komend seizoen wil ik
belangrijke bijdrage leveren aan het 
spel van Achilles Veen door o.a. goals 
en assists.

Jorik Mijnhijmer
1e seizoen
Positie
Aanvaller
Partner/kinderen
Nee
Geboortedatum 
19-09-1989
Vorige clubs
VV Dongen, 
VV Dinteloord,
JEKA

Komend seizoen wil ik
een groot aandeel in het aankomende
kampioenschap hebben.
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AFC 
Sportpark Goed Genoeg
De Boelelaan 50
1082 LR Amsterdam
020-6445575
www.afc-amsterdam.nl

Argon (kunstgras)
Sportpark Argon
Hoofdweg 85b
3641 PR Mijdrecht
0297-281886
www.svargon.nl

FC ’s-Gravenzande
Sportpark Juliana
Koningin Julianaweg 154b
2691 GH ’s-Gravenzande
0174-413630
www.fcsgravenzande.nl

FC Rijnvogels
Sportpark de Kooltuin
1e Mientlaan
2223 LC Katwijk a/d Rijn
071-4015075
www.fcrijnvogels.nl 

HSV Hoek (kunstgras)
Sportpark Denoek 
Lovenpolderstraat 2a
4542 NS Hoek
0115-441593
www.hsvhoek.nl

Jodan Boys (kunstgras)
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda
0182-517576
www.cvvdejodanboys.nl

vv Noordwijk (kunstgras)
Sportpark Duinwetering
Duinwetering 105
2203 HM Noordwijk
071-3613745
www.vvnoordwijk.nl

SV Nootdorp
Sportpark ‘s-Gravenhout
De Poort 8
2631 PT Nootdorp
015-3109726
www.svnootdorp.nl 

VV Rijsoord
Sportpark Rijsoord
Vlasstraat 1a
2988 XR Ridderkerk
0180-420070
www.vv-rijsoord.nl 

RVVH (kunstgras)
Sportpark Ridderkerk
Sportlaan 12
2980 GE Ridderkerk
0180-428141
www.rvvh.nl

vv Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BZ Barendrecht
0180-615275
www.vvsmitshoek.nl

SteDoCo (kunstgras)
Sportpark Groeneweg
Groeneweg 59
4223 MG Hoornaar
0183-581770
www.stedoco.nl

AVV Swift (kunstgras)
Sportpark Olympiaplein
Olympiaplein 31
1077 CL Amsterdam
020-6764074
www.avvswift.nl 

vv Ter Leede (kunstgras)
Sportpark Roodemolen
Roodemolenweg 10
2171 AX Sassenheim
0252-210174
www.terleede.nl 

vv Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH Vlaardingen
010-4749436
www.vvzwaluwen.nl 

Informatie Tegenstanders
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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.

PERSOONLIJK
ADVIES

85 JAAR
ERVARING

VAKKUNDIG
ONDERHOUD
& REPARATIES

Bezoek onze
showroom en
laat je adviseren

WWW.THUR.NL  |  KELDERSTRAAT 2 - 4  GENDEREN
INFO@THUR.NL  |  0416 35 11 56 

  
  

  
  

  
  

  
  

ARVVAER
AAR85 J

ADVIES
PERSOONLIJK

  
  

ARING
AAR

ADVIES
PERSOONLIJK

  
  

  
  

  
  

A& REPPA
ONDERHOUD

AKKVVA

  
  

TIESARAAT
ONDERHOUD

AKKUNDIG

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

.THUR.NLWWW   
  1 56   0416 35 1|THUR.NL@INFO

 2 - 4  GENDERENTKELDERSTRAAAT|.THUR.NL  
  1 56 

 2 - 4  GENDEREN  
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2 september 2017
Achilles Veen - Argon
Raadkracht
Jaap Rietveld
van Hooft Bedrijfswagens
Bloemenkwekerij Kees de Jongh

16 september 2017
Achilles Veen - RVVH
Bouwbedrijf Tonny van Helden
Cooldown
Ries van de Wetering & Dirk Kraaij

7 oktober 2017
Achilles Veen – Ter Leede
Schreuders Bloemen
Van Bergeijk Andel BV
Ronald Vos Verhuur

21 oktober 2017
Achilles Veen – FC ‘s-Gravenzande
Henk Schreuders
Vos Bouwbedrijf Veen
VDU Flexible Workforce Group

4 november 2017
Achilles Veen – Hoek
AV EMEA
Niet Zomaar Hout
van Hooft Bedrijfswagens

25 november 2017
Achilles Veen – AFC (za)
Busfinesse
Kwetters Eieren
3WT

9 december 2017
Achilles Veen – Smitshoek
De Optimisten
Bouwbedrijf Honcoop
HS-Pas

16 december 2017
Achilles Veen - Rijsoord
David Timmermans Handelsonderneming
Gebr. M&G.G. Timmermans
van Hooft Bedrijfswagens

27 januari 2018
Achilles Veen – Jodan Boys
Autobedrijf van Rijswijk
Ries van de Wetering & Dirk Kraaij
Raadkracht
Bloemenkwekerij Kees de Jongh

17 februari 2018
Achilles Veen – SteDoCo
Covebo
Henk Schreuders
Jaap Rietveld
VDU Flexible Workforce Group

10 maart 2018
Achilles Veen - Rijnvogels
Schreuders Bloemen
Van Bergeijk Andel BV
Niet Zomaar Hout
van Hooft Bedrijfswagens

31 maart 2018
Achilles Veen - Swift
Busfinesse
Kwetters Eieren
David Timmermans Handelsonderneming

7 april 2018
Achilles Veen – vv Zwaluwen
Bouwbedrijf Tonny van Helden
Gebr. M&G.G. Timmermans
3WT

21 april 2018
Achilles Veen – Nootdorp
De Optimisten
Bouwbedrijf Honcoop
HS-Pas

19 mei 2018
Achilles Veen – vv Noordwijk
Autobedrijf van Rijswijk
Cooldown
AV EMEA

Balsponsoren 
2017/2018
VV Achilles Veen bedankt onderstaande sponsoren. Door hun bijdrage is er voldoende
materiaal beschikbaar gedurende de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.
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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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Sponsoren 2017/2018
Aalburgse Montage Bouw B.V., Eethen
Abalco, Werkendam
AGN Swiss B.V., Wijk en Aalburg
Almbouw / Almduurzaam, Giessen
Altena Cleaning B.V., Waalwijk
Arnold Maas Plantes, Veen
AST Computers, Veen
Autobedrijf ‘t Centrum, Eethen
Autobedrijf A. van Rijswijk, Veen
Autohandel Jetse Vos, Veen
Autoschade bedrijf Cornet, Veen
Bax & van Kranenburg B.V., 
                    Wijk en Aalburg
Beauty Boutique Lalana, Wijk en Aalburg
Bouwbedrijf JC van Kessel, Geldermalsen
Bouwkundig Adviesbureau 

