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NIEUWE SAMENSTELLING,
DOOR OP DEZELFDE WEG
Voor de meesten van ons waarschijnlijk geen onbekend gegeven:
veranderingen liggen ten grondslag aan vernieuwing.
In ons persoonlijke leven, maar ook in sport. En dus ook binnen onze vereniging.
Afgelopen seizoen is de samenstelling
van het bestuur van Stichting Sponsoring Achilles Veen veranderd. De
stichting bestaat uit een actieve groep
lokale ondernemers die vrijwillig de
belangen van de stichting behartigen
en daarmee Achilles Veen financieel
en praktisch ondersteunen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie van 2019 werd Henk
Schreuders als oud-voorzitter van deze
stichting aangesteld als nieuwe voorzitter
van Achilles Veen en werd tegelijkertijd
het ere-voorzitterschap uitgereikt aan
Janthijs de Fijter. Hierdoor ontstond er
een vacature voor het voorzitterschap
van de stichting, die inmiddels door
ondergetekende is ingevuld.
Vasthouden aan gewoonten is meestal
een beperking om tot nieuwe ideeën te
komen, maar er zijn zeker dingen die we
niet anders gaan doen. Kijk bijvoorbeeld
naar deze presentatiegids, een van de
middelen die we gebruiken als professionele uitstraling van onze vereniging.
Onze dank aan Kiki Verhaegen en Peter
Schermers (Live Arts) die hier beiden
weer veel uren in gestoken hebben!
Zoals je wellicht hebt gezien zijn er
afgelopen jaar nieuwe sponsoruitingen
rondom De Hanen Weide verschenen.
Denk hierbij aan een prominente plaats
voor onze nieuwe sponsor Assuflex en
een begroeting met betrekking tot ons
75-jarig bestaan door Wuust Sign. Het
bedrijf Hout&Living heeft meegewerkt
aan de houten geraamten op de parkeerplaats, die voor een professionele
uitstraling zorgen op ons sportpark.
Tevens zijn er nieuwe tafels op ons terras
verschenen, waarvoor dank aan onze
sponsoren en betrokken leden.

Dit seizoen hebben we het plan om
tijdens thuiswedstrijden een aantal leuke
activiteiten te organiseren in de Rabolounge met behulp van (lokale) ondernemers. Denk hierbij aan proeverijen,
de mogelijkheid tot het tentoonstellen
van producten maar ook entertainment.
Hiermee willen we onze betrokken
sponsoren en leden de kans te geven
om het sportieve met het aangename te
combineren tijdens de thuiswedstrijden.
De Rabolounge kan zo natuurlijk ook
worden gebruikt tijdens activiteiten die
door de Businessclub zijn georganiseerd.
Stichting Sponsoring Achilles Veen is
er vanzelfsprekend niet alleen voor het
eerste elftal. In versterkte samenwerking
met het bestuur is ons streven de vereniging en alle teams te ondersteunen in het
uitoefenen van ons favoriete spel.
Al het spelmateriaal en kleding zijn in
samenwerking met sponsoren beschikbaar gesteld aan de vereniging. Het
tweede elftal heeft dit seizoen een geheel
nieuwe kledinglijn. Door de gebroeders
Vos van Vos Elektrotechniek en Vos
Bouwbedrijf uit Veen is namelijk het
nieuwe wedstrijdtenue aangeboden.
Daarnaast zijn Handelsonderneming Altena en Jeroen Schotman Auto's bereid
gevonden het tweede elftal representatief
voor de dag te laten komen.
Op sociaal-maatschappelijk vlak zet
Stichting Sponsoring Achilles Veen
ook graag haar beste beentje voor. In
samenwerking met de Lions Club uit
Werkendam wist men ook voor dit jaar
een succesvolle Haringparty te organiseren met een aantal goede doelen.

Het KWF was gekozen als landelijke
ontvanger van een donatie en zal deze
inzetten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van het
bestrijden van kanker.
Sportief gezien hebben we kortgezegd
een tumultueus jaar achter de rug. Na
het vertrek van Giovanni Franken werd
Johan van Bijsterveld aangesteld als interim, maar helaas is het seizoen alsnog
als een nachtkaars uitgegaan. We kijken
uit naar de nieuwe samenwerking met
John Karelse en zijn staf.
Het tweede elftal speelde nog wel mee
voor een prijs, maar uiteindelijk werd
promotie helaas niet afgedwongen. We
willen Tom Smits bedanken voor de
mooie jaren bij Achilles Veen en hopen
dat zijn vervanger Kornee Sterrenburg
met een verjongd tweede elftal een
succesvol seizoen tegemoet gaat!
Verandering kan plaatsvinden als
gewone mensen buitengewone dingen
doen. Want hoewel het goed gaat met
Stichting Sponsoring Achilles Veen wat
betreft de financiële ondersteuning, is
het merendeel van het werk wat gedaan
wordt onbetaalbaar! We willen dan ook
onze groep van vrijwilligers, leden en
ouders bedanken voor hun buitengewone inzet en hopen nog jaren samen onze
voetbalclub te mogen ondersteunen.
Een hartelijke groet namens Stichting
Sponsoring Achilles Veen. We kijken uit
naar een sportief, maar ook maatschappelijk en sociaal succesvol seizoen!
Peter Schoon
Voorzitter Stichting Sponsoring
Achilles Veen
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DE RUG RECHTEN
EN DOORGAAN
Sinds de nieuwjaarsreceptie van 2019 heeft Henk Schreuders het voorzitterschap van
Janthijs de Fijter mogen overnemen, die zelf maar liefst tien jaar de rol van voorzitter
van Achilles Veen heeft vervuld.
Hiervoor zijn we hem erg dankbaar.
Gelukkig blijft Janthijs wel betrokken bij
Achilles Veen. Samen met Ad Kwetters
en Marian van der Wal vormt hij nu de
Raad van Toezicht voor ons jonge en
enthousiaste bestuur. Dit bestuur kan
met vragen en problemen altijd een
beroep op hen doen. Peter Schoon gaat
mijn functie als voorzitter van Stichting
Sponsoring Achilles Veen overnemen
en Martin Sonneveld maakt het bestuur
compleet. Hij is het aanspreekpunt voor
de lagere elftallen en onze jeugd.
Terugblik vorig seizoen... en doorgaan
Als we terugkijken op vorig seizoen dan
verliep dat eigenlijk erg moeizaam.
Midden in het seizoen van trainer
wisselen bij ons eerste elftal bracht veel
onrust met zich mee. Ook was het bij
Achilles Veen 2 niet makkelijk om een
vaste kern van spelers te vormen. 'De rug
rechten en doorgaan', is dan het devies.
Voor het eerste elftal is John Karelse
aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Na
zijn imposante carrière als doelman
van NAC is hij daar ook hoofdtrainer
geweest. Daarna heeft John ook enkele
jaren gefungeerd als amateurtrainer.
We hopen dat hij de juiste man is die
ons eerste elftal verder gaat helpen. Ook
gaat John de jeugdtrainers van onze club
ondersteunen. Samen met Johan van
Bijsterveld als assistent-trainer en Jan
Schalken in zijn rol als keeperstrainer
vormt John het drietal van de technische
staf van Achilles Veen 1. We hopen dat
ze met de vernieuwde selectie een mooie
eindklassering gaan neerzetten in hoofdklasse A. Met maar liefst zeven nieuwe
voetbalclubs ten opzichte van vorig
seizoen ziet deze indeling er op papier
interessant uit voor ons vlaggenschip.

Kornee Sterrenburg is komend seizoen
eindverantwoordelijk voor de sportieve prestaties van het tweede elftal
van Achilles Veen en tevens een oude
bekende. Hij vormde jarenlang het hart
van de verdediging van het eerste elftal.
Na een paar jaar hoofdtrainer te zijn
geweest bij wat regioclubs is hij terug
op het vertrouwde nest. We hebben er
samen voor gezorgd dat ook het tweede
elftal van Achilles Veen dit seizoen weer
een mooie selectie heeft. Hopelijk lukt
het hen om weer te promoveren naar de
reserve hoofdklasse. Vanaf deze plaats
wens ik jullie heel veel succes, mannen!
Afgelopen seizoen werden er bij de
seniorenheren, dames en jeugdteams
verschillende kampioenschappen
gevierd. Weer een mooie uitdaging om
komend jaar de teams aan betere tegenstanders te meten. Hierbij wens ik alle
spelers van de lagere elftallen, de spelers
die voetballen onder de vlag van ons
jeugdbestuur en jeugdcoördinator Dick
van Wijnen heel veel plezier toe.
75 jaar Achilles Veen
Op 7 juni 2019 vierden we het
75-jarig bestaan van Achilles Veen.
De voetbalclub werd in 1944 een paar
dagen na D-Day opgericht omdat de
mannen van toen de stress van de oorlog
wilden vergeten en een uitlaatklep nodig
hadden. Die identiteit van toen is 75 jaar
later nog altijd springlevend. Iedereen
mag komen voetballen bij Achilles Veen
en ook in de kantine is er altijd plaats
om onder het genot van een drankje
vrienden te ontmoeten. We hebben deze
feestelijke dag uitgebreid gevierd met
een receptie en verschillende activiteiten
voor jong en oud.

Dankwoord
Wij als bestuurders, sponsors, trainers,
leiders, voetballers en natuurlijk de vele
vrijwilligers vormen samen voetbalclub
Achilles Veen. Op welke wijze en op wat
voor manier dan ook: hartelijk dank
voor je inzet. Zonder jouw positieve
inzet en bijdrage kan onze vereniging
niet bestaan. Laten we er met elkaar een
mooi voetbaljaar van maken!
Deze presentatiegids is mogelijk gemaakt
door de creativiteit en inzet van Peter
Schermers van ontwerpbureau Live Arts.
Samen met bestuurslid Kiki Verhaegen
en de Stichting Sponsoring Achilles
Veen is deze presentatiegids een perfecte
afspiegeling geworden van onze jubilerende club. Een bijzonder dankwoord
richting hen.
Ik wens iedereen een sportief en goed
voetbalseizoen toe, voor nu veel leesplezier in deze presentatiegids en graag tot
ziens op ons mooie sportpark De Hanen
Weide.
Groet,
Henk Schreuders
Voorzitter

V V AC H I LLES V EEN | 7

www.vanderstraaten.nl

KARRENVRACHT AAN ERVARING
John Karelse uit Ulvenhout
is vanaf 1 juli verantwoordelijk trainer bij Achilles
Veen en de opvolger van
Johan van Bijsterveld, die
nu assistent van Karelse is.
Het driemanschap dat het

technisch beleid van de
hoofdklasser bepaalt wordt
gecompleteerd met Jan
Schalken. Jan is keeperstrainer, maar neemt ook
een aantal andere taken
voor zijn rekening.

Een ervaren trio, dat door uitgekiend
selectiebeleid over een uitgebalanceerde
spelersgroep beschikt. Karelse benadrukt
dat hij wel eindverantwoordelijk is maar
de taken bij de trainingen onderling
verdeelt. 'Dat loopt gewoon goed. Ik ben
blij dat Johan zich op deze wijze voor de
voetbalclub wil inzetten. Ik ben erg voor
samenwerking op basis van vertrouwen.

