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Hoewel ik vorig seizoen nog startte 
met de quote 'Veranderingen liggen ten 
grondslag aan vernieuwing', moet ik 
toegeven deze verandering ook niet te 
hebben voorzien. Wat een bijzondere 
tijd. Elkaar rond het veld of in 
de Rabolounge ontmoeten is al lange 
tijd bijna niet mogelijk. 
De afgelopen maanden laten gelukkig 
zien dat Achilles Veen als vereniging 
en stichting méér is dan alleen voetbal, 
want iedereen mist de onderlinge 
contacten. Het abrupte einde van het 
seizoen valt dan wel te begrijpen, maar 
geeft desondanks toch een onvoldaan 
gevoel.

Als Stichting Sponsoring waren we 
juist bezig aan een geweldige periode. 
Vorig seizoen werd afgetrapt met de 
Sponsordag voor onze stersponsoren. 
Toen de TOTO KNVB Bekerwedstrij-
den startten tegen achtereenvolgens 
HHC Hardenberg en Roda JC, mocht 
de stichting een heuse VIP-experience 
creëren voor alle belangstellenden. 
Onze maatschappelijke betrokkenheid 
kwam eind 2019 naar voren bij de actie 
#SamenSterk, waar een mooi bedrag 
werd opgehaald voor zowel lunchroom 
je KANS in Veen als Villa Pardoes 
in Kaatsheuvel.

Toen begon het jaar 2020 en waren we 
als stichting nog zo verheugd dat er 
veel ondernemers doneerden voor de 
Winterfeestweek van Achilles Veen. 
Later bleek dit vooralsnog het laatste 
tentfeest in onze regio. Want in maart 
werd de competitie en alle daarmee 
verbonden activiteiten rond het 
voetbalveld stilgelegd. Met de stichting 
waren we juist druk bezig met orga-
nisatie van alle voorjaarsactiviteiten. 
Denk hierbij aan Sponsor-van-de-dag-
promoties, een automarkt en natuurlijk 
de Haringparty. Maar het mocht helaas 
niet zo zijn. 

Hoewel de teleurstelling aanvankelijk 
groot was toen bleek dat er diverse 
sponsorovereenkomsten werden 
opgezegd, hebben we gelukkig alweer 
diverse nieuwe (bord)sponsoren mogen 
verwelkomen. We bedanken de onder-
nemers voor hun betrokkenheid!
 
Het eerste elftal was ondanks een 
uitmuntende voorbereiding enigszins 
zwak aan de eerste competitiehelft 
begonnen, maar wist naarmate 
het seizoen vorderde de weg omhoog 
toch te vinden. Helaas werd de compe-
titie tijdens deze mooie reeks afgebro-
ken terwijl Achilles Veen op de vierde 
plaats stond. Kijkend naar deze laatste 
resultaten maakten ze grote kans op 
een hogere klassering. Ook dit seizoen 
trekken de manschappen van John 
Karelse in Hoofdklasse A ten strijde 
voor een positie die uitzicht biedt op 
promotie. We zitten zelfs al in de koker 
van de KNVB Beker. Ik wil vanaf deze 
positie iedereen die betrokken is bij de 
begeleiding dan ook veel succes wensen 
en meteen een primeur vermelden: 
Achilles Veen heeft voor het eerst maar 
liefst vier shirtsponsoren!

Kijkend naar het geheel bij alle elftallen 
- zowel de senioren, dames als jeugd - 
zijn er diverse veranderingen op gebied 
van spelers en begeleiding. Onze ogen 
zijn ook gericht op 'Ut Twidde'. Door 
aanwas vanuit de eigen jeugd, wat 
ervaren oud-selectiespelers en de staf 
heeft dit team inmiddels weer aardig de 
Veense inborst. We hopen op een mooi 
seizoen voor alle elftallen en willen 
sportief en solidair met elkaar omgaan.
Want eindelijk mogen we weer. Net als 
vroeger? Dat helaas nog niet. Wij zijn 
dan misschien wel klaar met corona, 
maar het virus is nog niet klaar met 
ons. Sinds de aanwezigheid van dit 
virus staat veiligheid bij Achilles Veen 
meer dan ooit op de eerste plaats. 

Het bestuur is met de stichting aan de 
slag gegaan om ervoor te zorgen dat het 
voetbalplezier en de sociale invulling 
als vereniging toch op een verantwoor-
de manier kunnen worden voortgezet. 
En omdat we over een ruim opgezette 
accommodatie met terras beschikken, 
zijn we begonnen met het organiseren 
van een borrel op de eerste vrijdagmid-
dag van de maand voor de belangstel-
lenden. 

Wat heb ik genoten van het aanpas-
singsvermogen van de ondernemers 
in onze regio. Alternatieve manieren 
om handel te doen in een anderhalve-
meter samenleving, aanpassing van de 
dagelijkse routines, inspringen op de 
behoeften voor beschermingsmiddelen 
en -materialen, thuiswerken en in veel 
gevallen tegelijkertijd kinderen onder-
wijzen. Multidisciplinair actief! 

Maar voor velen is het een onzekere 
tijd. Laten we daarom de impact van 
deze crisis niet onderschatten en de 
moraal hoog houden. Het is niet voor 
niets dat wij onze sponsoren graag 
partners noemen!

En wat kunt u zoal verwachten in deze 
presentatiegids? Uiteraard de gebrui-
kelijke items zoals het voorwoord 
van voorzitter Henk Schreuders, het 
speelschema van ons eerste elftal en 
diverse interviews. Ook wordt er weer 
een doorsnee getoond van mensen die 
bijdragen aan waar onze voetbalclub 
nu staat. Dit zijn dan ook mensen 
waar we als vereniging en stichting 
ontzettend trots op zijn. 