 Jacco Vos, Veen
Busfinesse B.V., Veen

Cafe "?", Veen
Citroën Vos-Zanddonk B.V., 

        Waalwijk
CNSTRCT, Waalwijk

Cooldown Klimaattechniek, Veen
Covebo uitzendgroep, Sliedrecht

De Rivieren Notarissen, Andel
Dongemond Soccer Center, Hank

Drankenhandel Walter de Louw, Waalwijk
Duijster Carrosserie & Wagenbouw vof, 
                    Giessen
Edeltrend, Amstelveen
Ferry Verbeek plantenexport, Veen
Fysiotherapie Heusden-Veen, 
                    Heusden/Veen
Gebr. M & G.G.Timmermans, Veen
H.O. Jos Bouman, Wijk en Aalburg
Hartmann Verpackung GmbH, BRD.
HD Logistics, Bemmel
Henk Maas Weegschalen B.V., Veen
Henk Schreuders Bloemenexport, Veen
Hoveniersbedrijf De Plataan B.V., Brakel
Inzicht Financieel, Waalwijk
Iris-One, Vlijmen

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
Janssen Packaging, Waalwijk
Koenen Recycling, Kaatsheuvel
Kroon Optiek, Wijk en Aalburg
Maatwerk Events, 
                    Werkendam
Mavo Auto, Giessen
Mesland & Vroegh Advocaten, Haarlem
Niet Zomaar Hout, Giessen
Only for Men, Waalwijk
P.A. van Erp, Drunen
van Uitert & Quist Advocaten, Oosterhout
Raadkracht, Waalwijk
Rasch B.V., Waalwijk
Renova, Waalwijk
Repay HRM, Zaltbommel
Ries de Kaasboer, Veen
RieZ!, Wijk en Aalburg
S. Timmermans Bloementransport, 
                    Poederoijen
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
Van Ballegooijen Auto's, Veen 
Van Boekel accountant, Tilburg
Van Der Plas, Giessen
Van Gammeren Installatiebedrijf B.V., Veen
Van Loon Bloemen B.V., Veen
Van Loon Schilder & Decoratiewerken, 
                    Waalwijk
Van Lopik, Werkendam

Van Straaten’s assurantiekantoor, 
                    Wijk en Aalburg
VDU Flexible Workforce Group, Veen
Veenplant B.V., Andel
Verhoeven Verf & Wand, Giessen
Verti Administratie en Adviezen BV, 
                    Wijk en Aalburg
VGR Groep, Almkerk
Volvo Group Truck Center B.V., Rotterdam
Vos Auto’s Aalburg, Wijk en Aalburg
Vos Autobedrijven, Zaltbommel
Vos Denemarken B.V., Wijk en Aalburg
Vos Elektrotechniek, Veen
Vos Tweewielers, Wijk en Aalburg
VPK Packaging group B.V., 
                    Raamsdonksveer
W.V.C. / W.V.I., Werkendam
Westerhout en Zn B.V., Werkendam
Westland Bloemen Export B.V., 
                    Maasland
Zijlstra Infra B.V., Giessen
ZPRESS, Dordrecht

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

53
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Tekst: Kiki Verhaegen
Foto’s: Teus Prinse

In april jl.
organiseerde
Achilles Veen 
de jaarlijkse
Sponsordag.
Met 125 
gasten heb-
ben wij het
nieuwe 
bedrijf
van onze hoofdsponsor 
PT-creations bezocht. 
In de avond werden de 
sponsoren VDU en 
Smits schoenen in het 
zonnetje gezet. 
Gezien de opkomst en 
de reacties was het 
een geslaagde 
bijeenkomst.

Sponsordag Achilles Veen  
fantastisch succes
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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

Dongemond Soccer Center
Geertruidenberg

Vanzelfsprekend prachtige indoor voetbalvelden;
Sfeervolle horecagelegenheden;
Een eigen voetbalacademie;
Een fysiotherapiepraktijk;
Een unieke presentatieruimte: de Soccer Experience Room;
Personal trainer en conditie- en hersteltrainer;
Sportmanagement en marketingorganisatie;
Europees hoofdkantoor van de Dutch Lions.

Veel voetbaldisciplines onder één dak

Uniek concept in Nederland

t

t

t

t

t

t

t

t

Uw Partner voor 
zaken doen in 
heel Azië.

Al 10 tallen jaren ervaring met zaken doen in China.

toegevoegde waarde producten in de planten & 

-
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Kennismaken met...
Sinds juli 2017 staat er een nieuw gezicht
achter de bar bij Achilles Veen. Na 3 jaar
hebben we afscheid genomen van Aria van
de Pol, nogmaals bedankt!

De vacature voor kantinebeheerster is inge-
vuld door Hermien de Fijter, 54 jaar, wo-
nend in Andel. Jarenlang heeft Hermien
samen met haar man op markten ge-

staan en
nu staat ze

achter de bar
in Veen.

Hermien: 'Ik heb
er zin in. Heerlijk

om weer aan de
slag te zijn.'

Inmiddels zijn we
twee maanden onder-

weg en begint Hermien
haar plek te vinden. 'Ik

ben een beetje "in het
diepe gegooid" maar dat

was prima en kan ondertus-
sen stellen dat het wel mijn

ding is. De eerste dagen/weken
waren wat onwennig, niet al-

leen voor mij, maar dat zal voor
(vaste) bezoekers ook best zo ge-

weest zijn.'

Achilles draait natuurlijk, zoals zoveel
verenigingen, grotendeels op vrijwilli-

gers. Naast dat Hermien er op donder-
dagavond en zaterdag is regelt ze de 

bestellingen en barbezetting. 

Hermien: 'Het is mij in een paar weken al
duidelijk dat ik het niet allemaal alleen kan.
Ik wil dan ook de mensen die nu al gehol-
pen hebben, vrijwilligers maar ook het vaste
team, en diegene die in de toekomst helpen
achter de bar en/of in de keuken alvast har-
telijk bedanken.'

Verder hoopt Hermien er samen met de vrij-
willigers en bezoekers een leuke tijd van te
maken. Tijdens de gewone openingstijden,
de wedstrijden maar ook met de feestavon-
den. Hiervoor zijn nog wel eens extra han-
den nodig. Dus, heb jij tijd en zin om een
keer koffie te schenken of een biertje te
tappen, meldt het aan de bar in de kantine.

