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Door de samenwerking met Peter 
Schermers van Live Arts, hoofdsponsor 
PT-Creations B.V. en natuurlijk Kiki 
Verhaegen hebben we een prachtige, 
vernieuwde gids kunnen samenstel-
len. Deze gids is een afdruk van onze 
vereniging en staat boordevol verhalen 
van bestuursleden, sponsoren, trainers 
en vrijwilligers die dagelijks bezig zijn 
om Achilles Veen nog mooier en beter te 
maken.
Een ander voorbeeld is dat we met spon-
soren Vos Volvo Autobedrijven en Vos 
Citroën Zanddonk B.V. onze lagere seni-
orenelft allen in het nieuw steken, waarbij 
ze wekelijks zullen gaan strijden om de 
punten in een prachtig nieuw tenue.
 Nog een bijzondere gebeurtenis is 
dat we met Kwetters Eieren B.V. - hoofd-
sponsor van onze jeugdafdeling - een 
mooie afspraak hebben kunnen maken 
voor de gehele jeugdafdeling. Alle 
jeugdteams beschikken dit seizoen over 
nieuwe tenues. Op de borst zal het logo 
van Kwetters Eieren B.V. terug te vinden 
zijn en op de rug van alle spelers prijkt 
het logo van Villa Pardoes.
Villa Pardoes is een stichting die ervoor 
zorgt dat ernstig zieke kinderen of 

kinderen met een beperking er met hun 
familie even tussenuit kunnen om zo de 
dagelijkse pijn en het verdriet voor een 
moment te kunnen vergeten. Een goed 
doel met een prachtige gedachte! 
 Toen we dit bekend maakten was het 
mooi om te zien dat het jeugdbestuur 
meteen een aantal acties op touw zette 
om Villa Pardoes te steunen. Er werden 
lootjes en barbecuepakketten verkocht, 
en er werd zelfs met eieren gegooid om 
geld in te zamelen. Hiermee willen we 
onderstrepen dat voetbalclub Achilles 
Veen iets probeert terug te doen voor de 
maatschappij.
Op sportief gebied hebben we bij het 
eerste elft al ook veranderingen door-
gevoerd. De selectie is groter gemaakt, 
omdat het ons sportief gezien opbrak dat 
deze vorig seizoen te klein was. Verder 
hebben we met Giovanni Franken en 
zijn assistent Marcel van Ringelesteyn 
een nieuwe technische staf. Samen zullen 
zij met keeperstrainer Jan Schalken het 
eerste elft al gaan leiden. Hopelijk levert 
dat aan het einde van dit seizoen een 
mooie podiumplaats op!
 Zo proberen we middels ons beleid 
en alle acties daar omheen een vereni-

ging te zijn waar iedereen zich thuis kan 
en mag voelen. Iedereen die hier aan 
meewerkt, op wat voor manier dan ook: 
hartelijk dank!
 
Namens het bestuur van Stichting Spon-
soring Achilles Veen kan ik u verzekeren 
dat wij trots zijn op onze club. Als u hier 
aan wil bijdragen door lid te worden 
van onze businessclub, neem dan geheel 
vrijblijvend contact met ons op en 
informeer naar alle mogelijkheden via 
sponsoring@achillesveen.nl

Vanaf hier wil ik ook een dankwoord 
uitspreken naar alle vrijwilligers die 
actief zijn voor Achilles Veen. Van 
onderhoud tot wedstrijdleiding: iedereen 
is nodig om ons wekelijks van deze sport 
en het mooie sportpark te laten genieten.

Voor nu wens ik u veel leesplezier en 
hoop ik u dit seizoen vaak te mogen 
verwelkomen op Sportpark De Hanen 
Weide. 

Henk Schreuders
Voorzitter Stichting Sponsoring 
Achilles Veen

ACHILLES VEEN: 
VOLOP IN BEWEGING!
Stichting Sponsoring Achilles Veen kan bouwen en vertrouwen op een stabiele groep 
sponsoren. Met elkaar krijgen we het voor het elkaar om in het kleine dorpje Veen bij-
zondere prestaties neer te zetten. Een voorbeeld daarvan is deze presentatiegids.
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Zoals altijd kom ik even terug op het 
seizoen dat achter ons ligt: een bewogen 
jaar waarin van alles gebeurd is. Met 
hoogtepunten maar ook veel dieptepun-
ten. Wij schreven zelfs afgelopen jaar een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van 
Achilles Veen. 

Op 10 november 2017 is door een nood-
lottig ongeval onze kantinebeheerster 
Hermien de Fijter om het leven geko-
men. Een verschrikkelijke ervaring voor 
haar man Joost, zoon Gert en verdere 
familie. Uiteraard had deze gebeurtenis 
ook een grote impact op ons als ver-
eniging. Er heersten totaal ongeloof en 
verbijstering; iedereen zocht steun bij el-
kaar. Bijzonder was het om de grote hoe-
veelheid leden en zelfs niet-leden te zien 
tijdens de bijeenkomst die georganiseerd 
was kwamen om het condoleanceregister 
te tekenen. Je kon merken dat Hermien 
erg geliefd was bij jong en oud.  

Ook verloren we dit jaar op 11 juni onze 
oud-voorzitter en erelid Dick Honcoop 
op 87-jarige leeft ijd. Dick heeft  in het 

verleden een aantal boeken geschreven 
over onze voetbalclub Achilles Veen en 
de club vier jaar geleid als voorzitter. Wij 
wensen beide families veel sterkte.

De kop van dit artikel geeft  het al aan: 
een droom of een sprookje
Er bestaan dus slechte dromen welke 
zoals hierboven beschreven verschrik-
kelijke dingen bevatten. Deze dromen 
wil je eigenlijk helemaal niet meemaken. 
Helaas hebben wij die keuze niet en 
worden we daar, of we nou willen of niet, 
toch mee geconfronteerd. Maar iedereen 
heeft  weleens een droom of wens, en veel 
mensen proberen dit te verwezenlijken. 
 
'Hoe het zou zijn om eens een keertje 
door te stomen naar de derde divisie?' 
Al jaren zijn we redelijk in de buurt van 
promotie, maar telkens sneuvelt deze 
droom kort voor het wakker worden. 
Afgelopen seizoen werden we al redelijk 
vroeg wakker geschud. Omdat de se-
lectie fl ink was uitgedund doordat een 
aantal spelers tussentijds vertrokken of 
weggestuurd waren en we daarnaast ook 

nog te maken kregen met veel blessures, 
ging het afgelopen seizoen eigenlijk uit 
als een nachtkaars. We speelden zelfs 
geen nacompetitie, wat de afgelopen 
jaren nog wel aan de orde was. Een 
tegenvaller dus en een snel einde van het 
seizoen. 

Inzet
Naast deze tegenvaller namen we ook af-
scheid van onze hoofdtrainer en zijn as-
sistent. Hoofdtrainer Clemens Bastiaan-
sen heeft  zijn uiterste best gedaan, maar 
jammer genoeg heeft  het niet geleid tot 
het uitkomen van onze droom.  
 Ook zijn assistent José van de Ven 
heeft  Achilles verlaten; hij zal in het 
nieuwe seizoen hoofdtrainer worden 
van SVS '65. Wij willen vanaf deze plaats 
beide heren nogmaals bedanken voor 
hun inzet de afgelopen jaren en wensen 
ze veel succes bij hun nieuwe uitdaging.  
Dit betekent natuurlijk niet dat we me-
teen stoppen met dromen als het even 
tegenzit: we gaan gewoon weer bouwen 
aan een nieuwe droom.

DROOM OF SPROOKJE?
Voor u ligt de nieuwe versie van onze presentatiegids. Een nieuwe opzet en uitgevoerd 
door hoofdzakelijk vrijwilligers. Een bijzondere prestatie waarop we allemaal trots mo-
gen zijn. Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan eenieder die hieraan heeft 
bijgedragen.
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 Welkom
Bij ieder afscheid in deze wereld hoort 
ook meestal weer een welkom; in dit 
geval voor de nieuwe technische staf. 
Een nieuwe droom ontstaat en met het 
aanstellen van een nieuwe trainer pro-
beren we deze nieuwe droom gestalte te 
geven.  

Giovanni Franken is onze nieuwe trainer 
en samen met assistent Marcel van Rin-
gelesteyn heeft  hij de afgelopen jaren de 
selectie van RVVH onder zijn hoede ge-
had. Een trainer die door vele clubs werd 
begeerd maar uiteindelijk voor Achilles 
Veen koos. Het wederzijdse gevoel 'dat 
het zo moest zijn' en de goede klik gaven 
de doorslag. Met zijn komst begint de 
uitkomst van onze nieuwe droom.
Ik heb het volste vertrouwen in Giovan-
ni, een man die topsport uitstraalt en dit 
ook gaat overbrengen naar de spelers-
groep. Door deze mentaliteit is de kans 
op het uitkomen van onze gezamenlijke 
droom aanzienlijk groter. Daarom veel 
succes toegewenst aan de technische staf 
en begeleiding.

Uiteengespat
Naast heel mooie dromen bestaan er ook 
iets minder mooie dromen. Zo heeft  ons 
tweede elft al de promotie naar de reserve 
hoofdklasse niet kunnen omzetten naar 
een langer verblijf op dit niveau. Helaas 
is het na één seizoen alweer afgelopen en 
zijn we in de nacompetitie gedegradeerd. 
 
Doordat ons eerste elft al zoveel perso-
nele problemen kende, betekende dit 
automatisch dat ook ons tweede elft al in 
de problemen zou komen. Hoewel het er 
naar uitzag dat Tom Smits en zijn man-
nen het met een Houdini-achtige act nog 
bijna voor elkaar kregen om handhaving 
te realiseren, viel dit helaas tegen het ein-
de nog net de verkeerde kant op. 

Mijn complimenten voor de tweede 
seizoenshelft , waarin het aantal jeugdige 
jongens die dit jaar waren ingepast aan 
het niveau gewend begonnen te raken 
en steeds beter gingen spelen. Komend 
jaar hebben deze gasten de uitdaging 
om het verloren terrein weer terug te 
winnen.  

Verder wil ik nog mijn complimenten 
geven aan de overige seniorenteams; 
door de personele problemen in beide 
selectie-elft allen hebben zij daaronder 

ook fl ink geleden. Erg knap hoe ze hier-
mee zijn omgegaan en hoe met kunst 
en vliegwerk soms alle wedstrijden zijn 
gespeeld. 
Ik hoop voor jullie dat het wat dat betreft  
een wat rustiger jaar wordt en wens jullie 
een voetbaljaargang zonder problemen 
en met veel plezier.

Jeugddroom
Onze jeugddroom begint ook steeds 
meer gestalte te krijgen. Graag zou-
den wij weer wat Veense jongens in de 
selectie willen hebben. Inmiddels zijn er 
twee jongens uit de club aangesloten bij 
het eerste elft al. Dit is nou zo'n droom 
die begint uit te komen. Keeper Niels 
Duister en speler Melle Mandemakers 
zijn twee voorbeelden van en voor onze 
jeugd. 

Zo blijkt dat met een dosis doorzettings-
vermogen het nog steeds mogelijk om 
op een hoog niveau aan te sluiten. Een 
bewijs richting al onze jeugdspelers dat 
het dus nog steeds mogelijk is om bij 
het eerste van Achilles Veen te kunnen 
komen. Wij als vereniging hebben de 
taak om dit zo goed mogelijk te facili-
teren en ondersteunen.  Het is dan ook 
belangrijk dat we de ingeslagen weg 
blijven vervolgen en proberen dit aantal 
van twee verder uit te breiden. Ik wens 
het jeugdbestuur veel wijsheid toe en 
alle trainers en leiders veel plezier. Ga zo 
door, jullie zijn op de goede weg!

Damesvoetbal of  droomvrouwen
Wat jaren geleden is opgestart heeft  gere-
sulteerd in een heus senioren dameself-
tal. De kleine meisjes die begonnen met 
voetballen zijn inmiddels heuse dames 
geworden. Voor veel mannen die van 
voetbal houden is een vrouw die zelf ook 
voetbalt een droomvrouw, om even in de 
trend van het verhaal te blijven. De da-
mes gaan ook steeds beter voetballen en 
het is goed voor een voetbalvereniging 
dat deze groep aan het verenigingsleven 
wil deelnemen. Ik wens de dames veel 
succes in het volgende seizoen.

Dankwoord en afscheid
Tenslotte wil ik graag iedereen bedan-
ken die op wat voor manier dan ook 
zijn steentje heeft  bijgedragen tijdens 
het afgelopen seizoen. We konden jullie 
tomeloze inzet niet missen en zijn daar-
voor dan ook zeer dankbaar. Ik hoop 
dan ook dat Achilles Veen in het nieuwe 

seizoen weer op jullie kan rekenen. Jullie 
zijn onbetaalbaar.

Zoals jullie weten zal ik in januari 2019 
de voorzittershamer overdragen. Ik heb 
met veel plezier mijn steentje bijgedra-
gen aan onze mooie voetbalclub. Ik heb 
het ervaren als een mooie droom met af 
en toe een deel waarin ik wat onrustig 
sliep. Ondanks dat was het een droom 
die voor mij op een sprookje leek.  