Dat werkt gewoon veel beter. Zo houdt
Jan zich bezig met de spelhervattingen,
zowel aanvallend als verdedigend.'
Johan van Bijsterveld geeft toe dat hij
een paar weken aan de nieuwe situatie
heeft moeten wennen. 'Ik moest innerlijk
even mijn plaats vinden, maar dat gevoel
is verdwenen hoor. Ik heb bewust voor

deze rol als assistent gekozen. John geeft
aan waar wij tijdens de trainingen de
accenten moeten leggen.' Van Bijsterveld
wil één ding heel helder stellen: 'Ik ben
hier vier seizoenen hoofdtrainer geweest.
Daarna twee seizoenen technisch manager. Vorig seizoen ben ik tussentijds
ingestapt als hoofdtrainer na het ontslag
van Giovanni Franken.

VOS Citroën staat voor
persoonlijk advies
Met meer dan vijftig jaar ervaring
met Citroën zijn wij een Citroëndealer die alle

WIJ STAAN
GRAAG
VOOR U
KLAAR

kneepjes van het vak kent. Al onze medewerkers
werken vanuit de voorliefde voor Citroën.
Authentieke Brabantse gezelligheid staat bij ons
hoog in het vaandel. In onze showroom vindt
u geen gehaaste verkoopmedewerkers met
slimme praatjes, maar goedlachse collega’s
die eerst een bakje koffie aanbieden.

Bel ons en we helpen u op weg!
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Daar had ik veel moeite mee. Dat
was eens maar nooit meer. Wat er ook
gebeurt: daar ga ik niet meer aan beginnen. Ik wil niet dat er een beeld ontstaat
dat ik bij Achilles Veen altijd klaarsta
om de zaak per direct over te nemen. Op
termijn wil hier dan niemand meer als
trainer beginnen.' Van Bijsterveld blijft
naast zijn werkzaamheden als assistent-trainer ook verantwoordelijk voor
het technisch beleid. 'Ik blijf scouten
om de ploeg te versterken.' Johan begon
als voetballer bij SCO en ging via NAC
naar de jeugdopleiding bij Willem II. Hij
haalde in Tilburg vier seizoenen lang de
eredivisie, maakte vervolgens de overstap naar Germinal Ekeren, RKC, RBC
en DS'79 en bouwde af bij Halsteren. Zes
jaar heeft Johan in Oisterwijk voor het
eerst als trainer gewerkt. Daarna twee
jaar in Schijndel, vier jaar bij UDI'19/
CSU en toen de stap naar NieuwLekkerland. Nu is hij voor het zevende
seizoen actief bij Achilles Veen.
Spelhervattingen
Jan Schalken sloot later aan bij dit
interview. 'Mijn rol is zo helder als
wat: op dinsdag en donderdag werk ik
met de vier keepers uit de selectie. Van
John hoor ik wanneer hij de keepers
nodig heeft bij de partijvormen. Als het
tweede elftal aan de slag gaat, hebben zij
ook twee keepers nodig, dus dat is een
kwestie van afstemmen. Op zaterdag heb
ik een ondersteunende rol. Ik leg uit wat
er bij spelhervattingen verwacht wordt.
Verder fungeer ik als klankbord voor
John en Johan.' Schalken is evenals John
Karelse voormalig doelman.
Zo'n dertig jaar geleden was Karelse, net
gedebuteerd bij NAC Breda, doelman
van Oranje onder 17 jaar. Jan Schalken,
zelf in 1987 doelman bij Willem II,
was keeper van Oranje onder 16 jaar.
Schalken: 'John is mij natuurlijk vergeten omdat ik niet echt op hoog niveau
kwam. Hij kwam elke week op televisie
en dan blijf je hem volgen. Erg leuk om
nu met hem samen te mogen werken.'
Jan Schalken begon bij DESK en vertrok
naar Willem II, waar hij een contract afdwong. In 1991 ging hij naar hoofdklasser Longa. Vervolgens terug naar DESK
en daarna door naar WSC en UDI'19/
CSU. Na een herniaoperatie heeft hij
op 32-jarige leeftijd moeten stoppen.

Schalken werd assistent-trainer bij WSC,
Unitas, de jeugdopleiding van Willem II
en nu alweer voor het vierde seizoen bij
Achilles Veen.
Goed gevoel
Na ruim een maand vindt Karelse het
na de winst op Hercules nog te vroeg
om ver vooruit te kijken. 'Ik heb hier wel
een heel goed gevoel bij. Dit is een fijne
voetbalclub om mee te werken. Ik geniet
van mijn spelersgroep, de samenwerking
met Johan en Jan en iedereen die zich
rond het team beweegt. Alles binnen de
organisatie is tot in de puntjes geregeld.
Dit kan ik wel langere tijd volhouden.'
Veen heeft traditioneel veel spelers met
Tilburgs bloed. Karelse heeft Zeeuws
bloed maar nog altijd een groot hart
voor NAC Breda. 'De rivaliteit tussen
en Tilburg was en is groot. Mogelijk
komt er nog een keer een geel-zwart
NAC-shirtje in de massageruimte te
hangen. Eens zien hoe de Tilburgers
daarmee omgaan', lacht Karelse. 'Tijdens
de contractbesprekingen in het voorjaar
kwam vanuit het bestuur de vraag of ik
een assistent meenam. Dat was niet aan
de orde en toen Achilles Veen met het
voorstel kwam om Johan aan de staf toe
te voegen, stemde ik meteen toe. Johan
kent deze voetbalclub en heeft een tas
vol ervaring op dit niveau. Voor mij is
deze situatie ideaal.'
Ervaring
Over ervaring gesproken: John Karelse,
een geboren Zeeuw uit Wemeldinge,
was dertien jaar doelman van NAC.
Hij stond 441 wedstrijden onder de lat,
een clubrecord in Breda. Later werd hij
hoofdtrainer bij de eredivisionist.
Na keeperstrainer, assistent-trainer
bij Cees Lok, Ernie Brandts en Robert
Maaskant en hoofdtrainer bij NAC te
zijn geweest deed Karelse een stapje
terug. 'Dat ontslag deed wel even pijn
hoor. Ik zat tenslotte 25 jaar in het
betaalde voetbal - naast NAC ook bij
Newcastle en AGOVV - en was als
hoofdtrainer bij NAC twee keer dertiende geworden. Daar zouden ze nu voor
tekenen. NAC was en is nog steeds mijn
leven. Ik analyseerde na mijn ontslag
voor mijn opvolger nog wel tegenstanders. Je kan het toch niet helemaal
missen.'

In 2015 belde eersteklasser Goes.
'Trainer Jan Poortvliet stapte op. Of ik
interesse had. Ik ben erin gestapt en dat
jaar meteen gepromoveerd. Daarna koos
ik voor Vlissingen. Maar soms past een
trainer niet bij een groep. Dat zag ik
bij Vlissingen. Ik had het daar al langer
niet meer naar mijn zin. Dan kan je er
beter zo snel mogelijk mee kappen en
moet een ander het maar gaan proberen.' Karelse heeft al het een en ander
meegemaakt in de voetbalwereld. 'Bobby
Robson was mijn trainer bij Newcastle
United. Wat kon hij goed omgaan met
mensen. Hij kon spelers echt tot op het
bot motiveren. Bij NAC was Ton Lokhoﬀ
tactisch erg sterk en kon Robert Maaskant op korte termijn resultaat boeken.
Hun filosofie heeft mijn rugzak aardig
gevuld.' Karelse richt zich nu volledig op
Achilles Veen. 'Ik ben blij met de kans
die ik heb gekregen.' Hij voelt geen druk
vanuit het bestuur als het over de prestaties gaat. 'Die druk leg ik mijzelf wel
op. Ik ben ambitieus en wil met Achilles
Veen om de prijzen spelen.' Voorafgaand
aan de wedstrijden buigt het trio zich
over de opstelling die Karelse voor ogen
heeft. Hij beschikt over een grote selectie. 'Dat is prima, want in een seizoen
wordt duidelijk dat iedereen nodig is. Ik
probeer voor de spelers die op zaterdag
niet in actie komen op dinsdagen een
wedstrijd te organiseren. Het zal ook
voorkomen dat spelers die buiten de
boot vallen een keer met het tweede elftal meegaan. Het voordeel van zo'n grote
groep is dat iedereen op de training alles
moet geven, want er staat altijd iemand
klaar om het over te nemen. Verslappen
is plaatsmaken.'
Karelse - die na bemiddeling door zijn
NAC-maatje Ton Cornelissen in contact
kwam met Achilles Veen - kende met
zijn trainersstaf een bliksemstart. In de
voorbereiding op het seizoen werd alles
gewonnen: clubs als Blauw Geel '38,
SteDoCo, OJC en UNA werden verslagen. Bovendien werd op indrukwekkende wijze in de eerste kwalificatieronde
om de TOTO KNVB Beker met 6-0
afgerekend met Hercules, ook een club
uit de derde divisie. Prima prestaties,
maar de hele voorbereiding is gericht op
de openingswedstrijd uit bij Spijkenisse.
Wout Pluymert
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'HET NIVEAU VAN DE COMPETITIE SPREEKT ME WEL AAN'
We blikken terug op vorig seizoen met aanvaller Niek Wilborts. Niek begint
aan zijn derde seizoen bij Achilles Veen en zit momenteel goed op zijn plek.
Terugblik op 2018/2019
Niek: 'Ik denk dat we afgelopen seizoen
van iedere tegenstander hadden kunnen
winnen. Alleen kwam dat niet goed uit
de verf.'
De 24-jarige fitnesstrainer van HealthCity heeft niet echt een verklaring voor
afgelopen seizoen: 'Ik denk dat het aan
meerdere dingen lag. Er was niet echt
een klik tussen de trainer en de groep
waardoor we al snel achter de feiten aanliepen. Ondanks het goede spel vielen de
resultaten toch tegen.'
De wens was om wederom te spelen
voor nacompetitie, maar dit heeft er
eigenlijk nooit ingezeten. Toch ervoer
Niek dit niet als demotiverend: 'Ondanks
alle tegenslagen is iedereen hard blijven
werken en zijn we als team blijven strijden. Ik had de hoop dat dit zich vroeg of
laat wel zou uitbetalen.'
Na de winterstop was dit gelukkig ook
het geval, wat Niek dan ook niet verbaasde. 'We wisten het de tegenstanders erg
lastig te maken en konden van iedereen
winnen – zolang we ons eigen spel maar
speelden.'
Vertrouwen onderling
Niek herinnert zich de uitwedstrijd
bij SC Feyenoord als de mooiste van
het seizoen, ondanks het gelijkspel dat
uiteindelijk behaald werd. Niek: 'In die
wedstrijd kon je zien hoe sterk we eigenlijk waren en we echt een goede ploeg
hadden die er vol voor ging. Doordat de
spelersgroep vrij constant is en iedereen elkaars kwaliteiten kent, zorgt dat
voor vertrouwen onderling. Daardoor
werkten de tegenvallende resultaten
niet direct demotiverend voor me. Maar
natuurlijk vond ik het wel jammer!'