Hermien: 'Ik zie jullie allemaal graag 
verschijnen in het komende seizoen 
en natuurlijk wens ik jullie, als jullie 
moeten voetballen, veel plezier 
en succes!'
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Wijk en Aalburg
Anjelierstraat 35
T 0416 - 724600

Werkendam

Werkendam
Van Randwijklaan 49
T 0183 - 501598

• Verzekeringen  
• Hypotheken  
• Pensioenen

www.vanderstraaten.nl
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Achilles Veen 2 kende vorige jaar met de
promotie naar de reserve Hoofdklasse A een
spectaculair seizoen. Tom: "Gezien de ups
en downs die de selectie heeft gekend, al-
leen maar lof voor ’mijn’ jongens! Geknokt
tot het einde, zelfs het afzeggen of eerder
terugkomen van vakanties hebben we ge-
zien. Met een fantastisch resultaat!"

Het was een groots feest op tweede Pink-
sterdag op 'De Hanen Weide' in Veen want
'Ut Twidde' was gepromoveerd. ‘’Met een
doelsaldo in de competitie van 74 voor en
19 tegen en in de nacompetitie van 16 voor
en 4 tegen, vind ik dat ik wel kan zeggen
dat we verdiend gepromoveerd zijn! Van
het feest zelf weet ik nog maar een ge-
deelte. Op weg naar huis met de bus alle ro-
tondes wel vier keer gehad, kan wel stellen
dat het een bijzondere dag/avond was.’’
aldus Tom.

Ook Tom werkt komend seizoen met een
andere selectie. Doordat de A-junioren van
de club doorgestroomd en uitgewaaierd
zijn over de tweede en derde senioren elf-
tallen betekent dat nieuwe gezichten. Tom:

‘’Vorig jaar heb ik natuurlijk alweer vaker
spelers van de A meegenomen. Nadat hun
seizoen was afgelopen zijn ze ook in de na-
competitie voor ons nog van belang ge-
weest.’’
Twee jaar geleden heeft Tom in samen-
spraak met de spelers een andere speelstijl
aangenomen. Waar ze gewend waren aan
reactie voetbal is dat omgegooid naar aan-
vallend voetbal, druk op de bal, jagen. Snel
veroveren en schakelen met het gehele
team. ‘’Daar zijn ze allemaal voor gegaan
en het is mooi om dat te zien. Hierin waren
Jasper de Wit, Mo Nikbakht, Rewien en Ne-
wien Ramlal ook erg belangrijk. Van die jon-
gens heb ik nog een grote doos Merci
gekregen bij de laatste wedstrijd, dat deed
me echt wat. Ik vind het heel knap hoe die
gasten zich ingezet hebben voor Veen 2
toen ze min of meer buiten de boot vielen
bij het eerste! Ook Rens de Wit kwam op
het juiste moment bij Veen 2 en heeft abso-
luut zijn waarde bewezen.’’

Nu wacht er een nieuwe uitdaging voor het
relatief jonge team: handhaving in de Re-
serve Hoofdklasse. Niet alleen voor het

team maar ook voor de indi-
viduele spelers. Tom: ‘’Die

handhaving is op meerdere
vlakken van belang. Denk aan de

ontwikkeling van de spelers van
het tweede, maar ook spelers van

het eerste die minuten moeten
maken kunnen nu op een goed ni-

veau terugkomen. Van blessures bij-
voorbeeld.’’

De trainer van ‘Ut Twidde’ heeft het goed
naar zijn zin in Veen en kijkt voldaan terug 

op afgelopen seizoen(en). ‘’Hij geeft dan
ook aan dat hij met veel plezier heeft kun-
nen werken. Het collectief van de groep
heeft positief bijgedragen en de spelers
hebben naar eigen kunnen alles gegeven.
Het geschreven jeugdplan neemt al enige
vorm aan en de eerste resultaten zijn zicht-
baar, misschien wel sneller dan gehoopt. Ik
vind het mooi daaraan bij te kunnen dra-
gen! Dat gaat in goed overleg met de club
en de trainersstaf van 1, er is een goede sa-
menwerking. Voor Veen 2 is die samenwer-
king met Veen 3 ook van groot belang.’’
Het komende seizoen zal misschien pittig
worden, maar Tom wil uitgaan van eigen
krachten. ‘’Ik kijk eigenlijk nooit naar tegen-
standers. We moeten het gewoon goed in
gaan schatten met de jongens. Tijdens de
wedstrijd kan er best een aanpassing ge-
daan worden maar ik ga graag weer voor
aanvallend voetbal waar dat kan. De doel-
stelling zie ik dan ook als een uitdaging.’’

De eerste bekerwedstrijden wil Tom wel
winnen maar gebruikt hij ook om een
team te vormen. ‘’Kijken wat de jon-
gens kunnen en waar ik ze kan gebrui-
ken. Ik heb er zin in en wens iedereen
binnen Achilles Veen een goed en
sportief seizoen toe!’’
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”Ik had al een nat pak
voordat ik het veld af was”

Tekst: Kiki Verhaegen

Trainer Tom Smits begint aan
zijn derde seizoen in Veen.
"Nooit gedacht dat het zou
lukken om in twee jaar te
promoveren maar ik vond
het machtig mooi! De doel-
stelling voor komend seizoen
is dan ook handhaven" 
aldus Tom.

fo
to

: A
ch

ill
es

 V
ee

n 
2

Redactiepags op volgorde vs2_Opmaak 1  25-08-17  16:29  Pagina 28



WWW.VOSAUTOBEDRIJVEN.NLkijk voor meer
informatie

 Zaltbommel T (0418) 51 51 72 • Gorinchem T (0183) 62 05 77 • Oss T (0412) 62 35 55 • Veghel T (0413) 25 40 00

Ontdek de balans tussen avontuur en ontspanning
nu ook de V90 R Design in de showroom

V90 CRoss country

                

Ontdek de b
nu ook de V90 R Design in de sho

 

ussen  talansOntdek de b
nu ook de V90 R Design in de sho

 

uur en ontspanningontavussen 
oomwrnu ook de V90 R Design in de sho

 

uur en ontspanning

 

uur en ontspanning

                    
ormainf

vkijkk 

 
tiemaat

oor meer v W
Zaltbommel 

.VWW.WW
 T (0418) 51 51 72 • Zaltbommel 

UTAOS.V
 T (0183) 62 05 77 • Gorinchem T (0418) 51 51 72 •  

OBEDRIJVEN.NLUT
 T (0412) 62 35 55 • Oss T (0183) 62 05 77 •  

OBEDRIJVEN.NL
 T (0413) 25 40 00eghelVVe T (0412) 62 35 55 •  

OBEDRIJVEN.NL
 T (0413) 25 40 00 

advertentiepags volgorde_Opmaak 1  25-08-17  16:35  Pagina 30



Zie NietZomaarHout.nl
voor nog meer inspiratie of

kom langs in onze showroom!