Het verschil tussen een droom en een 
sprookje: een droom is een gedachte 
die zowel goed als slecht kan afl open. 
Een sprookje loopt echter altijd goed af. 
Daarom was de tien jaar dat ik voorzitter 
mocht zijn voor mij een droom en een 
sprookje tegelijk.

Een sportieve groet,

Janthijs de Fijter                                                                                                                                           
Voorzitter VV Achilles Veen
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Nieuwe trainers Giovanni en Marcel 
nemen het stokje over van Clemens 
Bastiaansen en José van de Ven.

Aanstelling
Op het moment van schrijven zijn de 
voorbereidingen in volle gang en is er 
al drie keer gewonnen van respectieve-
lijk Cluzona, OJC Rosmalen, UDI '19 

Dit seizoen staat onze 
selectie onder leiding van 
Giovanni Franken, Marcel 
van Ringelesteyn en Jan 
Schalken. Jan begint aan 
zijn derde seizoen bij Achil-
les Veen.

en Unitas. 'Een mooie start,' geven de 
trainers aan. Maar laten we beginnen bij 
het begin. 
Giovanni: 'RVVH en Achilles Veen 
kenden elkaar al. Na contact tussen de 
voorzitters van de clubs ben ik in no-
vember 2017 benaderd door Janthijs de 
Fijter met de vraag of ik wilde reageren 
op een vacature binnen Achilles Veen. 

Na een aantal gesprekken waren we eind 
januari 2018 al rond.'

Giovanni en Marcel hebben beiden een 
andere weg bewandeld naar aanloop van 
hun loopbaan als trainer. 
 Zo is Marcel zich na een lange en 
vooral recreatieve voetbalcarrière via een 
functie als verzorger gaan specialiseren 

in een rol als assistent-trainer voor het 
fysieke en conditionele aspect van het 
spel. Daarentegen heeft Giovanni ge-
speeld bij Feyenoord, Dordrecht en RKC 
Waalwijk. Afsluitend is hij als speler en 
trainer maar liefst 12 jaar voor RVVH 
actief geweest. Daar heeft hij de kans 
gekregen om zich als trainer te ontwik-
kelen.

'JE SPEELT OM TE WINNEN!'
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 Toen naast Giovanni ook Marcel 
werd aangetrokken, was dit tijdens het 
overleg voor beide heren een gemakkelij-
ke keuze. Marcel: 'We werken inmiddels 
alweer zes jaar samen, tot volle tevreden-
heid van ons beiden. Tijdens voorgaande 
jaren was ons eigenlijk al wel duidelijk 
geworden dat we elkaar waar mogelijk 
zouden blijven volgen. Daarnaast heb-
ben we dezelfde normen en waarden, 
zowel op het veld als daarbuiten. Dit 
geeft  niet alleen onszelf rust, maar werkt 
ook deels door in de spelersgroep.'

Naast Giovanni en Marcel maakt ook Jan 
Schalken deel uit van de trainingsstaf als 
keeperstrainer. De klik binnen dit trio 
was er meteen. Giovanni: 'We mogen in 
onze handen knijpen met een persoon 
als Jan in onze staf. Hij is een fantas-
tische aanvulling en fi jn persoon om 
mee te werken. Niet alleen voor ons als 
trainers maar ook voor de spelers.'

Seizoen 2018 / 2019
In aanloop naar het komende seizoen 
heeft  Giovanni tijdens thuiswedstrijden 
Achilles Veen een aantal keer bezocht 
om de sfeer te proeven. Giovanni: 'Ik 
vind het fi jn om een beeld te hebben 
bij de voetbalclub waarin ik terecht ga 
komen. Achilles Veen is een kleine, 
warme en huiselijke voetbalclub. Ik had 
dan ook meteen een goede klik met het 
bestuur. Dat zorgt voor motivatie voor 
de komende periode.'

Natuurlijk is er voor komend seizoen 
met dit nieuwe trainersduo gesproken 
over de visie en de richting die Achilles 
Veen op wil gaan. Giovanni: 'We zien dit 
als een mooie uitdaging. Achilles Veen 
is een nuchtere voetbalclub waarin ieder-
een benaderbaar is maar ook wel moet 
zijn. Om daadwerkelijk die ene stap te 
maken moeten alle neuzen wel dezelfde 
kant op staan!'

Selectie
De selectie bestaat al een aantal jaren uit 
een redelijk vaste groep, maar dit jaar 
zijn daar wederom nieuwe spelers aan 

toegevoegd in de zoektocht naar een 
bredere selectie. 
 Marcel: 'Ik denk ook dat de selec-
tie door een proces moet. We hebben 
een doelstelling en daarvoor zullen we 
moeten werken. We proberen met onze 
manier van denken, trainen en spelen 
hier een kentering in te maken waarmee 
we uiteindelijk hopen door te kunnen. 
De selectie moet de doelstelling ook zelf 
breed dragen. Dit proces zijn we al aan 
het ondergaan, waarmee we een stukje 
bewustwording hopen te creëren. Er zit 
zeker potentie in deze groep, wat natuur-
lijk blijkt uit de plaats op de ranglijst van 
de afgelopen seizoenen. De tijd zal leren 
hoe snel we het samen op de rit hebben.'
 Op de vraag of dit proces lastiger is 
wanneer een selectie al langer samen-
speelt is voor Giovanni wel duidelijk: 
'Nee, dit is niet per defi nitie lastiger. 
Onze werkwijze is dan wel gerelateerd 
aan presteren en kwaliteit, maar hier ne-
men we wel een zekere mate van plezier 
hebben tijdens de training in mee.'

Kernwaarden
Doordat je met voetbal als team ope-
reert, kunnen acties die je voetballend 
maar ook niet voetballend uitvoert op 
het veld consequenties hebben voor de 
tegenstander, competitie of voetbalclub 
waarvoor je speelt. 
 Giovanni: 'Als selectie hebben we aan 
het begin van het seizoen drie kernwaar-
den bepaald: 
1. Onderling respect tussen team, staf en 
spelers. Daarnaast ook naar tegenstan-
ders en derden. 
2. Toewijding aan onze doelstelling. 
Dus we spreken uit om in de top van de 
hoofdklasse mee te doen. En mocht alles 
meezitten: om ook mee te doen in de 
nacompetitie of directe promotie. 
3. Als je komt trainen, train je om beter 
te worden en speel je om te winnen. Dit 
hopen we het komend seizoen te kunnen 
laten zien.'

Competitie
Achilles Veen is opnieuw ingedeeld 
in hoofdklasse A en treft  daar oude 

bekenden zoals Ter Leede, Jodan Boys 
en Swift  van vorig jaar. Maar bijvoor-
beeld ook het opnieuw gepromoveerde 
XerxesDZB. Dit seizoen wordt er tevens 
afgetrapt tegen Jong Den Bosch. 
Dit lijkt geen gemakkelijke competitie te 
gaan worden.

Op de vraag of er wordt uitgekeken naar 
een bepaalde wedstrijd heeft  Marcel een 
snel antwoord: 'Ik kijk uit naar de eerste 
wedstrijd, waarbij we tegen Nootdorp 
moeten spelen. Dan begint het echt en 
gaan we dit seizoen zoveel mogelijk 
wedstrijden zien te winnen.'
 Giovanni: 'We hopen dit seizoen een 
goede balans te vinden. Ook hopen we 
hetzelfde te kunnen leveren in uitwed-
strijden als we vorig jaar deden in de 
thuiswedstrijden, want vorig jaar werde 
er teveel uitwedstrijden verloren. Door 
een goede balans te vinden en optimaal 
te kunnen trainen hopen we aan het 
eind van het seizoen genoeg lucht over 
te hebben om onze doelstellingen te 
behalen. Hiervoor hopen we natuurlijk 
op goede support tijdens zowel de thuis- 
als uitwedstrijden. Met supporters die 
achter je staan gaat alles beter!'

Met sportieve groet,

Giovanni Franken
Hoofdtrainer

Marcel van Ringelesteyn
Assistent-trainer

Marcel: 'We hebben een 
doelstelling en daar zullen 
we voor moeten werken.'

Giovanni: 'Vorig jaar werden 
er teveel uitwedstrijden 
verloren.'
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Ik ben werkzaam als gedragsbegeleider 
bij Stichting Respect. Daar begeleid ik 
probleemjongeren in crisisgezinnen, 
maar ook jongeren met gedragsproble-
men. Dat is in mijn ogen ook een van de 
redenen waarom het zo goed klikt tussen 
Ayden Kuijpers en mij.

Loopbaan
Ik ben begonnen met voetballen bij VV 
Riel toen ik zes jaar was. Op 13-jarige 
leeft ijd ben ik overgestapt naar VOAB 
in Goirle, waar het niveau hoger lag. Op 
mijn 18e ben ik bij Willem II terecht-
gekomen waar ik twee seizoenen heb 
gespeeld. Vanuit daar ben ik naar het 
Belgische KFC Witgoor Sport gegaan, 
vlakbij Dessel. Daar had ik het na een 
half seizoen wel weer gezien en daarna 
heb ik na een aantal gesprekken de keuze 
voor Achilles Veen gemaakt, tegelijk met 
Th eo Martens. 
Waarom ik voor Achilles Veen koos 
had voor een groot deel te maken met 
de jongens die hier toentertijd al actief 
waren. Ook toenmalig assistent-trainer 
Nabil Bouchlal en teammanager Paul 
Soethout waren bekenden van mij. 
Van deze keuze heb ik nooit spijt gehad. 
Ik begin nu aan mijn vijfde seizoen bij 
Achilles Veen en dat zegt volgens mij 
meer dan genoeg.

Wisselvallig
Vorig seizoen zijn we als team sterk be-
gonnen. De eerste helft  van het seizoen 
hebben we eigenlijk continu samen met 
Noordwijk bovenaan gestaan. 
Na de winterstop verloren we onnodig 
punten. Dit begon uit bij Nootdorp. We 
kregen kans na kans, maar ik miste mijn 
eerste penalty van het seizoen en er werd 
ook een doelpunt van mij onterecht afge-
keurd. Kort daarna lag de bal opeens bij 
ons in het netje. Vanaf dat moment werd 
ons spel wisselvalliger, maar de precieze 
reden hiervoor is voor mij nog steeds 

een raadsel. Daarnaast kregen we gedu-
rende het seizoen een aantal tegenslagen 
in de vorm van vervelende blessures. 

Blessure
Ook ik raakte aan het einde van het 
seizoen geblesseerd. Op dat moment 
baalde ik enorm, zeker omdat ik me 
had voorgenomen om dit seizoen 20 
doelpunten te gaan scoren. Dat is helaas 
niet meer gelukt. Nu, een aantal maan-
den later, zie ik het als iets positiefs. Mijn 
blessure is zo goed als hersteld. Ik heb 
in de maand juni drie tot vier keer per 
week doorgetraind bij de sportschool 
van Niek Wilborts. Ik merk wel dat mijn 
onderbeen en kuit langer nodig hebben 
om te herstellen dan voorheen, maar ook 
dat zal wel weer goed komen.

Komend seizoen
Mijn gevoel wat betreft  komend seizoen 
is positief. Ik heb er veel vertrouwen 
in dat we dit jaar gaan promoveren. 
We hebben als team zeker de benodig-
de kwaliteiten. Het feit dat de meeste 
jongens al jaren samen voetballen is 
daarin ook een groot voordeel, en met 
de komst van nieuwe trainers moet dit te 
realiseren zijn. Iedereen wordt weer even 
scherp gezet en ik verwacht dat Giovan-
ni ons op de juiste manier zal weten te 
motiveren. Voorgaande jaren hebben 
we al een paar keer tegen hem gespeeld, 
waarbij het me opviel dat hij tactisch erg 
sterk is. 
De kracht van ons team is toch wel dat 
we voetballend vaak de bovenliggende 
partij zijn. Ik vind dat het tijd is om 
een niveautje hoger te gaan spelen met 
Achilles Veen en dus dat de doelstelling 
het promoveren moet zijn. Ik denk dat 
zowel het team als de voetbalclub eraan 
toe is om naar de derde divisie te gaan. 
Mijn persoonlijke doelstelling is om 
topscoorder te worden met 20 doelpun-
ten of meer.

Het is jammer dat SteDoCo, Hoek en 
Noordwijk zijn gepromoveerd, want 
dit waren wel de leuke wedstrijden van 
het seizoen. Aan de andere kant krijgen 
we er een paar mooie teams voor terug. 
Denk hierbij aan SC Feyenoord, Spijke-
nisse, Jong Den Bosch en RKAV Volen-
dam. Ook teams als Swift , Jodan Boys en 
Ter Leede zijn altijd lastig en daarom een 
uitdaging om tegen te spelen. 
Kortom: een competitie waarin de teams 
aan elkaar gewaagd zullen zijn. Maar 
ondanks dat heb ik er het volste vertrou-
wen in dat wij dit seizoen gaan knallen 
in hoofdklasse A!