TOTO KNVB Beker
Niek omschrijft het behalen van de halve
finale in de beker en het daarop volgende
seizoen mogen strijden voor de TOTO
KNVB Beker als een pluspunt aan een
niet goed gelopen jaar. 'Jammer dat we
de finale niet hebben gehaald, maar een
andere doelstelling van ons was dit seizoen de voorronde van de TOTO KNVB
Beker te kunnen spelen. Dat maakt het
allemaal weer wat beter.
Op persoonlijk vlak wilde ik dit seizoen
belangrijk kunnen zijn voor het team en
een vaste waarde worden. Ik denk dat ik
daar redelijk in geslaagd ben. Komend
seizoen wil ik basisspeler zijn en zoveel
mogelijk wedstrijden spelen.' Een mooi
streven voor komend seizoen.
Concurrentie
Niek is benieuwd naar de nieuwe spelers
binnen de selectie, wat automatisch voor
wat meer concurrentie zorgt. Niek: 'Ik
ben benieuwd wat deze aanvullingen
teweeg gaan brengen, maar we gaan het
zien. Ik heb er weer zin in!'
Met sportieve groet,
Niek Wilborts
Speler selectie

Thijs Timmermans Waardenburg B.V. | Filipsweistraat 9 | 4181 CH Waardenburg | 0418 - 745130
Ontdek onze wereld van exclusieve auto’s

thijstimmermans.com

'IK HOOP DAT MIJN MOOISTE
MOMENT NOG MOET KOMEN'
Afgelopen seizoen wil hij het liefst zo snel mogelijk vergeten en Maarten verwacht dat
hij daarin niet de enige is: 'Na de winterstop volgde er nog wel een goede reeks, maar
mede door schorsingen en blessures zat een goede eindklassering er niet meer in.'
Maarten Boddaert begint aan zijn derde
seizoen in het groen-wit en heeft het nog
altijd goed naar zijn zin. De 29-jarige
verdediger uit Roosendaal heeft onder
andere gespeeld bij RKVV Roosendaal,
RBC Roosendaal, FC Den Bosch en
Adelaide Comets in Australië voordat hij
in de zomer van 2017 in Veen het veld
betrad.
Inmiddels is hij een vaste waarde in het
eerste elftal die naar eigen zeggen geen
enkele reden heeft gehad om Achilles
Veen te verlaten. Helaas heeft hij zijn
persoonlijke doelstelling van afgelopen
seizoen niet behaald.
'Ik had alles willen spelen en belangrijk
willen zijn voor Achilles Veen, maar helaas moet ik concluderen dat ik dit niet
heb weten te behalen. Mede door een
hamstringblessure waardoor ik de laatste
wedstrijden van het seizoen langs de zijkant heb moeten staan,' aldus Maarten.
Plaatsing TOTO KNVB Beker
Door het behalen van de halve finale
van de districtsbeker heeft Achilles Veen
zich ondanks een bewogen seizoen
gelukkig wel weten te plaatsen voor de
TOTO KNVB Beker. 'Het is zonde dat
we afgelopen seizoen de finale van de
districtsbeker niet hebben bereikt. De
TOTO KNVB Beker zie ik als een mooi
extraatje. Ieder jaar staat daar wel een
verrassing in, laten wij dat dan dit jaar
maar zijn!' lacht Maarten.
'Bij het verschijnen van deze presentatiegids is de eerste wedstrijd al gespeeld en
hoop ik dat we in de eerste ronde hebben
weten af te rekenen met Hercules. Dat is
natuurlijk de eerste stap.'

Onbekende tegenstanders
Achilles Veen is opnieuw ingedeeld in de
zaterdag hoofdklasse A. Hoewel de klasse hetzelfde is, wachten er dit jaar maar
liefst zeven onbekende tegenstanders ten
opzichte van voorgaande jaren. Maarten:
'Persoonlijk maakt het mij niet uit tegen
welke voetbalclub ik speel.
Ik hoop zoveel mogelijk bij te kunnen
dragen en een goed eindresultaat te
behalen. Iedere wedstrijd opnieuw. De
nieuwe tegenstanders zijn me onbekend,
dus over het niveau van de competitie
kan ik nog niets zeggen. Wel hoop ik komend seizoen echt belangrijk te kunnen
zijn voor het team en daarnaast natuurlijk ook blessurevrij te blijven.'
Een mooi eindresultaat dient natuurlijk
met het gehele team behaald te worden,
maar met dit team zit dat volgens hem
wel snor. Maarten: 'We kennen elkaar
goed. We kennen elkaars kwaliteiten en
daarbij gaan we buiten het veld ook goed
met elkaar om. Ik denk dat het altijd
positief is als er versterkingen bij komen,
omdat je concurrentie binnen je team
nodig hebt om elkaar scherp te houden.'

Prachtig seizoen
Verder hoopt Maarten wederom op de
positieve support van het publiek tijdens
de thuis- maar zeker ook de uitwedstrijden.
Maarten: 'Ik hoop dat we komend
seizoen meestrijden om de play-oﬀ
plekken. Ik vind dat nog moeilijk om te
voorspellen omdat er een aantal nieuwe
clubs bij zitten. Maar bovenal hoop ik
uiteindelijk te kunnen zeggen: het was
een prachtig seizoen!'
Met sportieve groet,
Maarten Boddaert
Speler selectie

Naast een aantal nieuwe spelers staat er
ook een nieuwe trainer voor de groep.
Dit brengt voor mij niet direct nieuwe
energie, maar werkt wel verfrissend.
'Ik ken alleen Teun Sebregts nog van
mijn tijd bij FC Den Bosch. Voor de rest
zijn het voor mij onbekenden, maar ik
ga ze snel genoeg leren kennen', aldus
Maarten.
Hij is weer fit, heeft zin in komend
seizoen en is blij met de brede selectie.
Die heb je per slot van rekening ook wel
nodig, mochten er gedurende het seizoen spelers wegvallen door schorsingen
of blessures.
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Zeker goed geregeld
al uw ﬁnanciën en verzekeringen!
Assuﬂex en de Regiobank staan ervoor,
elke dag. Voor iedereen in het land van Heusden
en Altena. Wij investeren alles in vertrouwen,
de beste service, de hoogste kwaliteit.
Ervaar het. Loop gewoon eens binnen, op de markt
in Wijk en Aalburg, of bel / mail voor een afspraak.
U bent van harte welkom.

FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR IEDEREEN
IN HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA
Een persoonlijke en deskundige aanpak, die uitgaat van het beste voor hun relaties,
particulier en zakelijk. Dat is de gemene deler van Assuflex onafhankelijk risicomanagers
en de RegioBank Wijk en Aalburg. Zij zorgen in de hele regio voor alles wat op “financiën,
verzekeringen en bancaire zaken betrekking heeft”.
De steeds groetere vloed van wetten en
regels maken het voor “gewone mensen”,
Zzp-ers en hardwerkende (MKB)
ondernemers bijna niet meer mogelijk een
heldere kijk te houden op wat financieel
nu wel en niet nodig is, op wat wel en
niet verplicht is en vooral op wat voor
hen in hun specifieke situatie het beste
is. De genoemde specialisten maken
financiële zaken nu veel persoonlijker en
gemakkelijker.

Wij zijn er van maandag t/m vrijdag van 9 - 17 uur.
Markt 1, Wijk en Aalburg

0416 692 901 | 073 548 11 30 | info@assuﬂex.nl

De RegioBank in Wijk en Aalburg
wordt vakkundig vertegenwoordigd
door Conny Poland, Willy Lubberdink
en Sandra Bouman, de vrouwen “in
de buurt”. “RegioBank is gekozen tot
klantvriendelijkste bank van Nederland.
Of het nu gaat om een spaarrekening,
betaalrekening of hypotheek, bij de
RegioBank is iedereen altijd welkom –
particulier en/of ondernemer – voor vragen
en persoonlijk advies over geldzaken”,
zegt Sandra Bouman, namens Assuflex
die als zelfstandig, onafhankelijk adviseur
RegioBank optreedt, zoals overigens
alle adviseurs van RegioBank. Door
die onafhankelijkheid kan zij het beste
ADVERTENTIE

product zoeken en geeft ze advies dat
het beste past. Naast de producten van
RegioBank adviseert en bemiddelt zij dus
ook producten van andere aanbieders.
“Behalve voor spaar- en betaalproducten;
dat is exclusief Regibank. We bieden
particulieren en bedrijven heel gericht en
persoonlijk precies dat aan wat voor hen
het best is. En als er andere vragen zijn,
kan ik die direct neerleggen bij andere
specialisten. Dat brengt snel heel veel
goodwill eb vooral zekerheid, dat zie je
nu al in een heel korte tijd”, zegt Sandra
Bouman lachend.
“Zaken doen is vooruit kijken, uitdagingen
aangaan en risico’s nemen. Een bepaalde
zekerheid hierbij is prettig, dat geeft
rust”, aldus Jan Verkuijlen. Hier komt
Assuflex onafhankelijk risicomanagers in
beeld. ”Er zijn verplichte verzekeringen
en verzekeringen waarbij mensen zelf
bepalen hoe groot de dekking moet zijn.
Onze mensen zijn flexibele specialisten
die weten wat ondernemen is en voor
welke uitdagingen ondernemers staan.
Laat Assuflex je verzekeringen en het
risicomanagement regelen, dan kan

iedereen zich zorgeloos richten op waar die
goed in is en veel plezieriger vindt, zoals
lekker zaken doen. Dat geldt natuurlijk
ook voor onderwerpen als gezondheid,
gezin, leven en zelfs vrije tijd. Wij denken
tot in detail mee en adviseren het beste.
Voor minder doen we het gewoon niet.
Je moet er niet aan denken als blijkt dat
je onderverzekerd bent of dat er bepaalde
zaken niet gedekt zijn. Assuflex zorgt voor
risicomanagement en verzekeringen op
maat, die op elkaar aansluiten, afgestemd
op persoonlijke omstandigheden. Dit is
meerwaarde, onze meerwaarde, die het
verschil maakt in kwaliteit en continuïteit”.
Deze specialisten brengen nog meer
financiële en verzekeringszekerheid in het
Land van Heusden en Altena. Ervaar wat
dit ook voor u kan betekenen. U bent van
harte welkom bij Assuflex onafhankelijk
risicomanagers en de RegioBank Wijk en
Aalburg!

Voor meer advies of informatie kiest u 0416-692901 of
bouman@assuflex.nl voor de RegioBank : Sandra Bouman
verkuijlen@assuflex.nl voor Assuflex

: Jan Verkuijlen

DE BEUL VAN ACHILLES VEEN
Een blessure voor een sporter is vervelend, maar hoort nu eenmaal bij het beoefenen
van sport. De weg terug duurt vaak te lang en verlies van kracht en conditie is vaak het
gevolg. Om dan weer te starten met sporten is vaak moeilijk.
Ik ben Sven Jansen, 42 jaar, woon samen
met Astrid in Waalwijk en ben trotse
vader van drie kinderen: Bjarne, Sverre
en Roar. Ik ben eigenaar van Sportprofit, een personal trainingscentrum in
Waalwijk waar ik small group training,
personal training en sport-specifieke
training geef.

Ik was op dat moment als conditie- en
krachttrainer werkzaam bij de jeugdopleiding van Willem II.
Omdat ik het steeds drukker kreeg met
mijn eigen bedrijf, kwamen mijn werkzaamheden bij Willem II onder druk te
staan en was de keuze om over te stappen naar Achilles Veen snel gemaakt.