Est. 2010

NIET

ZOMAAR

hout

STOELEN, TAFELS & MAATWERK!

m langs in oko
g meer inspiratie or noovo

Zie NietZo

m!owronze shom langs in o
fg meer inspiratie o

ut.nlmaarHoZie NietZo

advertentiepags volgorde_Opmaak 1  25-08-17  16:35  Pagina 31



Maatwerk-Event is een jong en ambitieus bedrijf 
welke gespecialiseerd is in het op maat verzor-
gen van uw evenement. Of het nu een afde-
lingsuitje, teambuildingsdag of een compleet 
verzorgd personeelsfeest betreft, Maatwerk-
Event regelt het van A tot Z!

regelt het van A tot Z!

Vernieuwend

Hilarisch

Uniek

Verrassend
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Achilles Veen 4, bestaat uit zo’n 18 perso-
nen. Martin: ‘’Ja, 18 man ongeveer. Maar tij-
dens een wedstrijd komt dat vaak neer op
14 personen inclusief 2 man uit het derde.’’
De wedstrijd op zaterdag is dan ook voor de
heren niet het hoogtepunt van de week.
Martin: ‘’Met namen als H.J. de Paling, Het
Schaap, Jos, D’n Boulie, De Ronde, De Mug
en De Jiskoot rolde bij menig tegenstander
vroeger de tranen al over de wangen. Onze
kwaliteiten zijn het best zichtbaar na de
wedstrijd in de kleedkamer en in de kan-
tine. Verder staat vooral plezier voorop.’’

Onder het motto: trainen is voor mietjes
wordt de wedstrijd gespeeld vanuit ervaring
en intuïtie. Wel genieten de sterspelers een
uiterst goede wedstrijdvoorbereiding. Ter-
wijl de tegenstander vaak al aan de war-
ming-up bezig is bespreekt Achilles Veen 4
onder het genot van een broodje frikandel,
een bakske koffie en veel sigaretten het
strijdplan voor de aanstaande wedstrijd.
Martin: ‘’We kunnen eigenlijk ook niet echt
spreken van een tactiek. Sinds 2 jaar is het
gebruikelijk de laatste wedstrijd van het sei-
zoen de posities te bepalen aan de hand
van lootjes. Zelden een succes, kan ik je ver-
tellen, haha!’’

Enkele posities zijn erg gewild binnen
het team. Met stip op nummer één: re-
serve. Maar ook de positie ‘vlagger’ is op-
geëist. Martin: ‘’René de Ronde, een van
onze meest ervaren krachten, is de vaste
vlagger. Daarnaast heeft bijvoorbeeld
Johnny de Ronde een deal gemaakt met
onze vorige leider Jos (‘ik kap ermee’) Ver-
beek, dat hij per wedstrijd maar maximaal
een kwartier hoeft te voetballen, ook als er
te weinig spelers zijn. Daarnaast hebben we
natuurlijk Henkie (‘oe toch’) Maas, die hoort
te allen tijden een basisplaats te hebben.
Want zonder Henk zijn we nergens!’’

Toch gaan ze iedere week vol de strijd aan
onder leiding van vaste scheidsrechter Ar-
nold (‘Koek’) Maas. Martin: ‘’Naar eigen
zeggen fluit hij iedere wedstrijd foutloos,
maar goed: Ieder zijn ding, zullen we maar
zeggen.’’
Aan goede verhalen geen gebrek. Komend
seizoen met Axel (‘lekker boys’) Verhaegen,
voorheen keeper en spits maar nu de
nieuwe leider, gaan er waarschijnlijk weer
een hoop leuke verhalen bijkomen vanuit
dit sterrenteam. Sterrenteam? Martin: ‘’Ja
sterrenteam, haha. De een komt aan met
een bigshopper als voetbaltas. De ander ziet

eruit als een topsporter maar
schijn bedriegt. Ook hebben

we de longen van Usain Bolt
tot onze beschikking helaas in

combinatie met het scorend ver-
mogen van René van Rijswijk.

Onze topscoorder van vroeger
scoorde er toen 25 in een seizoen, nu

is ze 20. Maar we hebben er echt nog
wel paar die wel wat kunnen hoor, en

één die jarenlang in het tweede heeft

gevoetbald maar daar zie je al niets meer
van. Toch ben ik ervan overtuigd dat de
meesten van ons best weten hoe het alle-
maal moet, maar ja..’’

Baalmomenten kennen ze bij Achilles Veen
4 niet. Martin: ‘’Nee, als team niet. Als spe-
ler binnen Achilles Veen 4 liggen die binnen
het team wel op dezelfde lijn denk ik. Als je
bijvoorbeeld lekker op de bank zit en je
moet ineens invallen, of je hebt een basis-
plaats veroverd. Maar goed dat vindt nie-
mand leuk toch?’’

Op leuke verhalen en/of momenten hebben
de heren patent. Om negen uur ’s avonds in
tenue uit de kantine van Kerkwijk gestuurd
worden omdat de barvrouw ook graag naar
huis wil. Martin: ‘’Zo ook de laatste wed-
strijd van het seizoen 2010-2011 ongeveer.
We speelde thuis tegen GDC en we stonden
na een minuut of 65 met 0-6 achter. We
hebben toen de scheids (Henk Schreuders)
vriendelijk doch dringend verzocht om deze
kolder te beëindigen en bier te gaan drin-
ken. Dat zou hij doen als de slechtste speler
van GDC zou scoren. Maar zelfs toen ieder-
een hem hielp (inclusief onze keeper) lukte
het hem nog niet. Dat was een lange mid-
dag...’’

Martin: ‘’Als laatste wil ik Jos echt nog
even bedanken. Onze hondstrouwe
leider van weleer heeft de kleedka-
mer verruild voor de rabo(bo)
lounge. Bedankt voor alles Joske!’’
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”Tja, wat is spel-
inzicht op den duur...” 