Met sportieve groet,

Sen Aerts

'IEDEREEN WORDT WEER 
EVEN OP SCHERP GEZET'
Sen Aerts is 25 jaar oud en geboren in Riel. Een dorp vlakbij Tilburg, waar hij 
tegenwoordig woont met zijn vriendin.
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'MEER INDIVIDUELE AANDACHT 
VOOR ONZE KEEPERS'

Niels Duister, Jamil Kools, Ferdi Kwet-
ters en Jorn Wagener maken deel uit van 
de A-selectie voor het eerste en tweede 
elft al. Nano van Ballegooijen en Nick 
Schreuders komen uit in de JO19-selec-
tie.
'Drie maal is scheepsrecht,' grapt Jan. 
Hij heeft  in zijn carrière al eens eerder 
contact gehad met Achilles Veen voor 

Jan Schalken is voor het 
derde seizoen op rij de 
keeperstrainer van Achilles 
Veen. Dit seizoen heeft hij 
de beschikking over maar 
liefst zes keepers.

een plek onder de lat. Hij was al jeugdin-
ternational toen hij bij Willem II een 
profcontract tekende. Toen speelde Jan 
ruim 350 wedstrijden in de hoofdklasse 
zondag en vervolgde zijn carrière als 
assistent-trainer, (interim) trainer en 
keeperstrainer bij de jeugdafdeling van 
Willem II. Daarna ging hij in Veen aan 
de slag. 'Ik heb het hier geweldig naar 

mijn zin. Zowel op als naast het voetbal-
veld.' aldus Jan. En dat zien de keepers 
ook. 
 
Ferdi: 'Jan is gewoon op zijn plaats bij 
Achilles Veen. Vanaf het eerste moment 
stond hij midden in de voetbalclub. 
Hij is voor iedereen bereikbaar en 
aanspreekbaar.'

Blessures
Aan het einde van seizoen 2017 / 2018 
had Achilles Veen wederom te kampen 
met een keepersprobleem. Jan: 'Voor 
Ferdi stond dit seizoen in het teken van 
revalideren. Niels' ontwikkeling stokte 
vanwege een kruisbandblessure, net als 
Ferdi. Halverwege het seizoen namen we 
afscheid van Rens. 
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 En omdat Jamil vanwege meerdere 
kaarten een schorsing had gekregen, 
moesten we uiteindelijk zelfs aanspraak 
maken op Jorn.'

Samenwerking
Alle zes de keepers geven aan fi jn met 
hem te kunnen werken. Nano: 'Ik train 
nu twee jaar met Jan en ik heb ontzet-
tend veel geleerd. Niet alleen ballen 
tegenhouden maar ook meevoetballen, 
coachen en organiseren.' 

Jan: 'Als staf zijn we al aardig aan elkaar 
gewend en weten wat er nodig is om 
met veel plezier tot de beste prestaties te 
komen. Het goede gevoel onderling was 
er meteen. Dat had ik overigens ook met 
Clemens en José.'

Qua keeperstrainingen verwacht Jan 
dan ook weinig veranderingen: 'Aan-
passingen zullen er voornamelijk zijn in 
overleg met Giovanni en Marcel.  
We gaan voortaan in blokken werken 
en zijn er daardoor ook keepers nodig 
tijdens de voetbaltraining. Zo kan ik 
voortaan meer individuele aandacht 
besteden aan onze keepers.' 

Verrassingen
Voor het Veense publiek staan er in sei-
zoen 2018 / 2019 bekende namen onder 
de lat bij het eerste en tweede elft al. Op 
de vraag of Jan verrassingen verwacht 
ten opzichte van vorig seizoen is hij 
duidelijk: 'Jamil heeft  zich het afgelopen 
seizoen bewezen. In mijn ogen is hij echt 
de beste doelman van onze competitie. 
Als hij zijn ontwikkeling van vorig jaar 
kan doortrekken, gaan we mooie dingen 
meemaken. Ferdi is ontzettend gedreven 
en qua trainingsinstelling en arbeid een 
voorbeeld voor de anderen. Hij zal het 
de tegenpartij altijd zo lastig mogelijk 
maken. Jorn is zeer gedreven en een 
enorm talent. Ik ben hem nog steeds 
dankbaar dat hij Achilles Veen de afgelo-
pen twee seizoenen heeft  geholpen. Met 
verve verving hij Jamil tijdens zijn schor-
sing van afgelopen seizoen.
 
Niels is aan het revalideren maar 
ontwikkelt zichzelf inmiddels al enorm 

goed. Zijn fysiek, uitstraling, traptech-
niek en kwaliteiten werden met de 
maand beter totdat zijn kruisband het 
begaf. Ik verwacht dat hij nog sterker 
terug gaat komen.' 

Ook voor de keepers zelf is het helder 
wat ze moeten doen. Jamil: 'Ik wil ook 
dit seizoen eerste keeper blijven. Ik weet 
wat me te doen staat!' Niels: 'Wanneer 
ik het veld weer op mag, hoop ik fl inke 
vorderingen te kunnen maken in mijn 
revalidatie. Ook hoop ik mijn niveau van 
vorig seizoen weer te kunnen bereiken.'

Ontwikkelen
'Nick en Nano zijn zich enorm aan het 
ontwikkelen.' gaat Jan verder. 'Ik train 
Nick nu twee jaar. Hij heeft  laten zien dat 
hij ontzettend coachbaar is. Daardoor is 
hij ook de talentvolle doelman geworden 
die hij nu is. Zijn beloning was er vorig 
seizoen. Toen mocht hij al eens deel 
uitmaken van de selectie. 
Nano is met zijn 16 jaar de jongste van 
het stel, maar hij werkt hard en is enorm 
leergierig. Hij zal komend seizoen gaan 
laten zien dat hij van waarde kan gaan 
zijn voor Achilles Veen.'

Alle keepers zijn voornemens om het 
nieuwe seizoen wederom alles te geven 
op de trainingen voor hun plek onder de 
lat. Nick: 'Ik wil graag de eerste doelman 
van de JO19 worden.' 

Ervaring en routine
Jan: 'Ik probeer tijdens de trainingen het 
juiste gevoel mee te geven. Hard werken, 
veel analyseren, herhalen en praten. 
Daarvoor is goed onderling contact 
maar ook acceptatie nodig. Zonder 
dat de keepers het in de gaten hebben 
vangen ze honderden ballen per week. 
Ervaringen bespreken en verbeteringen 
aanreiken is tijdens deze trainingen dan 
ook een belangrijk onderdeel. 
Ervaring en routine is belangrijk voor 
een keeper.'  

Jorn: 'Komend seizoen wil ik nog beter 
gaan samenwerken met de andere 

keepers. Zo kun je elkaar ook uitdagen 
om beter te worden als keeper.' 

Goede onderlinge samenwerking is 
belangrijk binnen het team. Jan: 'Toen 
ik 30 jaar geleden bij Willem II speelde, 
hielden mijn teamgenoten me scherp. 
Daarbij werd er geen blad voor de 
mond genomen. Maar dit accepteerde je 
gewoon van spelers als Bud Brocken en 
John Feskens.'

De keeper die de meeste wedstrijden 
gaat spelen zal zich daardoor ook sneller 
ontwikkelen. 
Jan: 'Het ligt aan de jongens zelf wie 
er straks onder de lat mag staan. Ook 
hoop ik straks daarvoor bij iedereen de 
juiste drive te gaan zien: met veel plezier 
trainen en spelen met de absolute wil om 
te winnen!'

Ferdi Kwetters: 'Jan is wel 
een echte gangmaker in de 
selectie!'

Jamil Kools: 'Ik weet wat ik 
moet doen. Jorn en Ferdi 
willen ook onder de lat bij 
het eerste.'

Jorn Wagener: 'Vier keepers 
voor twee teams… 
Concurrentie is er zeker.'
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Uitgerekend de laatste thuiswedstrijd 
van de competitie tegen Noordwijk, een 
concurrent waarmee Achilles Veen de 
eerste seizoenshelft  samen mee boven-
aan stond, werd verloren. Daarmee 
kwam er een einde aan de ongeslagen 
status in thuiswedstrijden binnen de 
competitie van seizoen 2017 / 2018.

'Ik kan lang en breed over vorig sei-
zoen praten, maar het enige wat ik er 
persoonlijk over kan zeggen is dat dit 
mijn slechtste seizoen tot nu toe was bij 
Achilles Veen,' begint Th eo Martens zijn 
terugblik op seizoen 2017 / 2018. 
De 27-jarige middenvelder die aan zijn 
vijfde seizoen in het groen-wit begint 
spreekt over een lastig seizoen. 'We wa-
ren niet in staat om met ons spelers-
materiaal de nacompetitie te halen, wat 
voorgaande jaren wel lukte. En dat is 
zuur! Dit hebben we natuurlijk wel aan 
onszelf te danken, laat ik dat voorop 
stellen.'
Voordat Th eo naar Veen kwam, heeft  hij 

bij Den Bosch, WSJ, Willem II, SC Veen-
dam en KFC Witgoor Sport gespeeld. 
Nu maakt hij al enkele jaren deel uit van 
de selectie van Achilles Veen. 'Ik denk 
dat het positief is dat het team veelal het-
zelfde blijft . Je kent elkaars kwaliteiten 
en hierdoor hoop ik er komend seizoen 
meteen vanaf de eerste wedstrijd met het 
team te staan!'

Terugkijkend op zijn seizoenen bij 
Achilles Veen staat de thuiswedstrijd 
tegen Noordwijk in seizoen 2016 / 2017 
bovenaan. 'In deze wedstrijd wisten wij 
in december op eigen terrein de pe-
riodetitel binnen te halen. Dat is echt 
een hoogtepunt voor mij. Dit was een 
topwedstrijd, zoals die er ieder jaar zijn. 
Naar die wedstrijden kijk ik toch wel uit.'
 In thuiswedstrijden spreekt Th eo van 
een 'over-mijn-lijk-mentaliteit'. 'Geen 
enkele tegenstander mag zomaar met 
een of drie punten van ons complex 
af. Ik denk dat dit wel erg leeft  in onze 
groep.'

Die drive zag hij echter niet terug in de 
uitwedstrijd tegen Smitshoek. 
Th eo: 'We liepen al vroeg in de wedstrijd 
een 3-0 achterstand op en zelfs tegen 
tien man konden we dit niet ombuigen. 
Persoonlijk bestempel ik die wedstrijd 
als slechtste van het afgelopen seizoen. 
Met name die wedstrijd hadden we de 
punten moeten pakken die je aan het 
einde van het seizoen zo hard nodig 
hebt.'
Gezien de voorgaande seizoenen rekent 
Th eo dit jaar op promotie. 'We spelen al 
drie jaar de nacompetitie voor promotie. 
Dat dit afgelopen seizoen niet lukte is 
natuurlijk een tegenvaller. Ik denk dat 
we niet allemaal in onze natuurlijke 
vorm staken. Komend seizoen hoop ik 
door de komst van de nieuwe trainer 
weer vernieuwde energie te zien in het 
team. Want de energie raakte naar mate 
het vorige seizoen verstreek ook wel een 
beetje op. Dat heeft  iedereen kunnen 
zien.'

'GEEN TEGENSTANDER MAG ZOMAAR MET 
EEN OF DRIE PUNTEN ONS COMPLEX AF'
'Ik denk dat dit wel erg leeft in onze groep,' aldus Theo Martens.
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SPELERSPASPOORTEN

Giovanni Franken
Hoofdtrainer

Marcel v. Ringelesteyn
Assistent-trainer

Jan Schalken
Keeperstrainer

Sven Jansen
Hersteltrainer

Bert Verbeek
Verzorger

� ijs van Aalst
Materiaalman

Jamil Kools
Keeper

Ferdi Kwetters
Keeper

Niels Duister
Keeper

Jorn Wagener
Keeper

Bas v. Loon
Verdediger

Berry Sonnenschein
Verdediger

Freek Langermans
Verdediger

Maarten Boddaert
Verdediger

Rico Geeroms
Verdediger

Sem v.d. Pijl
Verdediger

Sezer Sulun
Verdediger

� ijs v.d. Berg
Verdediger

Ayden Kuijpers
Middenvelder

Ilias Zaimi
Middenvelder

Joep v.d. Ouweland
Middenvelder

Kees Schellekens
Middenvelder

Melle Mandemakers
Middenvelder

Roel de Kruijk
Middenvelder

� eo Martens
Middenvelder

Toby Tan
Middenvelder

Brian Peters
Aanvaller

Flavio Andjole
Aanvaller

Niek Wilborts
Aanvaller

Ruben Alonso Taboada
Aanvaller

Sen Aerts
Aanvaller

Sou� ane Allach
Aanvaller

� omas de Man
Aanvaller
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We mogen niet vergeten dat de stap 
van degradatievoetbal naar vast in de 
top 4 best een grote stap is geweest. De 
uitdaging ligt er nu om de vervolgstap te 
maken. Als team is het belangrijk met dit 
goede spel jezelf ook meteen te belo-
nen, want winnen is nog altijd de beste 
drug. Dit goede voetbal is gedurende het 
afgelopen seizoen helaas juist afgenomen 
en daarmee is ook het beoogde resultaat 
niet behaald.
Ik ben er persoonlijk van overtuigd 
dat voetballen vanuit een goed idee en 
kansen creëren op basis daarvan de 
belangrijkste ingrediënten zijn voor een 
goed resultaat op de lange termijn. Het 
is nu zaak om de opwaartse lijn weer in 
te zetten, omdat stilstand achteruitgang 
betekent en we met Achilles Veen graag 
vooruit willen. 