Zoals gezegd is het voor een sporter
natuurlijk vervelend om geblesseerd
te raken, maar zal de weg terug korter
worden door actief te herstellen met
minder verlies van conditie en kracht.
Op deze manier zorg ik ervoor dat onze
spelers weer snel kunnen aansluiten bij
het eerste elftal.

Vanaf 2002 ben ik me gaan specialiseren
in actieve revalidatie en hersteltraining
voor sporters. Oud-speler van Achilles
Veen Jorg van der Linden traint sinds
2006 bij ons. Via hem zijn ook andere
spelers van Achilles Veen bij mij komen
trainen, waaronder Nabil Bouchlal. Jorg
benaderde me op het juiste moment
om hersteltraining te geven bij Achilles
Veen.

Terug naar wedstrijdniveau
Binnen Achilles Veen ben ik verantwoordelijk voor het herstel van geblesseerde spelers. Samen met Bert Verbeek
en de fysiotherapeut begeleiden we iedere dinsdagavond op het veld onze spelers
terug naar wedstrijdniveau. Mochten de
spelers nog niet kunnen trainen op donderdag, dan komen ze die avond naar
ons bij Sportprofit in Waalwijk.

Daarnaast adviseer ik de technische staf
over conditionele planning. Dit jaar zal
ik me weer voor 110 procent inzetten
om de doelstelling van het eerste elftal te
halen. Laten we hopen dat we weinig of
zelfs geen blessures krijgen dit seizoen.
Sven Jansen
Herstel- en conditietrainer
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Samen gaan we voor
het beste resultaat!
esultaat!
Covebo stimuleert jonger
jongeren
en en volwassenen hun
talenten te benutten en te doen waar ze goed in
zijn. In het werk, maar zeker ook op het voetbalveld!
uitzendorganisatie verbinden wij
Als succesvolle uitzendor
dagelijks werkzoekenden en bedrijven. U kunt bij
ons terecht voor ﬂexibel personeel in de bouw,
techniek, industrie en logistiek.

Afvalverwerking.
Makkelijker geregeld
bij Van Erp.
Voor alle soorten afval hebben wij de juiste oplossing.
Bijvoorbeeld voor papier, folie, glas, groenafval of restafval.
Zelfs voor een extra lediging draaien wij onze hand niet om.
Neem gerust eens contact op en ontdek het gemak van Van Erp.

���

CONTAINER- EN AFVALOVERSLAGBEDRIJF DRUNEN
ROLCONTAINERS VAN 240 TOT 5000 LITER
VUIL- EN PUINCONTAINERS VAN 2 TOT 40 M3
OPSLAGCONTAINERS

telefoon 0416 - 372 469
info@vanerpcontainers.nl
www.vanerpcontainers.nl

PASSIE EN INZET ZIJN BASIS
VOOR EEN MOOI RESULTAAT
Kornee Sterrenburg is 43 jaar oud en woont in Aalst. Hij is getrouwd met Carola en
heeft twee kinderen: Maud van 8 jaar en Jesper van 11 jaar. In het dagelijks leven
is hij werkzaam als magazijnmedewerker bij Vos Truckparts in Hedel.
Mijn voetbalcarrière begon bij VV
Sleeuwijk. Toen ik 14 was ben ik naar de
jeugdopleiding van Willem II vertrokken
waar ik drie jaar heb gespeeld. Hierna
heb ik acht jaar bij Achilles Veen en
negen jaar bij Roda Boys gespeeld, in de
hoofdklasse en de eerste klasse.
Op het veld heb ik iedere positie wel
bekleed. In de jeugd voetbalde ik in de
voorhoede en op het middenveld. Later
heb ik bij de senioren in de verdediging
plaatsgenomen. Nadat ik bij NOAD '32
had gevoetbald kreeg ik de mogelijkheid
om daar mijn trainerscarrière te starten.
Daarna ben ik ook trainer geweest bij
vv Zuilichem. Vorig jaar heb ik ervoor
gekozen om even een jaar niets te doen.
Een paar maanden geleden belde Achilles Veen me met de vraag of ik interesse
had om het tweede elftal te gaan trainen.
Hier had ik meteen een goed gevoel bij.

Dit kwam ook omdat me 25 jaar geleden
de kans werd gegeven om bij het eerste
elftal van Achilles Veen te spelen. Ik heb
daar altijd met veel plezier gespeeld.
Hierdoor hoefde ik er dan ook niet lang
over na te denken. Inmiddels is Achilles
Veen een ambitieuze vereniging met een
mooi sportpark en goede faciliteiten.
Dat was 25 jaar geleden op sportpark De
Heuye wel anders. Maar dat had ook z'n
charme. Plezier, passie en inzet zijn de
basis voor een mooi resultaat. Dat was
vroeger zo en is in mijn beleving nog
steeds zo.

We hebben komend seizoen een jonge
selectie met een aantal nieuwelingen, dus
zullen we de voorbereiding hard nodig
hebben om elkaar te leren kennen. Het is
een uitdaging voor mij als trainer om de
jonge spelers het vertrouwen en plezier
te geven om tot resultaten te kunnen
komen.

Ik spiegel mijn trainersvisie aan mijn
eigen tijd als voetballer. Vanuit een bepaald systeem maar daarbinnen ook veel
vrijheid tot eigen initiatief en het liefst
met aanvallend voetbal. Ik wil spelers
graag op technisch, tactisch en mentaal
vlak sterker maken, ze uitdagen en helpen anticiperen op specifieke situaties.

Als trainer ga ik samen met Ad, Martin
en Bert mijn uiterste best doen om het
maximale uit de spelersgroep te halen.

Ik weet weinig over het niveau van de
eerste klasse waar we in spelen.
Wel komen er een aantal derby's tegen
Wilhelmina '26 en vv Roda Boys waar ik
naar uitkijk.

Sportieve groet,
Kornee Sterrenburg
Trainer tweede elftal
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Wij staan voor uw zaak
advies en administratie | www.raadkracht.nu

Wij zijn Inzicht Financieel
Wil je ook inzicht in jouw financiën?
Wij zijn er voor al jouw administratieve wensen. Je financiële en administratieve zaken van verzekeringen tot hypotheken - privé of zakelijk - horen bij ons thuis.
Voor meer informatie neem contact met ons op of neem een kijkje op de website.

Wij houden ervan jou te ontzorgen.

INFO@INZICHTFINANCIEEL.NL • 0416 - 317 777 • CARTOGRAFENWEG 14F WAALWIJK • POSTBUS 14 5140 AA WAALWIJK

TERUG VAN WEGGEWEEST
Bekende gezichten op De Hanen Weide. Zo keren Jimmy Moonen en Jasper de Wit
terug naar Achilles Veen. Laatstgenoemde spreken we voorafgaand aan het seizoen.
Vanwege een snelgroeiende eigen zaak
kwam voetbal op een laag pitje te staan.
De 25-jarige aanvaller is woonachtig
in Waalwijk, waar hij een professionele
hondenkennel runt, en werkt als adviseur voor bedrijven in staalconstructie.
Jasper begon zijn voetbalcarrière bij
Blauw Wit, waarna hij naar VV Baardwijk ging. Na een jaar stapte hij over
naar de jeugdopleiding van Willem II
welke hij ook volledig heeft doorlopen. Vervolgens kwam Jasper bij RKC
Waalwijk terecht en na drie jaar Achilles
Veen heeft hij ook nog een jaar bij Nivo
Sparta gespeeld. Jasper: 'Ik ben vorig jaar
bewust gestopt met voetballen. De hondenkennel is namelijk in de afgelopen
drie jaar tijd verdrievoudigd in omvang,
wat betekent dat ik naast een werkweek
van 40 uur vaak ook nog een kleine 30
uur thuis werk.

Dit viel gewoon niet meer te combineren
met voetballen in een eerste elftal, want
zo nu en dan moet ik ook op zaterdag
werken.'
Jasper is blij komend seizoen toch weer
bij te kunnen gaan voetballen, weliswaar
in het tweede elftal van Achilles Veen.
'In het voorjaar van 2019 werd ik gebeld
door Achilles Veen. We hebben onderling duidelijke afspraken gemaakt zodat
het voor mij toch te combineren valt om
weer een balletje te komen trappen. Ik
kijk er dan ook naar uit om weer te spelen en een aantal doelpunten te kunnen
maken!' aldus Jasper.
Zijn mooiste herinnering aan Achilles
Veen is het doelpunt dat hij maakte in
de uitwedstrijd bij Volendam. Jasper: 'Ik
scoorde middels een stiftje. Scoren is op
zich al leuk, maar op zo'n manier geeft
het wat extra's.

Dat doelpunt leverde me toen ook nog
eens een lekkere doos Flügel op van Paul
Soethout, destijds de teamleider van het
eerste elftal.'
Met dat elftal is het helaas niet gelukt om
te promoveren. Jasper: 'Ik denk dat de
eerste klasse een mooi startpunt is met
zo'n jong team. Hopelijk lukt het nu als
tweede elftal om te promoveren, dat is
eerder ook al eens gelukt. Maar bovenal
hoop ik dat we een team worden dat
iedere zaterdag met plezier op het veld
staat en meespeelt om de bovenste plekken in de competitie. En natuurlijk dat ik
dat daar persoonlijk aan kan bijdragen,
want ik wil komend seizoen minimaal
15 doelpunten maken!'
Met sportieve groet,
Jasper de Wit

ZOEY LOGISTICS

STERKER DOOR
STUWAROOĲ
WĲ ZOEKEN LADERS/LOSSERS
Spreekt een job bij een warm familiebedrijf je
aan en hou je van aanpakken... We heten je graag
welkom bij ons team!
Je werkt als lader/losser van zeecontainers en/of vrachtwagens veelal
met een vaste collega op wisselende projecten. Never a dull moment.
Mogelijkheden tot:
• vast contract;
• naast een vast salaris een bonus;
• doorgroeimogelijkheden;
• auto van de zaak.
Dus... waar wacht je nog op? Stuur NU een mailtje naar
info@stuwarooij.nl of bel 073-5997600. Doen!

www.stuwarooij.nl

ELKE DAG MET PLEZIER NAAR HET WERK

Regionaal betrokken
Financiële administratie
Salarisadministratie
Advies startende ondernemers
Financiële en ﬁscale advisering
Financieringsbegeleiding
Sparringspartner voor ondernemers

Verti advies & partners BV | Kortestraat 20 | 4261 AA W�k en Aalburg | info@vertiadvies.nl | 0416 69 3000

KAMPIOENEN 2018/2019

JO9

JO10-1 & JO12-1

Achilles Veen 3

Achilles Veen VR1
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Met Kontakt Mediapartners
bereik je het!