Tekst: Kiki Verhaegen

Na een aantal jaar als derde
team van Achilles Veen ge-
speeld te hebben staat in sei-
zoen 2017-2018 opnieuw de
vertrouwde ‘4’ weer op het
wedstrijdformulier. Al meer-
dere jaren spelen ze samen,
sommige zelfs als vanaf de
A2. Martin: ‘’Maar na al die
jaren staat één ding als een
paal boven water. Wij kun-
nen er echt niets van!’’
Vorig seizoen hebben de
heren van Achilles Veen 3
zelfs even de ranglijst aan-
gevoerd. Er werd geen 
moment getwijfeld en de
screenshots zijn dan ook in
vele telefoons terug te vin-
den. ‘’Voor het nageslacht
ofzo denk ik, dit was zeker
meer geluk dan wijsheid!’’
aldus Martin.
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”Een weloverwogen
start vol ambitie”
Toch is het gelukt om, in aansluiting op een
paar succesvolle jaren meisjes-voetbal,
(waarbij goede prestaties zijn gehaald in
zowel de O17 en O19 categorieën) een heus
vrouwenteam neer te zetten onder leiding
van trainer Eric Verhagen. 

Trainer/coach – Eric Verhagen
In 2016 maakte ik de overstap naar Achilles
Veen. De vereniging was geen onbekende
voor mij vanwege wedstrijden in voorlig-
gende competities. Het team waarmee ik
aan de slag ben gegaan (MO19-1) had een
aantal sterke punten en was meester in het
“Kick & Rush” spel. Helaas blijkt maar weer
dat niet elke voetbaltrainer geschikt is voor
het vrouwenvoetbal. De ontwikkeling van
het team had stilgestaan vanwege een
slecht uitgepakte trainerswissel. De eerste
uitdaging was dan ook het motiveren van
de speelsters en meer voetballende oplos-

singen in het spel te brengen.

Terugkijkend op het afgelopen
seizoen mag ik concluderen dat
dit is gelukt. De weg naar het
vrouwenvoetbal is dan ook
met een volledige selectie en
met wat versteking van bui-
tenaf ingezet. 
VR1 kan beschikken over
18 gemotiveerde speelsters. Inmiddels is het
team gewend aan opbouwend voetbal, de
passing en techniek zijn verzorgd en er is
een zekere balans in de ploeg gekomen. De
speelsters hebben hierbij moeten wennen
aan nieuwe posities, ander spel en nieuwe
taken. Dat dit heeft geleid tot een stabiel
en ambitieus team is een feit. De ploeg
wordt niet meer gedragen door een paar
speelsters, maar kan uit de voeten met ver-
zorgd positiespel in alle linies waarbij 

gezocht wordt naar voetballende oplossin-
gen en waarbij druk zetten, omschakelen
en dominerend spel, geen onbekenden
meer zijn.

De uitdaging voor de komende jaren zal lig-
gen in het verder ontwikkelen van een
eigen spel waarbij de instroom van nieuw
vrouwelijk talent bij Achilles Veen moet lei-
den tot een bredere selectie. Het komt het
vrouwenvoetbal en de vereniging alleen
maar ten goede als we gaan beschikken
over een brede basis met ambitieuze voet-
balsters uit de regio. 

Neemt niet weg dat we bij aanvang van de
competitie al kunnen beschikken over een
goed functionerende ploeg die klaar is voor
de eerste ervaringen in de vrouwencompe-
titie welke haar oorsprong heeft binnen de
eigen vereniging.

Eric Verhagen
Trainer/Coach, Achilles Veen VR1.
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Dat het vrouwenvoetbal in
de lift zit is wel duidelijk. 
Na het EK voor vrouwen in
Nederland moet het inmid-
dels bekend zijn dat ook 
het vrouwenvoetbal een 
serieuze plaats heeft in de
Nederlandse voetbalsport.  

Voor een relatief kleine 
vereniging zoals Achilles
Veen blijft het echter een 
uitdaging een gebalan-
ceerd team op de been 
te brengen. Vaak is het 
niet mogelijk een 
overwogen selectie 
te vormen omdat 
het totaal aanbod 
van speelsters 
daar niet 
voldoende 
voor is.
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De spits van 
Achilles Veen VR1
Vier jaar later begon het weer te kriebelen
en dacht ik aan een terugkeer. Niet om de
geweldige prestaties of het geperfectio-
neerde positiespel, maar vooral om de ge-
zelligheid van het team en de sfeer bij de
club. Die prestaties komen later wel, dacht
ik. Een gevoel van thuiskomen was het toen
ik mijzelf in de winterstop overschreef naar
Achilles. Onder leiding van de toenmalige
trainers en met het concept ‘lange halen,
snel thuis’ gingen we de 2de klasse in en
met succes. Na 10 wedstrijden waren wij on-
geslagen kampioen met een duizelingwek-
kend doelsaldo. Een jaar na dit succes
konden we zelfs ons kampioenschap in de
hoofdklasse vieren!

Hierna begon, onder leiding van een
nieuwe trainer, pas de echte uitdaging, ge-

naamd ‘voetballen’. 
Verzorgd positiespel en
uitgespeelde kansen
waren de doelstelling.
Na positiewisselingen,
een andere kijk op
het spel en een ver-
liesreeks van acht
wedstrijden 
(mede te danken
aan een aantal serieuze blessures in de na-
jaar-competitie), begint het er nu en dan
toch echt op te lijken. Opbouw van achter-
uit, lekkere combinaties en verzorgd voet-
bal. De ’oehs’ en ’aahs’ van het publiek zijn
dan ook niet meer weg te denken bij onze
wedstrijden.

Na de zomerstop begint het volgende avon-

tuur: vrouwenvoetbal. 

Het zal even aanpoten worden voor de
jonge speelsters onder ons. Maar dit hechte
vriendinnenteam heeft al voor hetere vuren
gestaan. In ons debuutseizoen laten we
zeker van ons horen!

Shanna Bouman

Achilles Veen Vrouwen 1. 
Het heeft even geduurd,
maar het is een feit: na de
zomer met 18 vrouwen de
competitie in. Ik neem jullie
even mee naar ongeveer 8
jaar geleden. Zelf vertrok ik
naar een andere club omdat
het vrouwenvoetbal bij
Achilles maar niet van de
grond wou komen. Een paar
maanden later… een explo-
sie van aanmeldingen van 
enthousiaste meiden 
die bij Achilles wilden
komen voetballen!
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Bij mijn aanstelling als jeugdcoördinator
had ik mijzelf een aantal doelen gesteld.
Zorgen voor een veilig leerklimaat. Het trai-
nen van de trainers en op deze wijze trach-
ten de jeugdspelers dichter bij de selectie te
brengen, om vervolgens de stap naar het
eerste te kunnen maken. Zeker niet minder
belangrijk was de wil om alle jeugdspelers
te behouden voor de club zodat een ieder,
op zijn eigen niveau een platform heeft bij
Achilles Veen.
Nu, vier seizoenen later, moet en kan ik con-
cluderen dat er veel meer bij komt kijken. 
Opleiden binnen Achilles Veen is meer dan
alleen maar ontwikkelen van talenten. Op
voetbalgebied ben ik van mening dat de
jeugd van Achilles Veen stappen heeft ge-
maakt. Niels Duister zit in de selectie van 1
en er gaan komend seizoen een aantal
voormalige A-junioren ervaring opdoen in
het tweede op reserve Hoofdklasse niveau,
om zich door te kunnen ontwikkelen. Daar-
naast gaan wij het seizoen in met twee
extra seniorenteams. Prachtig!