Hoger niveau
Om deze vooruitgang te bewerkstelligen 
hebben we de weloverwogen keuze ge-
maakt dit te gaan doen met een nieuwe 
trainer. We zijn er dan ook van overtuigd 
dat dat op dit moment de beste keuze is 
om het team naar een hoger niveau te 
kunnen tillen. Giovanni Franken heeft  in 
het verleden al bewezen zijn ploeg dyna-
misch en goed verzorgd voetbal te laten 
spelen, en heeft  hier ook de beschikking 
over een selectie waarmee dat kan. 
Natuurlijk zal hij net als iedere andere 
trainer persoonlijke accenten gaan zetten 
om het team verder te brengen.  
Een groot deel van de selectie heeft  in 
het verleden al bijgedragen om Achilles 
Veen naar een hoger niveau te brengen. 

De uitdaging is dat deze spelers samen 
met de nieuwe spelers en -trainers de 
prestaties uit het verleden proberen te 
overtreff en. Dat kan door al die indi-
viduele kwaliteiten te bundelen tot een 
team wat speelt met overtuiging, inzet, 
bereidheid en plezier.

Ontwikkeling
Ook wij als technische commissie en be-
geleiders zullen ons verder moeten gaan 
ontwikkelen. Het gaat niet alleen om de 
groei van de spelersgroep maar ook als 
organisatie zul je verder moeten groeien. 
Het is in mijn optiek heel belangrijk ook 
in deze gelederen collectiviteit, integri-
teit en loyaliteit uit te stralen met een 
gemeenschappelijke doelstelling, en daar 
ook consequent voor te staan.
 Het gaat dan ook altijd in eerste in-
stantie om de voetbalclub Achilles Veen, 
op de tweede plaats om het team en pas 
op de laatste plaats om het individu. Je 
zult je dus als individu ondergeschikt 
moeten maken aan het team en de club. 
Wie dat niet kan of wil, valt af. Wanneer 
wij in alle gelederingen van de club 
dezelfde taal spreken en ieder individu 
zich in wil zetten voor het team ben ik 
ervan overtuigd dat wij het nieuwe sei-
zoen weer een vooraanstaande rol gaan 
spelen.

Tegenstanders
Natuurlijk is er veel concurrentie van 
zeer sterke ploegen. Denk hierbij aan 
Spijkenisse, Feyenoord, Capelle en Ter 
Leede. Er ligt er dus voor ons de uitda-
ging om ons te meten met de kwaliteit 

van deze ploegen. Dat we het niveau 
aankunnen hebben we in het verleden 
al bewezen. Dit zal echter nooit vanzelf 
gaan en hier zal keihard voor gewerkt 
moeten worden. Wanneer de kwaliteiten 
van ploegen dicht bij elkaar liggen, zal in 
veel gevallen de mentale weerbaarheid 
de doorslag geven. Ik kijk hier per-
soonlijk erg naar uit, omdat ik de vaste 
overtuiging heb dat we dit in onze mars 
hebben. 

Toekomst
Wat de nieuwe selectiegroep betreft  heb-
ben we er als club voor gekozen om met 
een wat bredere selectie te gaan werken. 
Dit omdat een kleine selectie ons de laat-
ste jaren toch weleens heeft  opgebroken.
 Mijn persoonlijke taak zal nog meer 
komen te liggen in de ondersteuning 
richting de technische staf. Daarnaast 
vindt het nieuwe trainersduo het zeer 
belangrijk dat ik bij onze wedstrijden 
aanwezig ben om het gehele proces te 
volgen en waar nodig te ondersteunen. 
Dit is ook hetgeen wat ik zoek in deze 
functie en dat sluit perfect aan bij de 
visie van Giovanni Franken. 
Daarnaast zal ik mij nog meer gaan be-
zighouden met de scouting van mogelij-
ke versterkingen in de toekomst.

Ik zie enorm uit naar de samenwerking 
en hoop daarbij met mijn kennis een 
steentje bij te kunnen dragen aan de ver-
dere groei van deze mooie voetbalclub.  

Johan van Bijsterveld
Technisch Manager Selectie

CLUB - TEAM - INDIVIDU
Achilles Veen heeft de laatste zes jaar bewezen bijna altijd garant te staan voor goed 
en verzorgd voetbal. Dit is wat we als voetbalclub graag willen en heeft ons gebracht 
naar waar we nu staan.
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Ik ben al vanaf mijn zesde jaar lid van de 
vereniging. Als speler heb ik alle jeugd-
elft allen doorlopen, en ook in de meeste 
seniorenelft allen heb ik mijn wedstrijden 
gespeeld. Hiervan drie seizoenen in de 
hoofdmacht, maar daar kwam een einde 
aan door een kruisbandblessure. 
Op bestuurlijk vlak heb ik lange tijd deel 
uitgemaakt van zowel het jeugd- als het 

hoofdbestuur. Na vele jaren als grens-
rechter van het eerste elft al gefungeerd te 
hebben vervul ik deze functie inmiddels 
alweer zo'n acht jaar bij het tweede elft al.
 
Promotie
De periode bij het tweede elft al is er 
vooral een van hoogte- en dieptepunten. 
Bijna elk seizoen speelt ons tweede elft al 

ergens om: het ene jaar om promotie te 
bewerkstelligen en het andere jaar om 
degradatie te vermijden. Zo ook het 
afgelopen seizoen, waar we het vorig jaar 
gewonnen terrein middels een promotie 
naar de hoofdklasse weer hebben moe-
ten prijsgeven en via de nacompetitie 
weer zijn afgedaald naar de eerste klasse. 

ACHILLES VEEN 2 MOET 
EEN NIEUWE START MAKEN
Toen mij verzocht werd een bijdrage te leveren voor de presentatiegids voor het nieuwe 
seizoen heb ik daar niet lang over nagedacht. De presentatiegids is een mooi promo-
tiemiddel voor onze vereniging en velen kijken bij het begin van het nieuwe seizoen uit 
naar de verschijning ervan.

Deze laatste degradatie heeft  bij de 
complete technische staf veel pijn gedaan 
en is bij iedereen ook wel even blijven 
hangen. Dit laatste met name omdat 
de algehele gedachte overheerste dat de 
degradatie eigenlijk onnodig was en ook 
wat ongelukkig tot stand was gekomen. 
Met name in de tweede helft  van het 
seizoen werden veel punten behaald; na-
melijk 19 ten opzichte van 5 in de eerste 
helft  van het seizoen. 

Het team heeft  na de winterstop bewe-
zen het niveau van de hoofdklasse aan 
te kunnen en daarom is het toch wel 
jammer dat dit voorlopig tot slechts een 
seizoen beperkt blijft . Het grote aantal 
blessures bij ons eerste en later ook bij 
ons tweede elft al gedurende het seizoen 
hebben 'ut twidde' toch wel parten 
gespeeld. 

Oud-spelers
Vanwege blessures moesten jongens uit 
de jeugd versneld worden ingepast en 
dat was in veel wedstrijden vaak net iets 
teveel van het goede. Gelukkig mochten 
we regelmatig een beroep doen op onze 
oud-spelers Arjan Klop, Ruben Burg-
hout, Gerrold Burghout, Matthijs Burg-
hout, de gebroeders Laatyoui en niet te 
vergeten Gerben Verheij, die inmiddels 
allen de overstap naar ons derde elft al al 
hadden gemaakt. Vanaf deze plaats nog 
bedankt voor jullie inzet en mijn excuses 
mocht ik iemand vergeten zijn. 

Tekort
Over inzet viel niets te klagen, maar we 
kwamen vaak net tekort. Dit blijkt ook 
uit het feit dat we zeker een zevental 
wedstrijden met slechts één goal verschil 
verloren hebben. Uiteindelijk kwam het 
team twee punten tekort voor directe 
handhaving. In de nacompetitie werden 
we al in de eerste ronde vrij onverwacht 
uitgeschakeld door VV Zwaluwen, uitge-
rekend de ploeg waartegen vorig jaar de 
promotie werd afgedwongen. Misschien 
wel typerend voor het seizoen, aangezien 
dit gebeurde door een laat tegendoelpunt 
in blessuretijd. 

Ondanks de degradatie is er ook wel een 
gevoel van trots. De inzet en werklust 
was over het algemeen voorbeeldig te 
noemen en we hebben Achilles Veen 
waardig vertegenwoordigd op het hoog-
ste niveau. 

Zeeland
Genoten hebben we van de wedstrijden 
in Zeeland waar we goed presteerden en 
veel plezier op de terugweg hadden. De 
drankvoorziening was top geregeld door 
de geblesseerde spelers onder ons. 
Met name de uitwedstrijd naar SSV'65 
wil ik even uitlichten, want voor deze 
wedstrijd namen veel oudere leden de 
gelegenheid te baat om met de bus mee 
te reizen. Een gebaar dat door ons zeker 
gewaardeerd werd, evenals het vrij grote 
aantal toeschouwers voor een tweede elf-
tal tijdens de thuiswedstrijden. Daarom 
gaat onze dank ook uit naar Stichting 
Sponsoring Achilles Veen voor het rege-
len van de bus voor de uitwedstrijden op 
Zeeuws grondgebied. 
Helaas zullen deze speciale wedstrijden 
komend seizoen achterwege moeten 
blijven en zal het tweede zijn opwach-
ting gaan maken in de eerste klasse B. 
In deze klasse zijn ook enkele regioclubs 
vertegenwoordigd zoals Almkerk, Roda 
Boys, GJS, WNC en Nivo Sparta. Ook zo 
benieuwd hoe ons tweede zich in deze 
klasse zal presenteren? 

Afscheid en welkom
Het komende seizoen zullen we het 
moeten stellen zonder een aantal gelou-
terde vaste waarden, waardoor we toch 
wel wat routine missen. Er is afscheid 
genomen van Frank van Bergen, Peter 
van Helden, Ad van Ballegooyen, Ger-
ben Verheij en William Vos. Vanaf deze 
plaats nogmaals dank voor jullie inzet 
tijdens de afgelopen jaren en de leuke 
tijd die we met elkaar hebben gehad. 
Het zijn niet de eerste de besten en aan 
de aanstormende jeugd de taak om deze 
gaten op te vullen. Met de inzet en de 
meegenomen ervaring uit het afgelopen 
seizoen moeten we toch een eind kun-
nen komen. 

Het team zal daarbij steun ondervinden 
van onze gelouterde trainer Tom Smits, 
elft alleider Albert Honcoop en onderge-
tekende. Helaas ontbreekt onze trouwe 
verzorger Jan Donders die het wat 
rustiger aan gaat doen. Van onze zijde 
jammer dat Jan er niet meer bij is, maar 
we respecteren zijn besluit. Ook voor Jan 
geldt: nogmaals dank voor je inzet. Bij 
het schrijven is zijn opvolger nog niet 
bekend, maar hopelijk is wel bij de start 
van het nieuwe seizoen. 
 
Periodetitel
Gezien het feit dat er toch redelijk veel 
mutaties in het elft al zijn, is het moeilijk 
inschatten wat de kracht is. Hopelijk 
kunnen we een aardig toontje meeblazen 
waarbij we zeker zullen gaan voor een 
periodetitel. Maar gemakkelijk zal deze 
opgaaf niet zijn. Het voetbal is toch wat 
anders dan in de hoofdklasse zoals we in 
de nacompetitiewedstrijd konden zien. 
Het is voetbal waarbij is gebleken dat we 
daar toch wel enige moeite mee hebben. 
We zullen daar met zijn allen een ant-
woord op moeten vinden. 
 Ik ben er echter van overtuigd dat 
we de doelstelling in de vorm van een 
periodetitel zeker moeten kunnen halen 
mits alle neuzen dezelfde kant op wijzen 
en wanneer we als team de juiste inzet en 
mentaliteit tonen - zoals we meermaals 
bewezen hebben. Als we daartoe in staat 
zijn kan het zeker een mooi seizoen 
worden. 

Tot slot wens ik alle teams van Achilles 
Veen een succesvol en bovenal sportief 
seizoen toe.

Met vriendelijke groet,

Bert van Wijgerden
Vrijwilliger
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Vorig jaar heb ik mijn mbo-studie op 
niveau 4 afgerond als Vestigingsmanager 
Groothandel en momenteel ben ik werk-
zaam bij Ferry Verbeek Plantengroot-
handel in Naaldwijk, het Westland. 

Ik ben begonnen met voetballen toen ik 
vier jaar was. Dit was natuurlijk op het 
oude complex bij de Kabouters. Vanaf 
toen heb ik eigenlijk alle jeugdteams 
van Achilles Veen doorlopen. Tussen-
tijds heb ik in de E en de D mee mogen 
trainen bij Den Bosch. Daar ben ik door 
de KNVB gescout voor een regio-elft al, 
maar tot succes heeft  dat niet geleid. 
Naarmate ik ouder werd, groeide de 
wens om bij het eerste elft al te mogen 
spelen. Afgelopen zomer is er wel con-
tact geweest met clubs uit de regio, maar 
ik heb er bewust voor gekozen de kans 
bij 'mijn eigen cluppie' met beide handen 
aan te grijpen.