Weten hoe?
Kontakt Mediapartners is een breed mediabedrijf dat jou helpt in contact te komen met je doelgroep. Wij hebben alles in huis om
jouw boodschap op een uitgekiende manier via de juiste mediakanalen te communiceren en interactie op te bouwen met je
doelgroep. Met onze sterke titels weten we de verbinding te leggen tussen onze lezers, de regio en jouw organisatie. Zo dragen wij
bij aan het behalen van jouw doelstelling. Daarom: Met Kontakt Mediapartners bereik je het!

kontaktmediapartners.nl
Alblasserwaard

Bommelerwaard

Heusden en Altena

Alblasserdam en Papendrecht

Krimpenerwaard

Leerdam

Vianen

WE'RE BACK!
Achilles Veen VR1 heeft geschiedenis geschreven door vorig seizoen als eerste
dameselftal binnen Achilles Veen kampioen te worden. Charlotte den Bok
en Nicole van Bergeijk zijn jaren geleden in de jeugd bij dit elftal begonnen.
Inmiddels voetballen deze meiden al
heel wat jaren, maar de overstap naar
de damescompetitie bleek toch best
pittig te zijn. Zo begonnen ze in seizoen
2017/2018 niet in de vijfde maar meteen
in de vierde klasse van het damesvoetbal. De laatste competitiewedstrijd was
beslissend: een uitwedstrijd bij Well. Na
een redelijke start wist Well de wedstrijd
te keren waardoor Achilles Veen VR1
uiteindelijk degradeerde.
Dat het in de vierde klasse niet goed
ging komt volgens de dames doordat
het een te grote stap was voor het team.
'We kregen fysieke tegenstand waar we
in de MO19 niet mee te maken hadden
gehad. In ons team speelden toentertijd
een paar jonge meiden van pas 16 die
het opeens tegen vrouwen van 30 jaar
moesten opnemen. We hadden als jong
team veel minder ervaring. Zodoende
lukte het ons niet om de juiste weerstand
te bieden en was het moeilijk om een
overwinning over de streep te trekken.
Het is namelijk nogal eens gebeurd dat
er met 3-4 of 5-6 verloren werd.
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Ook moesten we het zonder vaste keepster doen. Iedere wedstrijd stond er een
andere veldspeelster in de goal.
Afgelopen seizoen kampten we in de
vijfde klasse met hetzelfde probleem,
maar lukte het door onder meer de lagere tegenstand om dit beter op te vangen.
We zijn dan ook erg blij met onze nieuwe keepster Lisa, die komend seizoen bij
ons onder de lat staat.
Vorig jaar hebben we een topseizoen
gespeeld in de vijfde klasse, want er
werd ons weinig weerstand geboden. We
wonnen met grote uitslagen, zoals 24-0.
Alleen GRC '14, Sparta '30 en vv Woudrichem wisten het ons soms moeilijk te
maken. Net na de winterstop verloren
we de koppositie aan Sparta '30, maar
hebben deze in de toen nog te spelen
thuiswedstrijd weer weten terug te bemachtigen. Door dit relatief gemakkelijke seizoen weten we dat we gewoon niet
in de vijfde klasse thuishoren. Ondanks
het slechte resultaat eerder in de vierde
klasse zien we dat we gegroeid zijn en
komend seizoen om een plek in de top 5
willen gaan spelen.

Achteraf kunnen we zeggen dat de
degradatie ons goed heeft gedaan. Naast
een mooi kampioenschap en een gezellig
voetbalseizoen hebben we leren voetballen tegen fysieke, ervaren vrouwen.
Hierdoor zijn we helemaal klaar voor
de vierde klasse. De nieuwe sluitpost en
onze vaste vlagger Maikel gaan er samen
natuurlijk voor zorgen dat we elke wedstrijd de 0 houden.
De vrouwen van Achilles Veen zijn er
weer klaar voor!
Met sportieve groet,
Charlotte den Bok
Nicole van Bergeijk

RenovaLease
Sterk in ieder automerk

Persoonlijke benadering

Meedenkend vermogen

Doelgericht

Slim en eenvoudig

T: (076) 2011375 | E: info@renovalease.nl | www.renovalease.nl

OUDERWETSE SERVICE
IN EEN MODERN BEDRIJF
Wij streven elke dag naar de beste service,
kwaliteit en klantvriendelijkheid

Occasions
C. Branderhorststraat 21, 4266 EK Eethen
www.autobedrijfcentrum.nl

Wassen
0416 - 35 15 63

Werkplaats

WEDSTRIJDSCHEMA
Eerste periode

Tweede periode

Derde periode

1: Zaterdag 31 augustus 2019
Duno Doorwerth - Achilles '29
sv ARC - VV Smitshoek
FC 's-Gravenzande - Sportlust '46
vv Spijkenisse - VV Achilles Veen
VV Capelle - DHSC
CVV De Jodan Boys - SC Feyenoord
AZSV - FC Rijnvogels
VV Rijsoord - vv Zwaluwen

6: Zaterdag 5 oktober 2019
Duno Doorwerth - SC Feyenoord
vv Spijkenisse - sv ARC
VV Capelle - vv Zwaluwen
CVV De Jodan Boys - AZSV
VV Rijsoord - FC 's-Gravenzande
FC Rijnvogels - VV Smitshoek
DHSC - VV Achilles Veen
Sportlust '46 - Achilles '29

11: Zaterdag 23 november 2019
Duno Doorwerth - FC Rijnvogels
FC 's-Gravenzande - vv Spijkenisse
CVV De Jodan Boys - DHSC
AZSV - VV Capelle
VV Rijsoord - sv ARC
SC Feyenoord - VV Achilles Veen
vv Zwaluwen - Achilles '29
Sportlust '46 - VV Smitshoek

16: Zaterdag 25 januari 2020
VV Capelle - FC 's-Gravenzande
Achilles '29 - VV Rijsoord
FC Rijnvogels - vv Zwaluwen
SC Feyenoord - CVV De Jodan Boys
VV Smitshoek - vv Spijkenisse
DHSC - sv ARC
VV Achilles Veen - Duno Doorwerth
Sportlust '46 - AZSV

21: Zaterdag 7 maart 2020
sv ARC - vv Spijkenisse
FC 's-Gravenzande - VV Rijsoord
VV Capelle - AZSV
CVV De Jodan Boys - FC Rijnvogels
Achilles '29 - Sportlust '46
SC Feyenoord - Duno Doorwerth
DHSC - vv Zwaluwen
VV Achilles Veen - VV Smitshoek

26: Zaterdag 18 april 2020
sv ARC - AZSV
vv Spijkenisse - Sportlust '46
Achilles '29 - FC 's-Gravenzande
FC Rijnvogels - Duno Doorwerth
vv Zwaluwen - VV Capelle
VV Smitshoek - VV Rijsoord
DHSC - CVV De Jodan Boys
VV Achilles Veen - SC Feyenoord

2: Zaterdag 7 september 2019
Achilles '29 – CVV De Jodan Boys
FC Rijnvogels - sv ARC
SC Feyenoord - AZSV
vv Zwaluwen - Duno Doorwerth
VV Smitshoek - FC 's-Gravenzande
DHSC - vv Spijkenisse
VV Achilles Veen - VV Capelle
Sportlust '46 - VV Rijsoord

7: Zaterdag 12 oktober 2019
AZSV - VV Rijsoord
Achilles '29 - vv Spijkenisse
FC Rijnvogels - VV Capelle
SC Feyenoord - FC 's-Gravenzande
vv Zwaluwen - sv ARC
VV Smitshoek - DHSC
VV Achilles Veen - CVV De Jodan Boys
Sportlust '46 - Duno Doorwerth

12: Zaterdag 30 november 2019
sv ARC - FC 's-Gravenzande
vv Spijkenisse - Duno Doorwerth
VV Capelle - VV Rijsoord
Achilles '29 - SC Feyenoord
FC Rijnvogels - CVV De Jodan Boys
VV Smitshoek - AZSV
DHSC - Sportlust '46
VV Achilles Veen - vv Zwaluwen

17: Zaterdag 1 februari 2020
sv ARC - FC Rijnvogels
FC 's-Gravenzande - VV Smitshoek
CVV De Jodan Boys - VV Achilles Veen
AZSV - Duno Doorwerth
VV Rijsoord - Sportlust '46
Achilles '29 - DHSC
SC Feyenoord - VV Capelle
vv Zwaluwen - vv Spijkenisse

22: Zaterdag 14 maart 2020
Duno Doorwerth - sv ARC
vv Spijkenisse - DHSC
AZSV - SC Feyenoord
VV Rijsoord - CVV De Jodan Boys
FC Rijnvogels - VV Achilles Veen
vv Zwaluwen - FC 's-Gravenzande
VV Smitshoek - Achilles '29
Sportlust '46 - VV Capelle

27: Zaterdag 25 april 2020
Duno Doorwerth - VV Smitshoek
VV Capelle - VV Achilles Veen
De Jodan Boys - FC 's-Gravenzande
AZSV - Achilles '29
VV Rijsoord - DHSC
FC Rijnvogels - vv Spijkenisse
SC Feyenoord - vv Zwaluwen
Sportlust '46 - sv ARC

3: Zaterdag 14 september 2019
Duno Doorwerth - VV Achilles Veen
sv ARC - DHSC
FC 's-Gravenzande - FC Rijnvogels
CVV De Jodan Boys - VV Capelle
AZSV - vv Spijkenisse
VV Rijsoord - Achilles '29
SC Feyenoord - Sportlust '46
vv Zwaluwen - VV Smitshoek

8: Zaterdag 26 oktober 2019
Duno Doorwerth - AZSV
sv ARC - Sportlust '46
FC 's-Gravenzande - vv Zwaluwen
vv Spijkenisse - VV Smitshoek
VV Capelle - SC Feyenoord
CVV De Jodan Boys - VV Rijsoord
DHSC - Achilles '29
VV Achilles Veen - FC Rijnvogels

13: Zaterdag 7 december 2019
Duno Doorwerth - VV Capelle
FC 's-Gravenzande - Achilles '29
CVV De Jodan Boys - vv Spijkenisse
AZSV - sv ARC
VV Rijsoord - VV Smitshoek
SC Feyenoord - FC Rijnvogels
vv Zwaluwen - DHSC
Sportlust '46 - VV Achilles Veen

18: Zaterdag 8 februari 2020
Duno Doorwerth - VV Rijsoord
vv Spijkenisse - Achilles '29
VV Capelle - CVV De Jodan Boys
FC Rijnvogels - AZSV
VV Smitshoek - vv Zwaluwen
DHSC - SC Feyenoord
VV Achilles Veen - sv ARC
Sportlust '46 - FC 's-Gravenzande

23: Zaterdag 21 maart 2020
FC 's-Gravenzande - AZSV
VV Capelle - Duno Doorwerth
CVV De Jodan Boys - sv ARC
Achilles '29 - vv Zwaluwen
SC Feyenoord - VV Rijsoord
DHSC - VV Smitshoek
VV Achilles Veen - vv Spijkenisse
Sportlust '46 - FC Rijnvogels

28: Zaterdag 9 mei 2020
sv ARC - VV Rijsoord
FC 's-Gravenzande - SC Feyenoord
vv Spijkenisse - CVV De Jodan Boys
Achilles '29 - Duno Doorwerth
vv Zwaluwen - AZSV
VV Smitshoek - FC Rijnvogels
DHSC - VV Capelle
VV Achilles Veen - Sportlust '46

4: Zaterdag 21 september 2019
Duno Doorwerth - FC 's-Gravenzande
vv Spijkenisse - SC Feyenoord
VV Capelle - sv ARC
FC Rijnvogels - VV Rijsoord
VV Smitshoek - CVV De Jodan Boys
DHSC - AZSV
VV Achilles Veen - Achilles '29
Sportlust '46 - vv Zwaluwen