Zoals eerder geschreven komt er echter
meer bij kijken. Doelstelling 1 was een veilig

leerklimaat. Achilles Veen staat mid-
den in de maatschappij en is der-
halve een afspiegeling van de
maatschappij. Om een veilig leer-
klimaat te creëren zijn er ge-
dragsregels opgesteld. Het
jeugdplan voorziet hierin en
eenieder, staf, spelers-speel-
sters en ouders dienen zich
hieraan te houden. Met de
komst van de meiden en dames waren er
eveneens andere maatregelen noodzake-
lijk. Zo is er o.a. een protocol Ongewenst
Gedrag opgemaakt. Een voorbeeld van de
inhoud is b.v. het aanstellen van vertrou-
wenspersonen. Daarnaast zijn kleedkamer
3 en 6 gereserveerd voor de meiden/dames
en voorzien van een gordijn, zodat wanneer
de deur open staat, men niet de kleedkamer
in kan kijken. Maatregelen om de veiligheid
en de mate van veiligheidsgevoel te verho-
gen.
Een ander item binnen de maatschappij is
het gebruik/misbruik van drank en drugs.
Los van het feit dat er geen indicaties zijn
van gebruik/misbruik binnen de vereniging
zijn er een 2-tal avonden belegd welke zijn

ingevuld door Novadic-Ken-
tron. Een avond voor de junio-

ren en een avond voor ouders.
Op deze avonden is er o.a. aan-

dacht geschonken aan de gevol-
gen van en aan signalen welke

mogelijk duiden op gebruik/mis-
bruik. Daarnaast heeft Achilles Veen

contact met de gemeente om samen
met andere verenigingen aandacht te

schenken aan de problematiek.
In het seizoen 2015/2016 zijn wij gestart

met VOG’s. VOG staat voor Verklaring Om-

trent Gedrag. Dit wordt op verzoek van de
betrokkene en de vereniging verstrekt door
de gemeente. Eveneens een maatregel om
de veiligheid en het veiligheidsgevoel te
verhogen.
Daarnaast is Achilles Veen een erkend leer-
bedrijf met een erkend leermeester. Om een
erkend leerbedrijf te worden dient er aan
een aantal criteria te worden voldaan.
Zeker ook op het gebied van veiligheid.
Zoals u kunt lezen is het creëren van een
veilig leerklimaat een proces op zich ge-
weest. En nog steeds, want we zijn er nog
niet, daar dit een continuproces is. We zul-
len met z’n allen dit moeten blijven bewa-
ken en ontwikkelen. Wij hebben een ieder
hierbij nodig. Bij het verschijnen van de pre-
sentatiegids is de Jeugd Kick-Off 2017/2018
achter de rug. Op deze ochtend heeft P&M-
Jeugd Voetbal Begeleiding aandacht be-
steed aan ouders in de sport. Eveneens een
tool om ouders te betrekken en veiligheid
binnen te vereniging te waarborgen.

Met sportieve groet,

Dick van Wijnen
Jeugdcoördinator Achilles Veen
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Opleiden is méér!
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Het overviel mij en er kwamen vragen bij
mij op zoals ‘Is dit iets voor mij?’ en ’Wat of
hoe ga ik dat dan aanpakken om het de kin-
deren naar hun zin te laten hebben?’ Maar
na een gesprek en wat bedenktijd was ik
eruit; ‘Ik ga het gewoon proberen!’

Trainersvirus
Na de eerste seizoenshelft kreeg ik de
smaak aardig te pakken en ging ik oefenin-
gen opzoeken via Youtube en vroeg mede-
trainers om wat goede raad en tips. Als ik
nu terugdenk aan die periode, dan besef ik
dat ik wel degelijk progressie heb geboekt
de laatste jaren! Vanaf toen is het heel snel
gegaan en had ik het ‘trainersvirus’ hele-
maal te pakken. 

Cursussen als Jeugdvoetbalkader, Positief
Coachen en Pupillentrainer volgden elkaar
snel op met als hoogtepunt een stage bij
Willem II. En zo had ik mijzelf na 4 seizoe-
nen de pupillen van Achilles Veen (Jo 9-2, Jo
9-1, Jo 11-3 en Jo 11-1) te hebben getraind
via de club opgegeven voor UEFA C Youth
3-cursus. Na een hectisch seizoen ben ik dan
ook in het bezit van de papieren. 

Een druk jaar waarin ik de Jo 11-1 trainde,
stageliep bij onze Jo 19-1, iedere week naar
Eindhoven moest voor de cursus, het nodige
huiswerk moest maken en ook nog zelf
speelde in ons huidige 2e elftal. Maar na 14
seizoenen in dit elftal gespeeld te hebben
heb ik besloten hiermee te stoppen. De pro-
motie naar de Reserve Hoofdklasse is voor
mij dan ook een fantastische afsluiting ge-
weest.

Seizoen 2017-2018
Komend seizoen zal ik opnieuw de Jo 11-1
onder mijn hoede nemen. Een team met
zeer veel talentvolle spelers en een collega
trainer die nog fanatieker is dan ik. Het trai-
nen in deze leeftijdscategorie geeft mij veel
voldoening. Het is in mijn ogen een cruciale
leeftijd in de ontwikkeling. Ze maken name-
lijk enorm grote stappen wat later in de ver-
dere voetbalcarrière goed van pas komt, op
welk niveau dan ook!

Het is belangrijk dat trainers de leerstof
aanbieden die bij de betreffende leeftijd

hoort. Bij de Jo 11 zijn dat techniekoefenin-
gen, balcontacten en 1-tegen-1 situaties
waarin verdedigen, omschakelen en aanval-
len veelvuldig aan bod komen. Er is genoeg
om mee aan de slag te gaan. Kinderen moe-
ten het zelf ervaren - het is uiteindelijk hun
spelletje!

Persoonlijk vind ik het mooi om te zien dat
de jeugd meer aandacht krijgt dan ooit te-
voren. Dit kan ook door de goede facilitei-
ten die door de club geboden worden. 