JO19
Met veel plezier kijk ik terug op het 
spelen in de jeugd van Achilles Veen.
Wat mij hierin het meeste is bijgebleven 
is de tijd onder Rick Adjei in de JO19. 
Zijn manier van trainen was echt totaal 
anders dan ik gewend was. Hij had een 
duidelijke visie die hij op ons over wilde 
brengen. Dit was een geweldig seizoen; 
we speelden twee halve competities en 
werden daarin twee keer kampioen. 
Helaas kenden we dat seizoen ook een 
uitschakeling in de halve fi nale van de 
beker. Dus als je het hebt over ups en 
downs: dat seizoen had beide.

Tweede elft al
Daarna ging het vrij snel. Na nog een 
weliswaar teleurstellend jaar in de JO19, 

was 'ut twidde' nog vol in de race voor 
promotie. De laatste vier of vijf wed-
strijden heb ik 90 minuten mee mogen 
voetballen. De uiteindelijke promotie 
was een fantastische beloning en een 
groot feest. 
Afgelopen seizoen heb ik volledig 
mogen meedraaien in het tweede elft al. 
We moesten allen erg wennen aan het 
niveau en hebben daardoor in de eerste 
seizoenshelft  veel punten verspeeld. Na 
de winterstop hebben we onze rug weten 
te rechten. Helaas was dit onvoldoende 
voor handhaving. We wisten door een 
goede reeks nog wel de nacompetitie te 
behalen, maar dat was vrij snel bekeken. 

Selectie
Toen ik eind februari hoorde dat ik in 
aanmerking kwam om aan te sluiten 
bij de selectie was dat een droom die 
uitkwam. Hoewel ik er meteen zin in 
had, kwam het voor mij toch als een 
verrassing vanwege het mindere seizoen 
wat we met 'ut twidde' hadden. Ik heb 
het wel even laten bezinken voordat ik 
daadwerkelijk besloten heb er vol voor 
te gaan. Echt getwijfeld heb ik niet, moet 
ik bekennen. Ik heb altijd hard getraind 
en mijn best gedaan, dan is dit wel een 
mooie beloning.

Het is dan ook mijn doel om aankomend 
seizoen zoveel mogelijk minuten te 
maken in het eerste elft al. Hopelijk kan 
ik belangrijk zijn voor het team wanneer 
dat van mij gevraagd wordt. Daarnaast 
hoop ik natuurlijk ook veel te leren van 
de jongens die al een tijdje op dit niveau 
spelen. Daarmee doel ik op de midden-
velders - de positie die mij binnen de 
lijnen het meest aanspreekt.

Pittig
De eerste trainingen zijn me goed 
bevallen en ik ben fi jn opgenomen in de 
groep. Ik denk ook wel dat het scheelde 
dat ik vorig seizoen al meerdere keren 
heb mee mogen trainen. Bij de nieuwe 
technische staf, Giovanni en Marcel, heb 
ik ook een goed gevoel. De manier van 
trainen is ook weer anders dan bij de 
vorige trainers waar ik onder heb mogen 
spelen. Het is pittig en er wordt veel van 
me gevraagd, maar dat ervaar ik juist 
als positief. Hier kan ik alleen maar van 
leren.

Spannend seizoen
Voor mijn gevoel zit ik wel op mijn plek. 
We hebben een leuke en gezellige groep 
en gaan samen voor een mooie prestatie. 
Hierdoor start ik met een goed gevoel 
aan het voor mij toch spannende sei-
zoen. Aan het einde hoop ik dan ook te 
kunnen zeggen dat ik er uitgehaald heb 
wat er in zat. Zowel in het belangrijk zijn 
voor het team als in het maken van stap-
pen voor mij persoonlijk als voetballer.

Melle Mandemakers

'IK HEB GEKOZEN VOOR 
MIJN EIGEN CLUPPIE'
Melle Mandemakers is onlangs 20 jaar geworden. Hij is geboren in 's-Hertogenbosch, 
woont in Veen en heeft al zo'n vier jaar een relatie met Lonneke uit Heeswijk-Dinther.
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In het verleden ben ik 15 jaar trainer en 
leider geweest van verschillende jeugd-
teams binnen onze vereniging en heb ik 
ook een aantal jaren in het jeugdbestuur 
gezeten.
Na verschillende keren te zijn gevraagd 
voor zowel het jeugd- als het Hoofdbe-
stuur heb ik toch besloten er in het begin 
van 2018 aan te beginnen. Naast schakel 
tussen beide besturen vertegenwoordig 
ik de lagere elft allen met Peter Schoon, 
en als tussenpersoon woon ik beide ver-
gaderingen bij. In het Hoofdbestuur be-
hartig ik de belangen van de jeugd en bij 
het jeugdbestuur neem ik de bestuurlijke 
besluiten door met de jeugdafdeling.
In eerste instantie was het de bedoeling 
om een soort klankbord te zijn voor 
jeugdcoördinator Dick van Wijnen, die 
het binnen onze vereniging heel druk 
heeft  - zoals zoveel vrijwilligers.
Maar al snel kwam daar de wens van 
het Hoofdbestuur bij om ook de lagere 
elft allen te vertegenwoordigen.
 De afgelopen jaren bezocht ik trouw 
elke zaterdag De Hanen Weide; 's mor-
gens om bij mijn dochter te kijken en 's 
middags om een wedstrijd kijken van het 
eerste of tweede elft al. Nu komen daar 
dus wat avondjes bij. Want als ik iets doe, 
wil ik het ook goed doen. 
 
Niveau
Enkele jaren geleden zijn we een nieuwe 
weg ingeslagen met als doelstelling 
spelers van onze jeugd klaar te stomen 
voor de selectie van het eerste elft al. 
Ferdi Kwetters, Niels Duister en Melle 
Mandemakers zijn daar mooie voorbeel-
den van. Het kan ook in Veen!
Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
iedere jeugdspeler plezier heeft  op de 
voetbalclub en later iedereen op zijn of 
haar niveau zal blijven voetballen en 
verbonden zal zijn aan Achilles Veen.
De georganiseerde opleidingen zijn 

het afgelopen jaar door veel van onze 
vrijwillige trainers gevolgd en succes-
vol afgerond. Aankomend seizoen gaat 
selectiespeler Bas van Loon ook de 
cursus TC3 volgen en de JO12-1 trainen. 
Hiermee proberen we de begeleiding 
van onze jeugdelft allen naar een hoger 
niveau te tillen.
 
Kick-off 
Voor seizoen 2018 / 2019 stond de kick-
off  gepland op 25 augustus, waar alle 
jeugdteams het nieuwe tenue presenteer-
den. Dit is ons wederom door sponsor 
Kwetters geschonken, waarvoor dank. 
Tevens was de voltallige selectie van 
Achilles Veen 1 op deze ochtend aanwe-
zig om de jeugd wat inspiratie aan te rei-
ken. Aan het einde van de ochtend was 
er een gezamenlijke lunch. De jeugd-
leden werden deze ochtend voorzien 
van een spelerskaart voor de gewenste 
handtekeningen van de selectie.
 Bijzonder is het feit dat sponsor 
Kwetters aandacht wil vragen voor Villa 
Pardoes. Tijdens het Haantjestoernooi 
was er de mogelijkheid om eieren te 
gooien op prominente fi guren van onze 
prachtige voetbalclub. Er konden eieren  
gekocht worden, waarvan de gehele 
opbrengst naar Villa Pardoes ging. Deze 
eieren waren geschonken door Kwetters. 
Welk bedrag we uiteindelijk voor Villa 
Pardoes hebben opgehaald is bekend-
gemaakt tijdens de kick-off . Deze acties 
zullen het komend seizoen een vervolg 
krijgen.

Extra handen
Achilles Veen gaat het komende seizoen 
de competitie in met ongeveer 150 
jeugdleden. Ieder lid is ingedeeld in zijn 
of haar eigen leeft ijdscategorie. Ook 
de begeleiding is op het moment van 
schrijven nagenoeg rond, en is elk jaar 
een fl inke opgave. 

Vrijwilligers worden steeds schaarser. 
Binnen Achilles Veen zijn wij enorm blij 
met de vrijwilligers die zich inmiddels al 
inzetten, maar dat neemt niet weg dat we 
een stel extra handen goed kunnen ge-
bruiken. Daarom wil ik jou als lezer ook 
vragen hieraan je steentje bij te dragen. 
Vele handen maken immers licht werk.

Met sportieve groet,

Martin Sonneveld
Bestuurslid jeugdzaken

SCHAKEL TUSSEN JEUGD- 
EN HOOFDBESTUUR
Martin Sonneveld is 54 jaar oud, vader van twee kinderen en woont in Veen. Hij werkt 
als Technisch Directeur bij Jonker Petfood en is lid van Achilles Veen vanaf zijn vijfde.
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We hebben twee kinderen, waarvan mijn 
dochter Megan het bekendst is bij de 
diverse tieners die ik de afgelopen drie 
seizoen heb mogen trainen. Ook hebben 
we een zoon, Darren-Jay.
 Al 35 jaar verdien ik mijn centen met 
schilderen en alles wat er via dit mooie 
vak op mijn pad is gekomen. In maart 
dit jaar ben ik zelfstandig geworden (een 
beetje reclame kan geen kwaad), wat me 
tot op dit moment heel goed bevalt. Ook 
hoop ik dat mijn zoon zo snel mogelijk 
in het bedrijf komt.

Voetbalcarrière
Mijn eigen voetbalcarrière was helaas 
niet erg lang. Verder dan de zondag 
vierde klasse bij de opgeheven voetbal-
club Ons Vios heb ik het niet geschopt. 
Een kleine vereniging zoals Achilles 
Veen, waar ik wel de prettigste jaren als 
voetballer heb doorgebracht. 
 Een mooi moment was dan ook dat 
ik in 2012 als hoofdtrainer bij deze club 
aan de slag mocht gaan. Vier seizoenen 
lang heb ik met veel plezier het eerste 
elft al mogen trainen. Omdat we op dat 
moment geen jeugdteams meer hadden 
was het wel ieder jaar een strijd om 
wederom 32 selectiespelers op de been te 
brengen.
Hoe dan ook: geel-zwart zit in mijn hart 
(de kleuren van Ons Vios)!

Achilles Veen
In 2015 ben ik in combinatie met mijn 
hoofdtrainerschap aan de slag gegaan 
bij de mooie voetbalclub Achilles Veen. 

Ik ben ingegaan op een voorstel van 
Richard de Beer om eens op gesprek te 
komen. Om eerlijk te zijn was ik bij de 
eerste aankomst met stomheid geslagen. 
Wat een fantastische accommodatie ligt 
er aan de dorpsgrens van Veen. Aan alles 
is gedacht en na mijn gesprek met Dick 
van Wijnen, die me een korte rondlei-
ding had gegeven, was ik al verkocht.
 Het ambitieuze opleidingsplan 
sprak mij wel aan. Eerlijkheid gebiedt 
me te zeggen dat het inderdaad wel erg 
ambitieus bleek te zijn. Er heerst een 
goede voetbalsfeer, maar omdat we een 
kleine club zijn is er voor de midden- en 
bovenbouw niet of nauwelijks te selecte-
ren. Hierdoor bestaan de meeste teams 
uit een grote diversiteit aan talenten. Dit 
maakt het er voor de trainers niet altijd 
makkelijker op. Wel zijn de spelers heel 
fanatiek en is de trainingsopkomst hoog. 
Iedereen geeft  alles wat hij of zij heeft , en 
dat geeft  mij veel voldoening en respect 
voor onze jeugd.

Jeugd 
In samenwerking met André van Alphen 
ben ik gestart met de JO17.1. Een mooie 
kennismaking met de club. Tijdens dit 
seizoen heb ik een maand of vijf als 
interim trainer de MO19.1 onder mijn 
hoede gehad. Met de dames een heel 
andere manier van werken, maar erg 
verrassend en leuk. Het tweede jaar heb 
ik ook André aan mijn zijde gehad en sa-
men met hem de JO19.1 getraind. Hier-
van zijn er diverse spelers in de selectie 
gaan spelen en hebben er al enkelen eens 

mogen aansluiten bij het eerste elft al. 
En niet geheel onverdienstelijk, mag ik 
zeggen. Dit is ook meteen het voordeel 
van een kleine vereniging: niemand is 
een nummer en ons kent ons.  

2018 / 2019
Komend seizoen ga ik voor het tweede 
seizoen op rij de JO15.1 trainen. Iets 
waar ik erg naar uitkijk. Afgelopen 
seizoen heb ik deze groep mogen trainen 
en heb met vlagen erg mooi voetbal 
gezien. We waren misschien niet vaak 
de bovenliggende partij, maar spelen 
dan ook niet op de counter. Iets wat veel 
teams op ons niveau wel doen, die dan 
een of twee betere spelers laten scoren.
 Eugene Timmermans, Arjan Verveer 
en ikzelf hebben de ambitie om alle 
spelers evenveel aandacht te geven. 
Dit is moeilijk en zorgt soms voor wat 
spanningen, maar voetbal is er voor 
iedereen die in dienst van het team alles 
wil geven.

Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik 
mezelf vanaf het eerste moment welkom 
heb gevoeld bij Achilles Veen en ik er 
alles aan zal doen om er weer een mooi 
seizoen aan vast te plakken!