9: Zaterdag 2 november 2019
AZSV - FC 's-Gravenzande
VV Rijsoord - Duno Doorwerth
Achilles '29 - VV Capelle
FC Rijnvogels - DHSC
SC Feyenoord - sv ARC
vv Zwaluwen - CVV De Jodan Boys
VV Smitshoek - VV Achilles Veen
Sportlust '46 – vv Spijkenisse

14: Zaterdag 14 december 2019
sv ARC - CVV De Jodan Boys
vv Spijkenisse - VV Capelle
Achilles '29 - AZSV
FC Rijnvogels - Sportlust '46
vv Zwaluwen - SC Feyenoord
VV Smitshoek - Duno Doorwerth
DHSC - FC 's-Gravenzande
VV Achilles Veen - VV Rijsoord

19: Zaterdag 15 februari 2020
sv ARC - VV Capelle
FC 's-Gravenzande - Duno Doorwerth
CVV De Jodan Boys - VV Smitshoek
VV Rijsoord - AZSV
Achilles '29 - VV Achilles Veen
SC Feyenoord - vv Spijkenisse
vv Zwaluwen - Sportlust '46
DHSC - FC Rijnvogels

24: Zaterdag 4 april 2020
Duno Doorwerth - CVV De Jodan Boys
sv ARC - SC Feyenoord
vv Spijkenisse - FC 's-Gravenzande
AZSV - DHSC
VV Rijsoord - VV Capelle
FC Rijnvogels - Achilles '29
vv Zwaluwen - VV Achilles Veen
VV Smitshoek - Sportlust '46

29: Zaterdag 16 mei 2020
Duno Doorwerth - Sportlust '46
sv ARC - vv Zwaluwen
FC 's-Gravenzande - DHSC
VV Capelle - vv Spijkenisse
CVV De Jodan Boys - Achilles '29
AZSV - VV Achilles Veen
VV Rijsoord - FC Rijnvogels
SC Feyenoord - VV Smitshoek

5: Zaterdag 28 september 2019
sv ARC - VV Achilles Veen
FC 's-Gravenzande - VV Capelle
CVV De Jodan Boys - Duno Doorwerth
AZSV - Sportlust '46
VV Rijsoord - vv Spijkenisse
Achilles '29 - VV Smitshoek
SC Feyenoord - DHSC
vv Zwaluwen - FC Rijnvogels

10: Zaterdag 9 november 2019
sv ARC - Duno Doorwerth
FC 's-Gravenzande - De Jodan Boys
vv Spijkenisse - vv Zwaluwen
VV Capelle - Sportlust '46
Achilles '29 - FC Rijnvogels
VV Smitshoek - SC Feyenoord
DHSC - VV Rijsoord
VV Achilles Veen – AZSV

15: Zaterdag 18 januari 2020
Duno Doorwerth - DHSC
sv ARC - Achilles '29
FC 's-Gravenzande - VV Achilles Veen
vv Spijkenisse - FC Rijnvogels
VV Capelle - VV Smitshoek
CVV De Jodan Boys - Sportlust '46
AZSV - vv Zwaluwen
VV Rijsoord - SC Feyenoord

20: Zaterdag 29 februari 2020
Duno Doorwerth - vv Zwaluwen
vv Spijkenisse - VV Rijsoord
VV Capelle - Achilles '29
AZSV - CVV De Jodan Boys
FC Rijnvogels - FC 's-Gravenzande
VV Smitshoek - sv ARC
VV Achilles Veen - DHSC
Sportlust '46 - SC Feyenoord

25: Zaterdag 11 april 2020
Duno Doorwerth - vv Spijkenisse
FC 's-Gravenzande - sv ARC
VV Capelle - FC Rijnvogels
CVV De Jodan Boys - vv Zwaluwen
AZSV - VV Smitshoek
VV Rijsoord -- VV Achilles Veen
SC Feyenoord - Achilles '29
Sportlust '46 - DHSC

30: Zaterdag 23 mei 2020
vv Spijkenisse - AZSV
Achilles '29 - sv ARC
FC Rijnvogels - SC Feyenoord
vv Zwaluwen - VV Rijsoord
VV Smitshoek - VV Capelle
DHSC - Duno Doorwerth
VV Achilles Veen - FC 's-Gravenzande
Sportlust '46 - CVV De Jodan Boys
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BALSPONSOREN
Zaterdag 7 september 2019
VV Achilles Veen – VV Capelle
1. Westerhout Werkendam
www.westerhout-transport.nl
2. Jan Deckers Jr BV
www.jandeckersjr.nl
3. Ferry Verbeek Plantenexport
www.ferryverbeek.nl
4. Jacco Vos Bouw
www.jaccovosbouw.nl
5. Jaap Rietveld

Zaterdag 9 november 2019
VV Achilles Veen – AZSV
1. 3WT
www.3wt.nl
2. Vos Elektrotechniek
www.vos-elektrotechniek.nl
3. Gebr. Timmermans
4. Manus Plante
www.manusplante.no
5. Kwetters Eieren BV
www.kwetters.com

Zaterdag 8 februari 2020
VV Achilles Veen – sv ARC
1. Hout & Living
www.houtenliving.nl
2. Vos Bouwbedrijf Veen
www.vosbouwbedrijf.nl
3. Van Hooft Trucks
www.hooft.nl
4. Van Loon Bloemen
www.vanloonbloemen.nl

Zaterdag 18 april 2020
VV Achilles Veen – SC Feyenoord
1. Drankenhandel Walther de Louw
www.wdldrank.nl
2. Mary de Jong
www.dejonguitvaartverzorging.nl
3. Manus Plante
www.manusplante.no
4. Jaap Rietveld
5. Dijkhof Tweewielers
www.dijkhoftweewielers.nl

Zaterdag 30 november 2019
VV Achilles Veen – vv Zwaluwen
1. David Timmermans
2. Iceetee
www.iceetee.nl
3. Van der Pol Bedrijfskleding
www.vdpbedrijfskleding.nl
4. AV EMEA
www.avemea.com

Zaterdag 29 februari 2020
VV Achilles Veen – DHSC
1. Busfinesse
www.busfinesse.nl
2. Agrifirm
www.agrifirm.nl
3. Cooldown Airco
www.cooldown.nl
4. AV EMEA
www.avemea.com

Zaterdag 9 mei 2020
VV Achilles Veen – Sportlust '46
1. Raadkracht
www.raadkracht.nu
2. David Timmermans
3. Van Loon Bloemen
www.vanloonbloemen.nl
4. Kwetters Eieren BV
www.kwetters.com
5. Van Hooft trucks
www.hooft.nl

Zaterdag 12 oktober 2019
VV Achilles Veen – CVV De Jodan Boys
1. Starpower Drive-in Show
www.star-power.nl
2. Drankenhandel Walther de Louw
www.wdldrank.nl
3. Van Hooft trucks
www.hooft.nl
4. Agrifirm
www.agrifirm.nl
5. PT-Creations
www.pt-creations.nl

Zaterdag 14 december 2019
VV Achilles Veen – VV Rijsoord
1. Ferry Verbeek Plantenexport
www.ferryverbeek.nl
2. FA van Bergeijk-Andel
3. Van Hooft trucks
www.hooft.nl
4. Henk Schreuders
www.wiestoptdezetrein.nl
5. Van Rijswijk auto's
www.vanrijswijkautos.nl

Zaterdag 7 maart 2020
VV Achilles Veen – VV Smitshoek
1. Jan Deckers Jr BV
www.jandeckersjr.nl
2. Ries de Kaasboer
ries.vd.wetering@gmail.com
3. COVEBO
www.covebo.nl
4. Henk Schreuders
www.wiestoptdezetrein.nl

Zaterdag 23 mei 2020
VV Achilles Veen – FC 's-Gravenzande
1. Firma Van Bergeijk-Andel
2. Bouwbedrijf Honcoop
www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas
www.hs-pas.nl
4. De Optimisten

Zaterdag 26 oktober 2019
VV Achilles Veen – FC Rijnvogels
1. Schreuders Bloemen
www.schreudersbloemen.nl
2. Ries de Kaasboer
ries.vd.wetering@gmail.com
3. Iceetee
www.iceetee.nl
4. Cooldown Airco
www.cooldown.nl

Zaterdag 25 januari 2020
VV Achilles Veen – Duno Doorwerth
1. Westerhout Werkendam
www.westerhout-transport.nl
2. Bouwbedrijf Honcoop
www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas
www.hs-pas.nl
4. De Optimisten

Zaterdag 21 maart 2020
VV Achilles Veen – vv Spijkenisse
1. Schreuders Bloemen
www.schreudersbloemen.nl
2. Van Helden Bouw
www.vanheldenbouw.nl
3. Van der Pol Bedrijfskleding
www.vdpbedrijfskleding.nl
4. Van Rijswijk auto's
www.vanrijswijkautos.nl
5. PT-Creations
www.pt-creations.nl

Zaterdag 21 september 2019
VV Achilles Veen – Achilles '29
1. Busfinesse
www.busfinesse.nl
2. Raadkracht
www.raadkracht.nu
3. Van Helden Bouw
www.vanheldenbouw.nl
4. Mary de Jong
www.dejonguitvaartverzorging.nl
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DE JEUGDAFDELING MAAKT
DE BALANS OP
Kwetters Eieren BV uit Veen heeft alle 12 jeugdteams van Achilles Veen voorzien van nieuwe
tenues met op de achterkant het logo van Villa Pardoes. Ook werden de jeugdtrainers in het
nieuw gestoken door Zoey Logistics uit Capelle aan den IJssel.
De jeugdafdeling groeit. Komend
seizoen zullen er minimaal 12 jeugdteams zijn. Dit zijn de teams die in ieder
geval zullen uitkomen in de competitie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MO19
MO17
JO19
JO16
JO13
JO12
JO11
JO10
JO9
JO8-1
JO8-2
JO7

Bij Achilles Veen staat opleiden voorop.
Natuurlijk betekent dit niet dat kampioenschappen niet behaald kunnen
worden, want dat hebben de jongens en
meisjes van de JO12-1, de JO10-1 en de
JO9 afgelopen seizoen wel laten zien.
Nogmaals gefeliciteerd!
Voorafgaand aan komend seizoen zijn
er een aantal mutaties in onze jeugdafdeling doorgevoerd: Hans van Kempen
is naar SV Reeshof in Tilburg gegaan en
Huibert van Helden heeft ons in verband
met aanstaand vaderschap verlaten.
Zodoende lag hier een opdracht voor
onze jeugdcoördinator, maar met de
komst van Ian Ross, Kelvin Semil,
Alexander Bouman, Nelson van der Pol,
Ricardo Noorloos en de terugkeer van
Gerrold Burghout en Luc van Wijnen
hebben we dit gelukkig weer op kunnen
vangen. Op moment van schrijven dient
alleen de MO19 nog voorzien te worden
van begeleiding.