Dan denk ik niet alleen aan het complex
maar ook de cursussen voor de trainers en 
gediplomeerde trainers die beschikbaar
zijn. Door goede samenwerkingen tussen
trainers, (jeugd-)bestuur geloof ik dat we de
doelstellingen geformuleerd voor de jeugd
kunnen halen.

Richting het eerste elftal
Binnen het jeugdplan hopen we steeds
vaker talentvolle kinderen vervroegd een
jaar door te kunnen schuiven om zo ervoor
te zorgen dat ze, ondanks het geringe aan-
tal jeugdteams die de club heeft, de juiste
weerstand kunnen bieden voor die kinde-
ren. En zo eventueel in de toekomst het
1e kunnen halen! Natuurlijk is ons 1e elftal
het uithangbord van onze club en dat er
zowel binnen als buiten de club veel aan-
dacht naartoe gaat is logisch als je het mij
vraagt. Toch hoop ik daarnaast dat onze
jeugdafdeling de aandacht die het zou
moeten krijgen zeker in de toekomst ook
krijgt. Er wordt namelijk keihard gewerkt
door een groot aantal mensen die er veel
tijd en energie in steken en het allerbeste
met Achilles Veen voor hebben. Prachtig
toch?!

Als laatste wens ik iedereen weer een
gezond, sportief en plezierig voetbal-
seizoen toe!
Met vriendelijke groet,

Gerrold Burghout
71

”Je gaat het pas zien
als je het doorhebt.”

Inmiddels ruim 5 jaar gele-
den kreeg ik een telefoontje.
Het voor mij onbekende
nummer bleek van de jeugd-
coördinator van Achilles
Veen te zijn. Hij belde met de
vraag of ik interesse had om
de toenmalige F2 te willen
gaan trainen. Het zou gaan
om één trainingsavond per
week en de wedstrijd op 
zaterdag. 
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IRIS one
Parallelweg West 54 d-e
5251 JG Vlijmen
tel (073) 523 22 88
info@iris-one.nl

dealer voor alle
mobiele 
netwerken 

mobiele 
accessoires

audio

navigatie

mobiele 
communicatie

mobiel internet

multimedia

alarmsystemen

voertuig-
volgsystemen

xenon verlichting

standkachels
(ook voor 24 V) Nijverheidstraat 17 - Wijk en Aalburg 

Tel. 0416-693131 - www.advanwijk.nl - info@advanwijk.nl

U W   S P E C I A L I S T :

Het juiste adres met het
beste advies voor al uw 
mobiele communicatie en
apparatuur.
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Achilles Veen is niets
zonder vrijwilligers!

Bedankt!
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Tekst: Kiki Verhaegen

Axel Verhaegen en Martin
van Tilborg zijn de nieuwe
gezichten achter de club van
50. Zij hebben het stokje
overgenomen van Bert Ver-
beek. Bert is jaren geleden
begonnen met dit initiatief
en gaf al langer aan ermee te
willen stoppen. Martin: ‘’Wij
zagen kans om de club van
50 op onze eigen manier te
laten functioneren binnen
onze vereniging. 
Wel willen wij vanaf hier
Bert nogmaals 
bedanken voor zijn 
jarenlange inzet 
voor dit initiatief.’’

Nieuwe gezichten 
bij de club van 50

doorgenomen waarbij hulp van de Club
van 50 wordt gevraagd. Deze voorstel-

len worden aangedragen door eigen
leden en/of bestuur van de club. Uiteinde-

lijk zal op deze vergadering gezamenlijk
besloten worden welk voorstel en/of initia-
tief door de Club van 50 ondersteund
wordt.
Martin: ‘’Natuurlijk hebben wij zelf ook
wel wat ideeën om bepaalde zaken aan te
pakken. Maar daarvoor gelden natuurlijk
dezelfde regels. Daarnaast zijn we bezig
een leuke avond te organiseren voor de
leden en we hopen ze daar ook te zien!’’

Wil je lid worden van de Club van 50?
Download het inschrijfformulier vanaf
de website: www.achillesveen.nl, te
vinden onder het kopje vereniging. 
Lever deze in bij Axel Verhaegen of
Martin van Tilborg. Voor eventuele
vragen kunt u natuurlijk ook bij
hen terecht.

Het doel
blijft natuur-
lijk het-
zelfde. De
leden van de
Club van 50
betalen per
jaar €50,-.
Met deze fi-

nanciële bijdrage kunnen extra benodigdhe-
den voor de vereniging gefinancierd
worden. Benodigdheden waar leden en be-
zoekers van de club van profiteren zijn
daarin leidend.

Of er veranderingen binnen de Club van 50
komen? Axel: ‘’Nee, niet echt. We proberen 

de zaken en activiteiten net zo vertrouwd en
los over te brengen als Bert het in de voor-
gaande jaren gedaan heeft. Het is ook niet
nodig om ‘alles op z’n kop te zetten’. Natuur-
lijk zullen we onze eigen draai eraan geven.
Bijvoorbeeld door het allemaal wat meer te di-
gitaliseren.’’
De Club van 50 heeft zo door de jaren heen al
in een hele hoop zaken gefaciliteerd. Martin:
‘’En dat hopen wij in de toekomst zeker voort
te zetten!’’

Veel leden zijn vanaf het begin al lid en
Axel en Martin hopen ook in het ko-
mende seizoen weer nieuwe leden te
mogen verwelkomen. Gezamenlijk worden tij-
dens een jaarlijkse vergadering alle voorstellen
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foto: Teus Prinse
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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

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 commissie kan terugkijken op een jaar
vol traditionele, maar ook op een aantal
nieuwe, activiteiten. In het bijzonder be-
noemen wij graag de Truckshow die werd
georganiseerd tijdens de Winterfeestweek
in januari. Vrijwilligers (en organisatoren)
onder leiding van Gert-Jan van Loon be-
dankt voor jullie inzet. De “lichtstraat” met
ruim zestig vrachtwagens was zeer indruk-
wekkend te noemen. Hier werd door veel
leden en buurtgenoten nog lang over ge-
sproken. We hebben veel geleerd van dit
evenement en hopen dat dit jaar de Truck-
show wederom terug zal keren.  