Hans van Kempen
Jeugdtrainer

'NIEMAND IS EEN NUMMER 
EN ONS KENT ONS'
Hans van Kempen is 28 jaar samen met zijn vrouw Ciara Moylan. 
Hiervan zijn ze onlangs alweer 24 jaar getrouwd.
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1: Zaterdag 1 september 2018
VV Capelle - RKAV Volendam
CVV De Jodan Boys - VV Ter Leede
FC Rijnvogels - FC 's-Gravenzande
VV Achilles Veen - sv Nootdorp
vv Spijkenisse - SC Feyenoord
XerxesDZB - sv DFS
AVV Swift  - VV Smitshoek
vv Zwaluwen - Jong FC Den Bosch
Balsponsoren:
■ Vos Bouwbedrijf
■ Raadkracht
■ Drankenhandel Walter de Louw
■ Ieceetee Totaal Automatisering

2: Zaterdag 8 september 2018
FC 's-Gravenzande - AVV Swift 
sv Nootdorp - VV Capelle
VV Ter Leede - vv Spijkenisse
Jong FC Den Bosch - VV Achilles Veen
SC Feyenoord - CVV De Jodan Boys
RKAV Volendam - XerxesDZB
sv DFS - FC Rijnvogels
VV Smitshoek – vv Zwaluwen

3: Zaterdag 15 september 2018
CVV De Jodan Boys - VV Smitshoek
FC Rijnvogels - SC Feyenoord
VV Achilles Veen - sv DFS
vv Spijkenisse - sv Nootdorp
XerxesDZB - VV Capelle
AVV Swift  - VV Ter Leede
vv Zwaluwen - RKAV Volendam
FC 's-Gravenzande - Jong FC Den Bosch
Balsponsoren:
■ Van Helden Bouw
■ Van Hooft  Bedrijfswagens
■ Schreuders Bloemen
■ VDU Uitzendbureau

4: Zaterdag 22 september 2018
VV Capelle - FC 's-Gravenzande
sv Nootdorp - XerxesDZB
VV Ter Leede - vv Zwaluwen
Jong FC Den Bosch - CVV Jodan Boys
SC Feyenoord - AVV Swift 
RKAV Volendam - VV Achilles Veen
sv DFS - vv Spijkenisse
VV Smitshoek - FC Rijnvogels

5: Zaterdag 29 september 2018
CVV De Jodan Boys - RKAV Volendam
FC Rijnvogels - VV Ter Leede
VV Achilles Veen - vv Spijkenisse
AVV Swift  - VV Capelle
vv Zwaluwen - XerxesDZB
FC 's-Gravenzande - sv Nootdorp
Jong FC Den Bosch - sv DFS
SC Feyenoord – VV Smitshoek
Balsponsoren:
■ Firma Van Bergeijk Andel
■ Van der Drift  Roses
■ Manus Plante
■ Niet Zomaar Hout

6: Zaterdag 6 oktober 2018
VV Capelle - VV Achilles Veen
vv Spijkenisse - FC Rijnvogels
XerxesDZB - AVV Swift 
sv Nootdorp - vv Zwaluwen
VV Ter Leede - Jong FC Den Bosch
RKAV Volendam - SC Feyenoord
sv DFS - CVV De Jodan Boys
VV Smitshoek - FC 's-Gravenzande

7: Zaterdag 13 oktober 2018
CVV De Jodan Boys - VV Capelle
FC Rijnvogels - VV Achilles Veen
AVV Swift  - sv Nootdorp
vv Zwaluwen - vv Spijkenisse
FC 's-Gravenzande - XerxesDZB
VV Ter Leede - RKAV Volendam
Jong FC Den Bosch - VV Smitshoek
SC Feyenoord - sv DFS

8: Zaterdag 20 oktober 2018
VV Capelle - Jong FC Den Bosch
VV Achilles Veen - CVV De Jodan Boys
vv Spijkenisse - FC 's-Gravenzande
XerxesDZB - FC Rijnvogels
sv Nootdorp - SC Feyenoord
RKAV Volendam - AVV Swift 
sv DFS - vv Zwaluwen
VV Smitshoek - VV Ter Leede
Balsponsoren:
■ 3WT
■ MB Vos
■ Jan Deckers Jr. B.V.
■ Mary de Jong

9: Zaterdag 27 oktober 2018
FC Rijnvogels - sv Nootdorp
AVV Swift  - CVV De Jodan Boys
FC 's-Gravenzande - vv Zwaluwen
VV Ter Leede - XerxesDZB
Jong FC Den Bosch - vv Spijkenisse
SC Feyenoord - VV Achilles Veen
sv DFS - VV Capelle
VV Smitshoek - RKAV Volendam

10: Zaterdag 3 november 2018
VV Capelle - SC Feyenoord
CVV Jodan Boys - FC 's-Gravenzande
VV Achilles Veen - VV Ter Leede
vv Spijkenisse - AVV Swift 
XerxesDZB - VV Smitshoek
vv Zwaluwen - FC Rijnvogels
sv Nootdorp - sv DFS
RKAV Volendam - Jong FC Den Bosch
Balsponsoren:
■ J.J.F. Rietveld Bloemenhandel
■ Henk Schreuders Bloemenexport
■ Kwetters Eieren
■ AV Emea
■ PT-Creations B.V.
■ Van Loon Bloemen B.V.

WEDSTRIJDSCHEMA
Eerste periode
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 11: Zaterdag 17 november 2018
FC Rijnvogels - CVV De Jodan Boys
XerxesDZB - VV Achilles Veen
vv Zwaluwen - AVV Swift
FC 's-Gravenzande - sv DFS
VV Ter Leede - VV Capelle
Jong FC Den Bosch - SC Feyenoord
RKAV Volendam - sv Nootdorp
VV Smitshoek - vv Spijkenisse

12: Zaterdag 24 november 2018
VV Capelle - VV Smitshoek
CVV De Jodan Boys - vv Zwaluwen
VV Achilles Veen - FC 's-Gravenzande
vv Spijkenisse - XerxesDZB
AVV Swift - FC Rijnvogels
sv Nootdorp - Jong FC Den Bosch
SC Feyenoord - VV Ter Leede
sv DFS - RKAV Volendam
Balsponsoren:
■ HS-PAS
■ Bouwbedrijf Honcoop
■ De Optimisten
■ Van Hooft Bedrijfswagens

13: Zaterdag 1 december 2018
FC Rijnvogels - Jong FC Den Bosch
vv Spijkenisse - RKAV Volendam
XerxesDZB - CVV De Jodan Boys
AVV Swift - VV Achilles Veen
vv Zwaluwen - VV Capelle
FC 's-Gravenzande - SC Feyenoord
VV Ter Leede - sv DFS
VV Smitshoek - sv Nootdorp

14: Zaterdag 8 december 2018
VV Capelle - FC Rijnvogels
CVV De Jodan Boys - vv Spijkenisse
VV Achilles Veen - vv Zwaluwen
sv Nootdorp - VV Ter Leede
Jong FC Den Bosch - AVV Swift
SC Feyenoord - XerxesDZB
RKAV Volendam - FC 's-Gravenzande
sv DFS - VV Smitshoek
Balsponsoren:
■ Datimex
■ Ries de Kaasboer
■ Autobedrijf A. van Rijswijk
■ Cooldown Airco

15: Zaterdag 15 december 2018
CVV De Jodan Boys - sv Nootdorp
FC Rijnvogels - RKAV Volendam
VV Achilles Veen - VV Smitshoek
vv Spijkenisse - VV Capelle
XerxesDZB - Jong FC Den Bosch
AVV Swift - sv DFS
vv Zwaluwen - SC Feyenoord
FC 's-Gravenzande - VV Ter Leede
Balsponsoren:
■ Gebr. Timmermans
■ Van der Pol Bedrijfskleding
■ Jacco Vos Bouw
■ Niet Zomaar Hout

16: Zaterdag 19 januari 2019
VV Capelle - XerxesDZB
sv Nootdorp - vv Spijkenisse
VV Ter Leede - AVV Swift
Jong FC Den Bosch - FC 's-Gravenzande
SC Feyenoord - FC Rijnvogels
RKAV Volendam - vv Zwaluwen
sv DFS - VV Achilles Veen
VV Smitshoek - CVV De Jodan Boys

17: Zaterdag 26 januari 2019
CVV De Jodan Boys - sv DFS
FC Rijnvogels - vv Spijkenisse
VV Achilles Veen - VV Capelle
AVV Swift - XerxesDZB
vv Zwaluwen - sv Nootdorp
FC 's-Gravenzande - VV Smitshoek
Jong FC Den Bosch - VV Ter Leede
SC Feyenoord - RKAV Volendam
Balsponsoren:
■ Dijkhof Tweewielers Brakel
■ Teus Prinsen Vermogensbeheer
■ LIS Lisianthus
■ Schreuders Bloemen
■ Van Hooft Bedrijfswagens
 
18: Zaterdag 2 februari 2019
VV Capelle - AVV Swift
vv Spijkenisse - VV Achilles Veen
XerxesDZB - vv Zwaluwen
sv Nootdorp - FC 's-Gravenzande
VV Ter Leede - FC Rijnvogels
RKAV Volendam - CVV De Jodan Boys
sv DFS - Jong FC Den Bosch
VV Smitshoek - SC Feyenoord

19: Zaterdag 9 februari 2019
CVV De Jodan Boys - VV Achilles Veen
FC Rijnvogels - XerxesDZB
AVV Swift - RKAV Volendam
vv Zwaluwen - sv DFS
FC 's-Gravenzande - vv Spijkenisse
VV Ter Leede - VV Smitshoek
Jong FC Den Bosch - VV Capelle
SC Feyenoord - sv Nootdorp

20: Zaterdag 16 februari 2019
VV Capelle - CVV De Jodan Boys
VV Achilles Veen - FC Rijnvogels
vv Spijkenisse - vv Zwaluwen
XerxesDZB - FC 's-Gravenzande
sv Nootdorp - AVV Swift
RKAV Volendam - VV Ter Leede
sv DFS - SC Feyenoord
VV Smitshoek - Jong FC Den Bosch
Balsponsoren:
■ Vos Bouwbedrijf
■ Van Helden Bouw
■ Jan Deckers Jr. B.V.
■ Drankenhandel Walter de Louw

Tweede periode

WEDSTRIJDSCHEMA
21: Zaterdag 9 maart 2019
FC Rijnvogels - vv Zwaluwen
AVV Swift - vv Spijkenisse
FC 's-Gravenzande - CVV Jodan Boys
VV Ter Leede - VV Achilles Veen
Jong FC Den Bosch - RKAV Volendam
SC Feyenoord - VV Capelle
sv DFS - sv Nootdorp
VV Smitshoek - XerxesDZB

22: Zaterdag 16 maart 2019
VV Capelle - sv DFS
CVV De Jodan Boys - AVV Swift
VV Achilles Veen - SC Feyenoord
vv Spijkenisse - Jong FC Den Bosch
XerxesDZB - VV Ter Leede
vv Zwaluwen - FC 's-Gravenzande
sv Nootdorp - FC Rijnvogels
RKAV Volendam - VV Smitshoek
Balsponsoren:
■ Mary de Jong
■ Fa. Van Bergeijk Andel 
■ Van der Pol Bedrijfskleding
■ Gebr. Timmermans
■ Cigo Lucas Wijk en Aalburg
■ Busfinesse

23: Zaterdag 23 maart 2019
FC Rijnvogels - AVV Swift
XerxesDZB - vv Spijkenisse
vv Zwaluwen - CVV De Jodan Boys
FC 's-Gravenzande - VV Achilles Veen
VV Ter Leede - SC Feyenoord
Jong FC Den Bosch - sv Nootdorp
RKAV Volendam - sv DFS
VV Smitshoek - VV Capelle

24: Zaterdag 6 april 2019
VV Capelle - VV Ter Leede
CVV De Jodan Boys - FC Rijnvogels
VV Achilles Veen - XerxesDZB
vv Spijkenisse - VV Smitshoek
AVV Swift - vv Zwaluwen
sv Nootdorp - RKAV Volendam
SC Feyenoord - Jong FC Den Bosch
sv DFS - FC 's-Gravenzande
Balsponsoren:
■ Raadkracht
■ MB Vos
■ Ieceetee Totaal Automatisering
■ Datimex

25: Zaterdag 13 april 2019
FC Rijnvogels - VV Capelle
vv Spijkenisse - CVV De Jodan Boys
XerxesDZB - SC Feyenoord
AVV Swift - Jong FC Den Bosch
vv Zwaluwen - VV Achilles Veen
FC 's-Gravenzande - RKAV Volendam
VV Ter Leede - sv Nootdorp
VV Smitshoek - sv DFS

26: Zaterdag 20 april 2019
VV Capelle - vv Zwaluwen
CVV De Jodan Boys - XerxesDZB
VV Achilles Veen - AVV Swift
sv Nootdorp - VV Smitshoek
Jong FC Den Bosch - FC Rijnvogels
SC Feyenoord - FC 's-Gravenzande
RKAV Volendam - vv Spijkenisse
sv DFS - VV Ter Leede
Balsponsoren:
■ Busfinesse
■ Van Hooft Bedrijfswagens
■ Cooldown Airco
■ Autobedrijf A. van Rijswijk
■ VDU Uitzendbureau

27: Zaterdag 4 mei 2019
VV Capelle - sv Nootdorp
CVV De Jodan Boys - SC Feyenoord
FC Rijnvogels - sv DFS
VV Achilles Veen - Jong FC Den Bosch
vv Spijkenisse - VV Ter Leede
XerxesDZB - RKAV Volendam
AVV Swift - FC 's-Gravenzande
vv Zwaluwen - VV Smitshoek
Balsponsoren:
■ HS-PAS
■ Bouwbedrijf Honcoop
■ De Optimisten

28: Zaterdag 11 mei 2019
FC 's-Gravenzande - FC Rijnvogels
sv Nootdorp - VV Achilles Veen
VV Ter Leede - CVV De Jodan Boys
Jong FC Den Bosch - vv Zwaluwen
SC Feyenoord - vv Spijkenisse
RKAV Volendam - VV Capelle
sv DFS - XerxesDZB
VV Smitshoek - AVV Swift

29: Zaterdag 18 mei 2019
CVV Jodan Boys - Jong FC Den Bosch
FC Rijnvogels - VV Smitshoek
VV Achilles Veen - RKAV Volendam
vv Spijkenisse - sv DFS
XerxesDZB - sv Nootdorp
AVV Swift - SC Feyenoord
vv Zwaluwen - VV Ter Leede
FC 's-Gravenzande - VV Capelle
Balsponsoren:
■ Kwetters Eieren
■ Henk Schreuders Bloemenexport
■ PT-Creations B.V. 
■ AV Emea
■ Van Loon Bloemen B.V.