Verder hebben we nog een mooie aanvulling met de komst van John Karelse.
John gaat zich naast het trainerschap
van ons eerste elftal ook inzetten voor de
jeugd. Dit komt neer op vier avonden in
de week waarop de trainers begeleid zullen worden tijdens hun trainingen. Zo
kunnen onze trainers onderling sparren
en zich ontwikkelen; iets wat de opleiding en het spelplezier altijd ten goede
zal komen.
Bestuurlijk gezien is er sprake van continuïteit. Het voltallige jeugdbestuur zal
ook dit voetbalseizoen intact blijven en
hun taken blijven uitvoeren.
Als bestuur zijn we momenteel wel op
zoek naar een vaste scheidsrechterscoördinator. Aangezien Gijsbert Honcoop dit al vier jaar tijdelijk invult naast
zijn andere taken binnen de club, willen
we hier graag iemand voor hebben die
dit op zich zou willen nemen. Wilt u
hierover meer informatie of spreekt dit
u aan, neem dan contact op met Gijsbert
Honcoop. En mocht u op een andere
wijze willen bijdragen aan de jeugdafdeling, dan bent u uiteraard ook van harte
welkom. Vele handen maken immers
licht werk.

Mocht je dus ergens mee rondlopen kom dan naar ons toe. Door te praten
komen we samen verder.
We bedanken alle vrijwilligers die
klaarstaan om onze jeugd elke week te
laten voetballen, maar in het bijzonder
de vrijwilligers die ervoor zorgen dat
onze velden er steeds perfect bij liggen.
Zonder sponsoren zou het voetballen
niet eens mogelijk zijn, dus bedanken
we ook al onze jeugdsponsoren hartelijk
voor hun bijdrage.
Met sportieve groet,
Dick van Wijnen
Jeugdcoördinator

'Samen sta je sterk' en 'communiceren
is alles' zijn veelgenoemde uitspraken
die helemaal kloppen. Toch is dit ook
iets waarin het vaak tekortschiet bij
het jeugdbestuur. Want soms sta je niet
samen maar ben je alleen. Ook communiceren blijkt in de praktijk erg moeilijk
te zijn. Binnen de gelederen van het
jeugdbestuur zijn er nog genoeg punten
die verbetering nodig hebben, maar dit
kan alleen door te communiceren.
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Veensesteeg 16-E - Veen
Tel: 0416-693525
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PLEZIER IN HET SPEL EN ER
VOOR ELKAAR ZIJN
Komend seizoen staat de JO9 onder leiding van Gerben Verbeek en Arno Bouman.
Beide heren hebben er veel zin in en het trainingsdoel staat al grotendeels vast:
'We gaan dit jaar veel op positiespel en handelingssnelheid trainen.'
De JO9 bestaat dit jaar uit Twan Timmermans, Luuk Verbeek, Siem Bouman,
Jelle Vos, Jan Verveer, Joas van Dongen,
Musab Omar, Jules Bouman en Damian
Vroege. Mede door het enthousiasme
van hun beide zonen hebben Gerben en
Arno besloten zich vrijwillig in te zetten
als leider, eerst bij de JO-7 en nu voor
deze groep.
Hierbij staat plezier wel voorop volgens
Gerben: 'Het belangrijkste is dat ze plezier in het spel krijgen en dat ze er voor
elkaar zijn. We gaan ervoor om ze op
speelse wijze het spel te leren beheersen.'
Gerben en Arno hebben zelf ook jarenlang gevoetbald en de gehele jeugdafdeling doorlopen. Gerben bij Achilles Veen
en Arno bij vv GDC. Arno heeft daarna
ook nog drie jaar in het eerste elftal van
vv GDC mogen spelen maar moest dit
door blessureleed afbreken.

Beiden hopen ze dan ook het plezier dat
ze zelf altijd hebben gehad in het spel
door te kunnen geven aan de groep en er
zo een geslaagd seizoen van te maken.
Jeugdplan
Achilles Veen heeft ook een duidelijk
jeugdplan. Arno: 'Het jeugdplan vind ik
positief. Het is altijd goed om in de jeugd
te investeren en hun sportieve prestaties
naar een hoger niveau te tillen.'
Gerben: 'Er zitten spelers in de JO9
die nu al zeer goed overzicht kunnen
houden. Daarnaast beheersen er al een
aantal over een goed schot en iedereen
wil winnen. Dat is heel leuk om te zien!'

Vooruitgang
Ondanks het feit dat uitslagen en standen voor deze leeftijdsklasse niet worden
bijgehouden door de KNVB blijft
winnen natuurlijk leuk. Plezier staat bij
beide trainers op nummer één.
Daarnaast hebben ze toch wel een doel
voor het einde van het seizoen:
'We hopen op zichtbare vooruitgang in
het spel zodat we daar weer verder mee
kunnen in zowel trainingen als wedstrijden. Natuurlijk gaan we ook voor goede
resultaten, want dat draagt weer bij aan
het plezier.'
Met sportieve groet,

Wedstrijden
Dat komt ook terug in de wedstrijden.
'Daarin zien we een goede inzet. We
hopen de stap te kunnen maken naar
gecontroleerd voetbal, goed positiespel
en daarmee een team wat rust uitstraalt.''

Gerben Verbeek
Arno Bouman
Trainers JO9

NET WAT EXCLUSIEVER,
NET WAT MEER DETAIL,
DAT MAAKT HOUT EN LIVING
UNIEK!
Hout en Living richt zich op het betere buitenleven met een hoog
kwaliteitsniveau. Bij Hout en Living staan uw wensen en verlangens
centraal. Wij denken graag met u mee en bieden u een exclusief
op maat gemaakt bijgebouw aan waarin uw wensen omgezet
worden in een stijlvol geheel. Hout en Living laat u op deze manier
genieten van de specifieke charmes van elk seizoen...

Laat u inspireren door de eindeloze mogelijkheden en beleef de
intense rust van het betere buitenleven.

WIJK EN AALBURG | 0416-691727 | INFO@HOUTENLIVING.NL | WWW.HOUTENLIVING.NL

 Sport-Base 

Bas van Loon

PERSOONLIJK
& VERTROUWD SPORTEN
 Personal fitness

 Persoonlijk advies

 Coaching

 Voedingsschema op maat

MELD JE VIA DE WEBSITE AAN VOOR EEN

GRATIS PROEFTRAINING
www.sport-base.nl/proeftraining

 Bas van Loon

 Hertog Janstraat 6 - 5141 KJ Waalwijk



+31 (0)6 130 038 52

 info@sport-base.nl

 www.sport-base.nl

EXCLUSIVE OUTDOOR

De top bereiken,
door klein te
beginnen...
Rabobank Altena-Bommelerwaard

trotse
Wij zijn sor
spon

SPELERSPASPOORTEN

John Karelse
Hoofdtrainer

Johan van Bijsterveld
Assistent-trainer

Jan Schalken
Keeperstrainer

Michel Smits
Teammanager

Sven Jansen
Hersteltrainer

Teun Sebregts
Middenvelder

Roel de Kruijk
Middenvelder

Melle Mandemakers
Middenvelder

Toby Tan
Middenvelder

Theo Martens
Middenvelder

Bert Verbeek
Verzorger

Thijs van Aalst
Materiaalman

Jamil Kools
Keeper

Ferdi Kwetters
Keeper

Niels Duister
Keeper

Ayden Kuijpers
Middenvelder

Diego Meerveld
Aanvaller

Ruben Alonso Taboada
Aanvaller

Thomas de Man
Aanvaller

Souﬁane Allach
Aanvaller

Jorn Wagener
Keeper

Bas van Loon
Verdediger

Sezer Sulun
Verdediger

Berry Sonnenschein
Verdediger

Maarten Boddaert
Verdediger

Remon Koenen
Aanvaller

Kevin van Kempen
Aanvaller

Niek Wilborts
Aanvaller

Sen Aerts
Aanvaller

Wesley Hereijgers
Aanvaller

SELECTIE 2019/2020
Sem van der Pijl
Verdediger

Vincent van Hoof
Verdediger
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Thijs van den Berg
Verdediger

Rico Geeroms
Verdediger
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Industriële verpakkingsmachines
Palletiseermachines
Pallettransportsystemen
Stretchhood machines

6 NIEUWE KRACHTEN
Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:
Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Diego Meerveld
18 maart 1997
's-Hertogenbosch
RKVV Wilhelmina, RKC Waalwijk, FC Den Bosch, vv OJC Rosmalen
Aanvaller
Belangrijk zijn voor het elftal

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:

Vincent van Hoof
1 maart 1995
Breda
SCO, Jeugdopleiding Willem II / RKC Waalwijk, Texas Dutch Lions FC (Amerika), RKC Waalwijk,
Hoogstraten VV (België), OJC Rosmalen
Verdediger
Bijdragen aan dominant voetbal en daarmee strijden om de bovenste plaatsen
zodat deze mooie voetbalclub in de toekomst wellicht op een hoger podium kan acteren.

Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Diego | Vincent | Teun | Kevin | Wesley | Remon

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:
Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Teun Sebregts
26 september 1994
Oisterwijk
Oirschot Vooruit, FC Eindhoven, FC Den Bosch, vv UNA
Middenvelder
Veel plezier hebben, zoveel mogelijk wedstrijden spelen en voor mezelf en het team
een zo hoog mogelijk niveau halen

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:
Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Kevin van Kempen
24 juli 1989
's-Hertogenbosch
Nemelaer, vv OJC Rosmalen
Aanvaller
Ik hoop zo veel mogelijk doelpunten te maken en zo belangrijk te zijn voor het team.

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:
Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Wesley Hereijgers
18 februari 1998
Breda
WDS '19, NAC Breda, Kozakken Boys
Aanvaller
Mezelf bewijzen bij mijn nieuwe voetbalclub en zo veel mogelijk spelen.

Naam:
Geboortedatum:
Woonplaats:
Vorige voetbalclubs:
Positie:
Persoonlijke doelstelling:

Remon Koenen
18 oktober 1988
Dongen
VV Dongen
Aanvaller
Het is voor mij de eerste keer dat ik bij een andere voetbalclub ga voetballen.
Ik wil kijken of ik hier hetzelfde kan brengen als bij VV Dongen.
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PASSIE &
VAKMANSCHAP

ONTWIKKELING • ARCHITECTUUR • BOUW • VASTGOED • SERVICE & ONDERHOUD

Giessen
T 0183-724925
info@vanherwijnen.nl
www.vanherwijnen.nl
Registeraccountant - NBA - LRGD

jcvankessel.nl

HARINGPARTY
Wegens het grote succes van vorig jaar had de Businessclub van Achilles Veen in samenwerking met de Lions Club uit Werkendam voor vrijdag 5 juli 2019 wederom een
Haringparty georganiseerd.
Het prachtige weer en meer dan 200
ondernemers - variërend van succesvolle
twintigers tot enthousiastelingen met
de pensioengerechtigde leeftijd - bleken
de ideale omstandigheden te zijn voor
mooie ontmoetingen en verrassende
gesprekken.
De ondernemers deden zich tegoed aan
de haring van Van Lopik uit Werkendam; Vos Keurslager uit Veen verzorgde heerlijke sandwiches en hapjes. De
gezellige sfeer werd verhoogd door het
optreden van een Duitse schlagerzanger.

Vanuit Waalwijk hadden Van Dijk Store
en After Eden een spetterende modeshow georganiseerd op De Hanen Weide.
After Eden presenteerde daarnaast een
fantastische lingerieshow waarbij door
modellen de laatste mode werd getoond.
Samen ondersteunden de ondernemers
de Veense EHBO-vereniging, wiens
vrijwilligers altijd bij plaatselijke evenementen aanwezig zijn om bij eventuele
calamiteiten te assisteren. De donaties
worden besteed aan vervanging van materialen vanwege de nieuwe wetgeving.