Daarnaast hebben FeestDJ d’n Bally met zijn
StarPower Drive-in-show, DJ Martijn van
DEF-TECH en nieuwkomers Dj Joes van Hees
van party-discohow.nl en DJ Carlo afgelo-
pen jaar de voetjes van de vloer gekregen.
De avonden werden vaak compleet ge-
maakt met een optreden van uiteenlo-
pende artiesten. De seizoensopening werd 

hierdoor een knaller en tijdens het oktober-
fest kwamen we pullen tekort. In december
hadden we rondom de geweldige actie
“Samen maken we kanker kansloos” voor
de Daniel den Hoed Stichting een prachtige
avond neergezet met een nog mooiere op-
brengst voor de stichting.

Ook afgelopen jaar hebben we een feest-
week georganiseerd. De verwachtingen zijn
helemaal uitgekomen. Met dank aan vele
vrijwilligers hebben we onder andere een
mooie bingoavond gehad, gelachen om een
drietal tonpraters en genoten van wel drie
feestavonden. Wij willen hierbij de sponso-
ren, vrijwilligers en alle bezoekers bedan-
ken die deze week mogelijk hebben
gemaakt.  

Komend seizoen staat er bij de volgende
thuiswedstrijden een feestavond gepland:
16 september: Achilles Veen – RVVH
21 oktober: 

Achilles Veen – FC ‘s-Gravenzande
25 november: Achilles Veen – AFC

17 februari: Achilles Veen – Stedoco
21 april: Achilles Veen – Nootdorp

Dit seizoen willen we de seniorenelftallen
meer betrekken bij de activiteiten die geor-
ganiseerd worden. Binnenkort worden zij
benaderd door de commissie om de plan-
nen door te nemen. Overige activiteiten
houden we graag nog even geheim. Hier
hoort u spoedig van!

Helaas heeft de activiteitencommissie af-
scheid genomen van twee van haar leden:
Kiki Verhaegen en Johan Timmermans.
Graag willen we beiden hartelijk bedanken 

voor alle inzet die ze de afgelopen jaren
hebben getoond, want zonder hen waren
al die activiteiten niet mogelijk geweest. Dit
betekent echter wel dat we frisse aanwas
nodig hebben. Voor aankomend seizoen
zijn we nog op zoek naar personen die ons
team komen versterken. Ben jij iemand die
graag dingen organiseert, makkelijk het
voortouw neemt en het geweldig vindt
wanneer jij andere mensen een
topdag/avond bezorgt? Schroom dan niet
en spreek Ingrid Verschuur of Anco van de
Wetering hiervoor aan.

Als activiteitencommissie staan we altijd
open voor ideeën of opmerkingen. Spreek
gerust een van ons aan en we zullen kijken
wat de mogelijkheden zijn. Namens de ac-
tiviteitencommissie wens ik een ieder een
sportief, succesvol en plezierig voetbalsei-
zoen! 

Met vriendelijke groet, 
Ingrid Verschuur
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Activiteitencommissie

Tekst: Kiki Verhaegen

Achilles Veen is meer dan
voetbal alleen. Het is een
bruisende ontmoetingsplek
waar iedereen kan komen
voor ontspanning, een goed
gesprek of een gezellige dag.
De activiteitencommissie
draagt bij aan een
betere verbinding
tussen de leden,
supporters, gas-
ten en buurtge-
noten door het
organiseren
van 
activiteiten.
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Vos tweewielers
Dé  fietsspeciaalzaak 

in de regio !

Altijd meer dan 
1000 fietsen/e-bikes 

in voorraad
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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

Schilderwerken
Tel: 06-11186017

Veen
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beter leren beter bouwen

veel succes in 

het nieuwe seizoen!

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

www.almbouw.nl

ONDERHOUDBOUW

www.jetsevosautos.nl

Jetse Vos Auto's
Grotestraat 65A 
4264 RJ Veen

T: 0416 - 69 29 09 
M: 06 - 53 69 25 47 

E: jetsevosautos@planet.nl

Als u kwaliteit belangrijker vindt

Jetse Vos Auto’s in Veen is een ervaren, enthousiast auto-
bedrijf wat zich volledig inzet voor in- en verkoop van JONG
gebruikte ex-lease auto’s. Dit doen wij voor alle VW POLO,
SEAT IBIZA EN SKODA FABIA MET EEN 1.2 TDI MOTOR.

Jetse Vos Auto’s
Veel VW Polo en Seat Ibiza 

1.2 TDI op voorraad
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Tenue’s Achilles Veen 1

Het thuistenue bestaat
uit een groen/wit 
gestreept shirt met
witte broek en witte
kousen. Dit kan 
eventueel 
gecombineerd worden
met een groene broek.

Het uit-tenue bestaat
uit een rood shirt, een
zwarte broek en rode
kousen.

De keepers van 
Achilles Veen 1 spelen
in een geel of blauw
tenue.
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Opgericht: 7 juni 1944

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

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

Correspondentieadressen
Groeneweg 4, 4264 RN Veen
www.achillesveen.nl
info@achillesveen.nl

Ledenadministratie
Groeneweg 4, 4264 RN Veen

Jeugdleden
Rieka Verbeek, 06-23262975
E: ledenadministratie@achillesveen.nl

Wijzigingen alleen schriftelijk, 
per e-mail of via de website

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 derde 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 3e 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
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Bestuur Achilles Veen

Voorzitter
Janthijs de Fijter
telef. 06-20854154 
E: voorzitter@
achillesveen.nl

Secretaris/
Penningmeester
Michel Smits
telef. 06-50409577
E: secretaris@
achillesveen.nl

Veillgheidszaken/
Pers en PR
Kiki Verhaegen
telef. 06-23573119
E: veiligheid@
achillesveen.nl 

Voetbaltechnische
zaken
Ad Kwetters
telef. 06-50288291
E: technischezaken@
achillesveen.nl

Facilitaire zaken
Jos Verbeek
telef. 06-12701017
E: facilitair@
achillesveen.nl

Sponsorzaken
Henk Schreuders
telef. 06-53953847
E: sponsorzaken@
achillesveen.nl

Colofon

Eindredactie/samenstelling:
Kiki Verhaegen

Fotografie: 
HH-productions, Andel 
tenzij anders vermeld

Opmaak en 
technische realisatie: 
HH-productions,
Andel
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Thijs Timmermans Waardenburg B.V.   |   Filipsweistraat 9   |   4181 CH  Waardenburg   |   0418 - 745130

Ontdek onze wereld van exclusieve auto’s

t h i j s t immermans . com

T immermans Whijs TT .   |   FVg B.denburaarimmermans W

dek onztnO

t h i j s t immermans . c

t 9   |   4181 CH  Waaeistrilipsw.   |   F

clusiexan ed velere wdek onz

t h i j s t immermans . c

denburaart 9   |   4181 CH  W

s’oe autvclusie

omth i j s t immermans . c

45g   |   0418 - 774denbur 45130
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