30: Zaterdag 25 mei 2019
VV Capelle - vv Spijkenisse
sv Nootdorp - CVV De Jodan Boys
VV Ter Leede - FC 's-Gravenzande
Jong FC Den Bosch - XerxesDZB
SC Feyenoord - vv Zwaluwen
RKAV Volendam - FC Rijnvogels
sv DFS - AVV Swift
VV Smitshoek - VV Achilles Veen

Derde periode
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Mijn voetbalcarrière begon in de jeugd 
bij SC 't Zand en SVG in Tilburg. Door-
dat ik beroepsmilitair was geworden, 
heb ik bij de senioren maar één jaar mee 
kunnen spelen bij voetbalvereniging 
SVG. Ik kreeg het gewoon niet meer 
gecombineerd met mijn werk. Daarom 
heb ik me toen aangesloten bij een vrien-
denelftal. Door een auto-ongeluk werd 
ik echter gedwongen om te stoppen met 
veldvoetbal, hoewel ik daarna nog wel 
15 jaar met mijn vrienden in de zaal heb 
gevoetbald.

Fanatieke jongens
Ik ben begonnen training te geven toen 
mijn zoon ging voetballen bij S.V.G. en 
daarna bij SC 't Zand. Vanaf daar heb 
ik hem gevolgd vanaf de F-pupillen tot 
C-junioren. Toen hij in de C-junioren 
stopte, ben ik doorgegaan als trainer. 
Ik vond het leuk met voetbal bezig te 
zijn en fanatieke jongens te trainen. Wel 
heb ik toen de overstap naar SV Rees-
hof gemaakt, waar ik naast het tweede 
seniorenelftal ook de B- en A-junioren 

heb getraind. En uiteindelijk ben ik bij 
Achilles Veen terechtgekomen, waarbij 
ik gelukkig weer een jeugdteam onder 
mijn hoede zou krijgen. Want dat doe ik 
toch liever dan een seniorenelftal. Ik heb 
het dan ook naar mijn zin in Veen, mede 
doordat het zo'n warme, gemoedelijke 
club is.

Uitdagend seizoen
Afgelopen seizoen heb ik de JO15.1 
getraind en dit jaar stap ik over naar de 
JO19, samen met Jan Schreuders. Ook 
ga ik de JO15.2 trainen. Er komt dus een 
druk maar uitdagend seizoen aan voor 
mij, waarbij ik verwacht opnieuw met 
veel plezier aan de slag te mogen gaan bij 
Achilles Veen.
 
Doelstelling
Afgelopen seizoen zijn er al wat spelers 
geweest die mee hebben mogen spelen 
bij het eerste en tweede elftal. Dit zal me 
altijd bijblijven, omdat ik het een mooi 
resultaat vind van het jeugdbeleid, want 
de doelstelling van de JO19 is: 

in de tweede seizoenhelft naar de tweede 
klasse promoveren, waarbij zoveel mo-
gelijk jongens in de toekomst aansluiting 
kunnen krijgen bij het tweede senio-
renelftal. 
En wat betreft JO15.2 is mijn doelstel-
ling om alle spelers zoveel mogelijk bij 
te kunnen brengen, zodat er een aantal 
jongens volgend jaar aansluiting kunnen 
krijgen bij JO15.1.

Saamhorigheid
Ik hoop dit door plezier, inzet en 
saamhorigheid te bereiken voor beide 
elftallen. Aangezien dat Achilles Veen 
niet zo'n grote vereniging is, verwacht ik 
dat dit wel vanzelf zal gaan. De jongens 
zijn ook buiten de voetbalclub vrienden 
van elkaar, waardoor ze elkaar meestal 
door en door kennen. 

Met sportieve groet,

Naftali Sahusilawane
Trainer JO19 en JO15.2

'IK TRAIN LIEVER JEUGD 
DAN EEN SENIORENELFTAL'
Naftali Sahusilawane is woonachtig in Tilburg en getrouwd met Denise. 
Samen hebben ze twee kinderen: Bjorn en Britte.
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Al vanaf de leeft ijd van 4 jaar kun je 
jezelf aanmelden bij Achilles Veen.
Kaboutervoetbal is dus voor alle kinde-
ren van vier en vijf jaar en dat betekent 
samen met leeft ijdgenootjes sporten.  
 Het merendeel van de trainingen 
zal uiteraard met de bal zijn, maar het 
draait vooral om het plezier van samen 
bezig zijn en het bevorderen van de 
motorische ontwikkeling. Daarnaast is 
het natuurlijk mooi als er al wat basis-
vaardigheden aanwezig zijn wanneer er 
doorgestroomd kan worden naar de JO7. 
Vanaf die leeft ijdscategorie komt het 
wedstrijdelement om de hoek kijken.

Training
Iedere vrijdagavond wordt er om 18:15 
uur een training aan de kabouters ge-
geven. De trainingen hebben een speels 
karakter. Het is echter niet alleen spe-
lenderwijs omgaan met de bal, maar ook 
goed leren omgaan met de ander, zoals 
dat hoort in een teamsport. Respect voor 
elkaar!

Vrijdagavond
Ben je benieuwd hoe dit in zijn werk 
gaat? Kom op vrijdag om 18:15 uur 
gerust eens een kijkje nemen bij De 
Hanen Weide en train vrijblijvend een 

paar keer mee om te kijken of je het 
leuk vindt. Ook wanneer er mensen zijn 
die interesse hebben om een handje te 
helpen bij deze trainingen, zijn deze van 
harte welkom om langs te komen op 
vrijdagavond.

Met sportieve groet,

Herman Schouten en Jos Verbeek
Trainers Kabouters

De tijd dat je bij een voetbalclub pas terecht kunt als je minimaal zes jaar oud bent is 
inmiddels al lang verleden tijd. Ook bij Achilles Veen.

SAMEN MET LEEFTIJD-
GENOOTJES SPORTEN
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'WE WERDEN GERAAKT DOOR DE 
INITIATIEVEN VAN ACHILLES VEEN'

Sponsor in beeld  |  Rabobank Altena

zoals een vitale gemeenschap, te verwe-
zenlijken.

'We werden geraakt door de initiatieven 
van Achilles Veen', vertelt directie-
voorzitter Joan Wassink. De vereniging 
is immers niet alleen een sportieve 
vrijetijdsbesteding, maar ook een sociale 
ontmoetingsplek. 'We organiseren bij-
voorbeeld samen met de kerk voorlich-
tingsavonden over alcohol en drugs', 
zegt Janthijs de Fijter, voorzitter van 
Achilles Veen. 

Verantwoordelijkheid
Rabobank Altena draagt haar steentje bij 
aan de samenleving, onder meer door 
maatschappelijke initiatieven en organi-
saties te sponsoren. 
Voetbalvereniging Achilles Veen hee�  
zich ontwikkeld tot een vereniging 
die midden in de gemeenschap staat 
en daarin haar verantwoordelijkheid 
neemt. 
De komende drie jaar trekken Rabobank 
Altena en Achilles Veen daarom samen 
op om hun maatschappelijke ambities, 

Beweging
Bewegen is nog altijd de kernactiviteit 
van Achilles Veen. De jeugd wordt 
gestimuleerd te sporten, en niet alleen 
tijdens de trainingen en wedstrijden. 
De vereniging besteedt met speciale 
looptrainingen namelijk aandacht aan 
de motorische ontwikkeling van de 
jeugdleden. Ook maken de omringende 
scholen gebruik van de accommodatie 
en is Achilles Veen een erkend leerbe-
drijf, zodat leerlingen en studenten zich 
er kunnen ontwikkelen. 

Maatschappelijke activiteiten
'We zijn blij dat Rabobank Altena ons 
ondersteunt bij onze maatschappelijke 
activiteiten', vertelt Henk Schreuders, 
voorzitter Stichting Sponsoring Achilles 
Veen. Joan Wassink: 'Voorheen bete-
kende sponsoring meestal geld in ruil 
voor een bord langs het veld.' Inmiddels 
maakt de Rabobank bewust verbinding 
met organisaties met maatschappelijke 
ambities en neemt zij deze voorwaarden 
op in het sponsorcontract. 'Het staat de 
verenigingen vrij hoe zij daar invulling 

aan geven. Elke club hee�  namelijk zijn 
eigen expertise', hee�  manager Bedrij-
ven Ste� anie van der Maas ervaren. 
      Door organisaties op deze manier 
te ondersteunen gee�  Rabobank Altena 
meer glans aan haar sponsorgelden. 
'Er komt meer terug dan alleen naams-
bekendheid. Door ons te verbinden 
aan Achilles Veen zijn we als bank van 
betekenis voor de maatschappij.' 
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We konden rekenen op een geweldige 
opkomst. Naar schatting kwamen er 225 
gasten uit de regio naar dit haringfestijn. 

Samen ondersteunden we twee goede 
doelen: 
 het Liliane Fonds helpt gehandicapte 
kinderen in Afrika door inzet van veel 
vrijwilligers die kennis en zorg ter plekke 
aanbieden. 
 Het andere goede doel van de avond 
waren Wouter en Nelleke Kok. Dit echt-
paar woont sinds kort in Wijk en Aal-
burg en functioneert daar als pleeggezin 

voor kinderen die door omstandigheden 
buiten de boot vallen. Bij Nelleke en 
Wouter wordt er hulp geboden om die 
kinderen weer de rust en regelmaat terug 
te helpen vinden die voor ons vaak zo 
normaal is.

De opbrengst van deze avond was maar 
liefst € 12.000,-! 
Een fl ink bedrag wat voor deze twee goe-
de doelen een geweldige steun in de rug 
zal zijn. Sponsoren en gasten: bij deze 
hartelijk dank voor de gezellige avond en 
alle steun. 

Heeft  u suggesties voor goede doelen uit 
de regio die wel wat hulp kunnen gebrui-
ken? Neem dan even contact met ons op 
via haringparty@hotmail.com.

We hopen jullie allen ook volgend jaar 
weer te mogen ontmoeten op de laatste 
vrijdag van juni!

Haringparty Altena

GEBOORTE VAN EEN NIEUWE 
TRADITIE: HARINGPARTY
Op de laatste vrijdag van juni werd op sportpark De Hanen Weide van Achilles Veen 
voor het eerst een Haringparty voor de nieuwe gemeente Altena georganiseerd door de 
businessclub van Achilles Veen en serviceclub De Lions uit Werkendam.
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Marleen: 'Eind vorig jaar ben ik bena-
derd door Jacco Vos, want Achilles Veen 
moest noodgedwongen op zoek naar een 
nieuwe kantinebeheerster. Jacco wist dat 
ik geen baan meer had. Een paar dagen 
later had ik al contact met Jos Verbeek.'

Eerst was Marleen werkzaam in een 
bedrijf voor lichaamsverzorging. Hier 
verzorgde ze koffi  e en lunch voor be-
zoekers en runde ze de bedrijfskantine. 
Daarnaast was ze eerder ook werkzaam 
als receptioniste op invalsbasis. Het 
contact met klanten en bezoekers was 
dus niet nieuw.

'Na enkele gesprekken bij Achilles Veen 
hebben we besloten het te proberen en 
heb ik de maand december vrijwillig 
meegedraaid. Na het eerste feestje was 
ik zo om, ik wist niet dat het zo gezellig 
kon zijn achter de bar!' aldus Marleen.
 Inmiddels is Achilles Veen al gewend 
aan Marleen en zijzelf ook: 'Na ongeveer 
zeven maanden kan ik nu wel zeggen dat 
het me heel goed bevalt, ook al heb ik 
volgens mij nog niet alles meegemaakt. 

Er waren ook mindere momenten. Neem 
bijvoorbeeld het regelen van een evene-
ment voor Achilles Veen. Dit is voor de 
meesten bekend maar voor mij nieuw. 
De eerste keer is dat zeker zoeken. Maar 
ik doe mijn uiterste best, blijf positief en 
meestal komt alles dan goed.'