Ook wordt er aan het KWF gedoneerd.
Dit geld wordt ingezet voor onderzoek,
onderwijs en opleiding op het gebied
van kanker.
De opbrengst is nog niet bekend, maar
zal zeker niet minder zijn dan vorig jaar
toen er maar liefst € 12.000,- werd opgehaald. (bron: Altena Nieuws)
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GESPECIALISEERD IN DE VOLLEDIGE

Standby met
kwaliteit en
flexibiliteit

AFMONTAGE VAN UW

TEGELS EN SANITAIR

Informeer nu naar de projectaanbiedingen van het Geerpark en De Grassen

tegels
Dé aannemer die ontwerpt, bouwt,
financiert en onderhoudt

meer dan
6000 soorten

natuursteen

sanitair

ontdek de ongekende showroom van 850 m2
met alle denkbare
mogelijkheden van
A-merken
puur natuur

Postbus 40
4284 ZG Rijswijk
Distributiestraat 55
4283 JN Giessen
T 0183 441222
Finfo@zijlstrainfra.nl
0183 441555

Zijlstra infra bv

www.zijlstrainfra.nl

Grote Kerk 3A Vlijmen 073-5114643

www.vanderkolktegels.nl

75 JAAR VV ACHILLES VEEN
Op vrijdag 7 juni 2019 vierden we dat onze vereniging Achilles Veen exact 75 jaar bestond.
Tijdens een oﬃciële receptie mocht ik
vertellen hoe de voetbalclub in 1944
tijdens de oorlog is opgericht, waarna
erelid Gerrit Vos in het zonnetje werd
gezet. Gerrit is inmiddels 88 jaar en lid
sinds de oprichting van de voetbalclub.
Al 75 jaar dus!
Gerrit is nog regelmatig op De Hanen
Weide te vinden.
Vervolgens werd door de nog in leven
zijnde oud-voorzitters in vogelvlucht
de historie van Achilles Veen verteld.
De oudste van dit viertal is Arie van der
Mooren. Hij is - naast veel andere functies binnen Achilles Veen – maar liefst
drie keer voorzitter geweest tussen 1950
en 1970. Vol trots vertelde Arie anekdotes uit zijn tijd als voorzitter.
Tijdens het voorzitterschap van Wim
Timmermans werd de Stichting Sponsoring Achilles Veen opgericht, wat nu niet
meer valt weg te denken in de organisatie.
Jacco Vos was pas 30 jaar jong toen hij
voorzitter werd. Dit gebeurde tijdens het
60-jarig jubileum van de voetbalclub.
Ook nu zijn er nog behoorlijk veel jonge
mensen die niet weglopen voor een
stukje verantwoordelijkheid als bestuurslid, wat toch die Veense mentaliteit wel
kenmerkt.

De afgelopen tien jaar was Janthijs de
Fijter voorzitter. Hij wist vanzelfsprekend veel te vertellen over de verhuizing
van sportpark De Heuye naar sportpark
De Hanen Weide van ruim vijf jaar
geleden. Prachtige verhalen van echte
clubmensen!
Nadat alle felicitaties en cadeaus in
ontvangst waren genomen, kwam Kees
van der Linden namens de KNVB aan
het woord. Hij speldde bij Margriet van
der Heijden een gouden KNVB-speld
op. Margriet zet zich namelijk al 30 jaar
in voor Achilles Veen, wat door iedereen
ontzettend wordt gewaardeerd.

Gedurende ons jubileumjaar zullen er
nog diverse festiviteiten georganiseerd
gaan worden, waarbij de gebruikelijke
feestjes na thuiswedstrijden ook weer
aan bod zullen komen. Gezamenlijk
maken we geheel op z'n Veens weer een
gezellig seizoen van.
Achilles Veen is 75 jaar en niet weg te
denken uit de samenleving van ons dorp
Veen. En daar zijn we enorm trots op!
Henk Schreuders
Voorzitter

Een week na deze prachtige dag werd er
voor alle leden een feestavond georganiseerd. Feest DJ D'n Bally zorgde voor de
muzikale omlijsting en een ontzettend
gezellig feest.
Veel leden namen ook een kijkje in het
Achilles Veen-museum in de bestuurskamer. Er werden allerlei foto's bekeken
waarbij natuurlijk ook de herinneringen
uit vervlogen tijden weer boven kwamen.
De dag erop waren onze jeugdleden
aan de beurt. Mede door de inzet van
sponsor Covebo hadden zo'n 70 jeugdleden een feestelijke ochtend. Net na de
middag werd de dag afgesloten met een
gezamenlijke lunch.
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IC T PROFESSIONALS

Altijd en overal kunnen werken,
ook bij Achilles Veen!

IRIS one, dè ICT Professional die plaats, tijd en device onafhankelijk werken mogelijk maakt.
IRIS one l Parallelweg West 54d-e, 5251 JG Vlijmen l 073 - 523 22 88 l www.iris-one.nl
Like ons @IRISone.nl

Volg ons IRIS one

Volg ons @IRISone_nl

Voetbal Pub "The Dutch"
VIP Room"Nummer 14"
Indoor Soccer Velden
Experience Room
Personal Training
Fysiotherapie
Sportconsult
Dutch Lions
Bootcamp

Schonckplein 2
4931 EB, Geertruidenberg
T: 06 102 898 27
E: info@dongemondsoccercenter.nl
w: www.dongemondsoccercenter.nl

SPONSOREN
Hartelijk dank voor uw steun, op wat voor manier dan ook!
Abalco
Almbouw / Almduurzaam
Aon
Arnold Maas Plantes
AST Computers
Autobedrijf 't Centrum
Autobedrijf A. van Rijswijk
Autohandel Jetse Vos
Autoschadebedrijf Cornet
Avemea BV
Assuflex
Bax & Van Kranenburg B.V
Björn Scherﬀ Handel en Verhuur
Bouwbedrijf J.C. Van Kessel
Bouwkundig Adviesbureau Jacco Vos
Bunzl BV
Busfinesse BV
Citroën Vos-Zanddonk B.V.
Cooldown Airco
Covebo
Datimex
DFM Glasvezeltechniek
De Rivieren Notarissen
Dongemond Soccer Center
Drankenhandel Walter de Louw
Electro World Veen
Ferry Verbeek Plantenexport
Fysiotherapie Heusden-Veen
Gebr. M & G.G. Timmermans
H.O. Jos Bouman
HD Logistics
Henk Maas Weegschalen BV

Henk Schreuders Bloemenexport
Het Kontakt Mediapartners
Hoveniersbedrijf De Plataan B.V.
Impulse Plants
Inzicht Financieel
IRIS one
Jakko Sport
J. Deckers Transport
J. Heijsteeg Plantengroothandel
JC van Kessel Bouw BV
J.J.F. Rietveld Bloemenhandel
J.H. ten Hagen Beheer
JZ Fleurs BV
Kras Touringcars
Kroon Optiek
Kwetters Eieren BV
Live Arts
MavoAuto
Niet Zomaar Hout
P.A. van Erp
PT-Creations B.V.
Raadkracht
Rabobank Altena
Rasch BV
Renova Waalwijk
Repay HRM BV
Ries de Kaasboer
Riez! For Men & Women
S. Timmermans
Schouten Almkerk BV
Slagerij G. & J. Vos
Smits Schoenen

Stuwadoorsbedrijf Van Rooij BV
Tankens
Tegelhandel J.H. van der Kolk BV
Thijs Timmermans Waardenburg
V.D.M. Automatisering
Van Ballegooijen Auto's
Van Boekel Accountants En Adviseurs
Van Gammeren Installatiebedrijf B.V.
Van Herwijnen Accountants
Van Loon Bloemen BV
Van Lopik
Van Straaten's Assurantiekantoor
VDU Flexible Workforce Group
Veenplant BV
Verhoeven Verf & Wand
Verschoor Groen & Recreatie
Verti Administratie en Adviezen BV
ViaJoop Makelaardij
Vos Auto's Aalburg
Vos Autobedrijven
Vos Denemarken BV
Vos Elektrotechniek
Vos Tweewielers
Votech
VPK Packaging
W.V.C. / W.V.I.
Westerhout en Zn. BV
Westland Bloemen Export BV
Zijlstra Infra BV
Zoey Logistics
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TEGENSTANDERS
Achilles '29
Sportpark de Heikant
Cranenburgsestraat 33A
6561 AM Groesbeek

VV Rijsoord
Sportpark Rijsoord
Vlasstraat 1 A
2988 XR Ridderkerk

sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn

SC Feyenoord
Sportcomplex Varkenoord
Olympiaweg 74-76
3078 HT Rotterdam

AZSV
Sportpark Villekamp
Haartsestraat 57
7121 WJ Aalten

vv Spijkenisse
Sportpark Jaap Riedijk
Maaswijkweg 100
3207 JZ Spijkenisse

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

Sportlust '46
Sportpark Cromwijck
Waardsedijk 31
3448 HV Woerden

DHSC
Sportpark Thorbecke
Thorbeckelaan 16
3552 CS Utrecht

Duno Doorwerth
Sportpark De Waayenberg
W.A. Scholtenlaan 138
6865 NA Doorwerth

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

VV Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BV Barendrecht

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

vv Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH Vlaardingen

CVV De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda

Van Loon
Bloemen B.V.
Mobile: 0031 6 15081801
Witboomstraat 42e ● 4264 RX Veen - Holland
E-mail: info@vanloonbloemen.nl ● www.vanloonbloemen.nl

dealer voor alle
mobiele
netwerken

Het juiste
adres met
het beste
advies voor
al uw
mobiele
communicatie
en apparatuur.

mobiele
accessoires
audio
navigatie
mobiele
communicatie
mobiel internet
multimedia
alarmsystemen
voertuigvolgsystemen
xenon verlichting

U W

standkachels

Nijverheidstraat 17 - Wijk en Aalburg
Tel. 0416-693131 - info@advanwijk.nl

(ook voor 24 V)

S P E C I A L I S T:

www.advanwijk.nl
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UITTENUES

VPK Packaging bv Snoekweg 1, Postbus 375, 4940 AJ Raamsdonksveer
T. +31 (0)162 58 15 00 F. +31 (0)162 52 37 00 E. info@vpk.nl www.vpk.nl

Warmte zonder zorgen...

Klimaatbeheersing
Kwaliteit
Betrouwbaar
Duurzaam

KUNDIG
ES

50
jaar

E

RV

E

D

Groene energie

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.

A RIN

G

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

OVER VV ACHILLES VEEN
Bestuur
Voorzitter:
Henk Schreuders
06 5395 3847
voorzitter@achillesveen.nl

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

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

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

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

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

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

Algemene informatie

Colofon

Oprichting:
7 juni 1944

Eindredactie:
Kiki Verhaegen
Henk Schreuders

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 schriftelijk,
per e-mail of via de website
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Samenstelling:
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)
Tekstbewerking:
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)
Fotografie:
Gerald van Zanten
Geert van Erven
Peter Schermers (Live Arts)
Teus Prinse

Fotobewerking:
Peter Schermers (Live Arts)
Ontwerp:
Peter Schermers (Live Arts)
Drukkerij:
Drukland