Het was een druk eerste jaar, met na-
tuurlijk de vaste thuiswedstrijden maar 
ook de vijf interlands. Marleen: 'Tijdens 
de interlands was het voor mij echt een 
uitdaging om alles geregeld te krijgen. 
Maar alles is heel goed verlopen, ook 
vanwege het grote aantal vrijwilligers. 
Dat is mij ook wel duidelijk geworden 
na deze eerste periode: een voetbalclub 
kan niet zonder vrijwilligers. Ik wil dan 
ook vanaf hier alle hulp bedanken en 
hoop dat ik in de toekomst opnieuw een 
beroep kan doen op de vele helpende 
handen.'

Op de vraag of Marleen zin heeft  in ko-
mend seizoen is er geen twijfel. 'Zeker! 
Er zitten pittige dagen bij. Bijvoorbeeld 
wanneer het eerste thuis speelt en er die 

dag ook een feestavond is. Maar wanneer 
ik zie dat de bezoekers plezier hebben, 
krijg ik daar weer energie van en sluit 
ik na een werkdag van zo'n 14 uur heel 
voldaan af.'

'Tenslotte wil ik iedereen een prettig 
nieuw seizoen toewensen en hoop ik 
jullie graag allemaal te mogen begroeten 
in de kantine van Achilles Veen!'

'IK WIST NIET DAT HET ZO GEZELLIG 
KON ZIJN ACHTER DE BAR!'
Marleen Verheij is sinds januari 2018 de nieuwe kantinebeheerster van Achilles Veen. 
Ze woont sinds twee jaar met Cor in Veen. Samen hebben ze een dochter, Simone.
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De Activiteitencommissie ondersteunt 
de club hierin door diverse evenementen 
en activiteiten te organiseren, met het 
doel de maatschappelijke waarde op een 
hoger niveau te brengen. 

Seniorenelftallen
Afgelopen seizoen hebben alle seni-
orenelftallen een feestavond mogen 
organiseren. We kunnen niet anders dan 
concluderen dat dit een groot succes 
was. 

De dames van Achilles Veen trapten af 
met dj Tchuna's Summer Afterparty en 
flamingo's op de dansvloer. Hierna was 
het vierde elftal aan de beurt met hun 
onvergetelijke Foute Kerstavond en de 
bijbehorende kerstmutsen. Het derde 
elftal pakte uit met een Après Ski Party. 
Het schijnt dat bij SteDoCo nog steeds 
wordt gepraat over de avond met dj 
Anné Swart en het optreden van Tim 
Schalkx en Danny Lit. De veteranen nam 
iedereen terug in de tijd met Mi Amigo 
achter de draaitafel en The Nino's live op 
de bühne. Het stamppottenbuffet maakte 
de avond compleet. Ut Twidde sloot de 
reeks feestavonden af met de alom be-
kende dj Jan en Feestduo Kaaigezellig. 
 
Aankomend seizoen willen we wederom 
feestavonden laten organiseren door 
de seniorenelftallen. Zij hebben zich 
positief uitgesproken over de avonden en 
willen graag weer aan de slag!
 
Feestweek
In januari heeft traditiegetrouw de feest-
week plaatsgevonden. Het wordt voor de 
feestcommissie steeds makkelijker om 
de feestweek op de rit te krijgen door de 
alle vrijwilligers die zich elk jaar weer in-
zetten. Deze handjes willen we nogmaals 
bedanken voor het mogelijk maken van 
de feestweek. 

Er werd gestart met een bingo-avond 
op dinsdag. Ruim honderd fanatieke 
bingo'ers hadden hun weg gevonden 
naar de tent. De volgende middag 
genoot jong en oud van de 'Familie 
Goochelshow' met goochelaar Dries. In 
de avond vond 'Veens Darts Masters' 
plaats in samenwerking met Brutus 
Events. Ook deze avond verliep boven 
verwachting met een ongedwongen sfeer 
en gezellige darters. Van donderdag tot 
en met zaterdag mocht dj D'n Bally met 
zijn StarPower Drive In-Show zijn draai-
kunsten vertonen. Hij werd ondersteund 
door 2 Brothers On The 4th Floor, zan-
ger Alex en de PartyFriex. 

Al met al kunnen we napraten over een 
succesvolle feestweek en starten bin-
nenkort met de voorbereidingen van de 
volgende feestweek in januari.
 
Darts
Naast de feestavonden en feestweek heb-
ben ook andere activiteiten plaatsgevon-
den, met als nieuwkomer de dartcompe-
titie. Na het succes van het darttoernooi 
in de feestweek heeft Maurits Burghout 
het initiatief genomen om een heuse 
onderlinge dartcompetitie op te zetten. 
En met succes! Bijna 40 darters hebben 
zich aangemeld om deel te nemen aan 
deze competitie. De eerste speelavond 
vond plaats op vrijdagavond 16 februari. 
Deze avond en de daaropvolgende avon-
den worden drukbezocht door darters, 
publiek en gasten. De avonden vinden 
plaats op vrijdagavond. Houd de website 
www.achillesveen.nl in de gaten voor de 
aankomende dartavonden!

Feestavonden
De voorbereidingen van de activiteiten 
van aankomend seizoen zijn in volle 
gang. Bij deze thuiswedstrijden staat een 
feestavond gepland: 

- 29 september: VV Achilles Veen – 
vv Spijkenisse
- 3 november: VV Achilles Veen - 
VV Ter Leede
- 8 december: VV Achilles Veen – 
vv Zwaluwen
- 16 februari: VV Achilles Veen – 
FC Rijnvogels
- 6 april: VV Achilles Veen – XerxesDZB 
- 18 mei: VV Achilles Veen – 
RKAV Volendam
De feestweek van 2019 zal plaatsvinden 
van 22 januari tot en met 26 januari. Dit 
zal het vijfde jaar zijn dat we een week 
lang mogen uitpakken met activiteiten 
voor jong en oud. Aankomend seizoen 
zullen nog meer activiteiten georgani-
seerd worden, maar deze houden we nog 
graag even geheim.

Leden gezocht
Helaas heeft Anco van de Wetering aan-
gegeven zijn deelname aan de Activitei-
tencommissie op een laag pitje te zetten. 
Graag willen we hem hartelijk bedanken 
voor alle inzet die hij de afgelopen jaren 
heeft getoond, want zonder hem waren 
al die activiteiten niet mogelijk geweest. 
Hij zal zich blijven inzetten voor de 
feestweek, net als Kiki Verhaegen en 
Johan Timmermans. Dit betekent echter 
wel dat we nieuwe leden zoeken voor de 
activiteitencommissie. Ben jij iemand die 
graag dingen organiseert, makkelijk het 
voortouw neemt en het geweldig vindt 
wanneer jij andere mensen een topmid-
dag en -avond bezorgt? Aarzel niet en 
spreek Ingrid Verschuur, Chantal de 
Rover of Alfred Honcoop hierover aan.
 Heb je vragen of suggesties over de 
diverse activiteiten? Vraag dan gerust 
iemand van de Activiteitencommissie.
 
Met feestelijke groet,

De Activiteitencommissie

FEESTWEEK MET DARTS, 
EEN GOOCHELAAR EN MEER!
Achilles Veen schittert niet alleen in haar sportieve prestaties op het veld: 
het is inmiddels in de hele omgeving bekend dat De Hanen Weide ook een plek is 
voor amusement, vertier of gewoon een kop koffie en een fijn gesprek. 
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SPONSOREN
Hartelijk dank voor uw steun, op wat voor manier dan ook!

Abalco
Almbouw / Almduurzaam
Arnold Maas Plantes
AST Computers
Autobedrijf 't Centrum
Autobedrijf A. van Rijswijk
Autohandel Jetse Vos
Autoschadebedrijf Cornet
AV Emea B.V.
Bax & Van Kranenburg B.V.
Beauty Boutique Lalana
Bouwbedrijf J.C. van Kessel
Bouwkundig Adviesbureau Jacco Vos
Bunzl B.V.
Busfinesse B.V.
Cafe "?"
Citroën Vos-Zanddonk B.V.
Cooldown Airco
Covebo Uitzendgroep Sliedrecht
Datimex
De Rivieren Notarissen
Dongemond Soccer Center
Drankenhandel Walter de Louw
Edeltrend
Electro World Veen
Ferry Verbeek plantenexport
Fysiotherapie Heusden-Veen
Gebr. Timmermans
HD Logistics
Henk Maas Weegschalen B.V.
Henk Schreuders Bloemenexport

Het Kontakt Mediapartners
Hoveniersbedrijf De Plataan B.V.
Impulse Plants
Inzicht Financieel
Iris One
Iveco Schouten
Jakko Sport
Jan Deckers Jr. B.V.
J. Heijsteeg Plantengroothandel
J.J.F. Rietveld Bloemenhandel
J.H. ten Hagen Beheer
Kroon Optiek
Kwetters Eieren
Live Arts
Maatwerk Event
Manus Plante
MavoAuto
Niet Zomaar Hout
P.A. van Erp
PT-Creations B.V.
Raadkracht
Rabobank Altena
Rasch B.V.
Renova Waalwijk
Repay HRM Zaltbommel B.V.
Ries de Kaasboer
Riez!
S. Timmermans
Slagerij G. & J. Vos
Stuwadoorsbedrijf Van Rooij B.V.
Tankens

Tegelhandel J.H. Van der Kolk B.V.
V.D.M. Automatisering
Van Ballegooijen Auto's
Van Boekel Accountants en Adviseurs
Van der Plas
Van Gammeren Installatiebedrijf B.V.
Van Loon Bloemen B.V.
Van Lopik
Van der Straaten's Assurantiekantoor
VDU Flexible Workforce Group
Veenplant B.V.
Verhoeven Verf & Wand
Verti Administratie en Adviezen B.V.
Vos Auto's Aalburg
Vos Autobedrijven
Vos Elektrotechniek
Vos Tweewielers
Votech
VPK Packaging
W.V.C.
W.V.I.
Westerhout en Zn. B.V.
Westland Bloemen Export B.V.
Zijlstra Infra B.V.
Zoey Logistics
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UITTENUES





VV Capelle
Sportpark 't Slot
P.C. Boutenssingel 1
2902 BG  Capelle aan den IJssel

sv DFS
Sportpark 't Heerenland
Van Maanenstraat 1
4043 GA  Opheusden

FC 's-Gravenzande
Juliana Sportpark
Koningin Julianaweg 154
2691 GH  's-Gravenzande

CVV De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC  Gouda

Jong FC Den Bosch
Stadion De Vliert
Victorialaan 21
5213 JG  's-Hertogenbosch

sv Nootdorp
De Poort 8
2631 PT  Nootdorp

SC Feyenoord
Sportcomplex Varkenoord
Olympiaweg 74-76
3078 HT  Rotterdam

FC Rijnvogels
Sportpark De Kooltuin
1e Mientlaan
2223 LC  Katwijk aan den Rijn

VV Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BV  Barendrecht

vv Spijkenisse
Sportpark Jaap Riedijk
Maaswijkweg 100
3207 JZ  Spijkenisse

AVV Swift
Sportpark Olympia
Olympiaplein 31
1077 CL  Amsterdam

VV Ter Leede
Roodemolenweg 10
2171 AX  Sassenheim

RKAV Volendam
Julianaweg 3a
1131 CX  Volendam

vv Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH  Vlaardingen

XerxesDZB
Sportpark Faas Wilkes
Igor Stravinskisingel 1
3069 MA  Rotterdam

TEGENSTANDERS
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Voorzitter:
Janthijs de Fijter
06 2085 4154
voorzitter@achillesveen.nl

Secretaris / Penningmeester:
Michel Smits
06 5040 9577
secretaris@achillesveen.nl

Veiligheidszaken / PR:
Kiki Verhaegen
06 2357 3119
veiligheid@achillesveen.nl

Voetbaltechnische Zaken:
Ad Kwetters
06 5028 8291
technischezaken@achillesveen.nl

Facilitaire Zaken:
Jos Verbeek
06 1270 1017
facilitair@achillesveen.nl

Sponsorzaken:
Henk Schreuders
06 5395 3847
sponsorzaken@achillesveen.nl 

Stichting Sponsoring:
Peter Schoon
06 5432 3117
sponsoring@achillesveen.nl

Jeugdzaken:
Martin Sonneveld
06 2241 2194
jeugdcoordinator@achillesveen.nl

Oprichting: 
7 juni 1944

Sportpark 
(ook voor correspondentie 
en ledenadministratie): 
De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN  Veen
0416 691794
www.achillesveen.nl
info@achillesveen.nl

Jeugdleden:
Rieka Verbeek
06 2326 2975
ledenadministratie@achillesveen.nl

Wijzigingen alleen schrift elijk, 
per e-mail of via de website 

Eindredactie:
Kiki Verhaegen
Henk Schreuders

Samenstelling:
Kiki Verhaegen

Tekstbewerking:
Kiki Verhaegen
Live Arts

Fotografi e:
Gerald van Zanten
Geert van Erven
Live Arts
Teus Prinse

Fotobewerking:
Live Arts

Ontwerp:
Live Arts

Proefdruk:
Erik Bouman
Hans Schermers

Drukkerij:
Drukland

OVER VV ACHILLES VEEN

Algemene informatie Colofon

Bestuur
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