Dan wil ik u hierbij nog veel leesplezier 
toewensen. Op naar een sportief, suc-
cesvol en bovenal gezond seizoen.

Peter Schoon
Voorzitter Stichting Sponsoring

HOU EEN GOEDE MORAAL 
IN HET NIEUWE NORMAAL
Tijdens een crisis moet je creatief, inventief én solidair zijn!
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Ze vraagt of we weer een gids gaan ma-
ken voor seizoen 2020-2021. Iedereen 
zit per slot van rekening thuis vanwege 
het coronavirus. Onze drukke wereld 
staat stil en de voetbalcompetitie is 
zojuist abrupt tot een einde gekomen. 
'Gaan we überhaupt nog voetballen? 
En zo ja, wanneer dan?' Zoveel vragen. 
'Ja', is mijn antwoord. 'We beginnen aan 
de voorbereidingen in de hoop dat het 
nieuwe seizoen straks weer gewoon van 
start zal gaan.'

Op het moment van schrijven staat de 
voorbereiding van ons eerste elftal op 
het punt van beginnen. Fantastisch, 
want wat hebben we ons favoriete spel-
letje toch ontzettend gemist.

Het vlaggenschip van onze vereniging 
staat ook dit jaar weer onder de hoede 
van John Karelse, assistent-trainer 
Johan van Bijsterveld en keeperstrai-
ner Jan Schalken. De selectie heeft 
behoorlijk veel mutaties ondergaan en 
we willen dit seizoen sterk voor de dag 
komen in de Hoofdklasse A. 

Allereerst is er wat veranderd in de 
medische staf. Bert Verbeek is tien-
tallen jaren de verzorger geweest van 
ons eerste elftal, maar begin 2020 gaf 
hij aan dat die taak hem inmiddels te 
zwaar is geworden. Bert, vanaf deze 
plaats nogmaals hartelijk dank voor al 
die trouwe jaren van inzet voor onze 
voetbalclub. En gelukkig gaat Bert 
niet bij ons weg, want hij gaat vanaf 
dit seizoen Achilles Veen 2 verzorgen. 
Zijn opvolger bij Achilles Veen 1 is Jan 
Donders, afkomstig van Jong RKC. 
Jan is ook geen onbekende van onze 
voetbalclub, want in het verleden is hij 
al een aantal jaren verzorger geweest 
van het tweede elftal.

Ook bij de jeugdafdeling is er een en 
ander veranderd. Na acht jaar stopt 
Dick van Wijnen met zijn functie 
als jeugdcoördinator. Dick heeft de 
jeugd van Achilles Veen naar een hoger 
en professioneler niveau weten te tillen. 
Hiervoor zijn we je erg dankbaar, Dick! 
Oud-eerste elftalspeler Daan van Dinter 
neemt het stokje over 

en zal verder bouwen op de funde-
ring die Dick de afgelopen jaren heeft 
gelegd.

Deze presentatiegids is samengesteld 
met het doel een zo goed mogelijk 
beeld van onze vereniging te geven. 
Iedere schrijver of geïnterviewde heeft 
zo zijn eigen verhaal, gevoel en ambitie.
Dank aan allen die zo een bijdrage heb-
ben willen leveren aan deze gids.
Ik wil mijn bijzondere waardering 
uitspreken voor de vrijwilligers die 
er bijna dagelijks voor zorgen dat ons 
sportpark er zo prachtig uitziet, en ook 
voor onze Kiki Verhaegen en Peter 
Schermers (Live Arts) vanwege al het 
werk dat ze weer in deze editie hebben 
gestoken!

Voor nu veel leesplezier en graag tot 
ziens op sportpark De Hanen Weide.

Groet,

Henk Schreuders
Voorzitter VV Achilles Veen

'GAAN WE ÜBERHAUPT 
NOG VOETBALLEN?'
Het is eind maart 2020. 
Kiki Verhaegen, de drijvende kracht achter de samenstelling 
van onze presentatiegids, belt me op. 

6  |   PRESENTATIEGIDS 2020-2021 VV ACHILLES VEEN  |   7



www.vanderstraaten.nl
8  |   PRESENTATIEGIDS 2020-2021 VV ACHILLES VEEN  |   9



EEN FLINKE KWALITEITS-
IMPULS BINNEN HET TEAM

Hoofdtrainer John Karelse 
begint bij Achilles Veen aan 
zijn tweede seizoen. 
Hij werkt nauw samen met zijn 
staf, bestaande uit Johan van 
Bijsterveld en Jan Schalken. 

En voor het eerst heeft 
Karelse het magische woord 
'kampioenschap' in de mond 
durven nemen.

Ervaring
Karelse is een geboren Zeeuw uit 
Wemeldinge en was dertien jaar 
doelman bij NAC. Hij stond maar 
liefst 441 wedstrijden onder de lat, een 
clubrecord in Breda. Karelse heeft al 
het een en ander meegemaakt in de 
voetbalwereld: 'Bobby Robson was mijn 
trainer bij Newcastle United. Hij kon 
ongelofelijk goed omgaan met mensen 

en spelers tot op het bot motiveren. 
Bij NAC vond ik Ton Lokhoff altijd erg 
sterk op tactisch gebied en wist Robert 
Maaskant vaak op korte termijn resul-
taat te boeken. Hun filosofieën hebben 
mijn rugzak aardig gevuld.' 
Later werd Karelse hoofdtrainer bij 
NAC. Onder zijn bewind wisten de 
Bredanaars nog tweemaal dertiende te 
worden. 

Daar zouden ze inmiddels voor teke-
nen. 'NAC was en is nog steeds mijn 
leven,' aldus Karelse.
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WIJ STAAN
GRAAG
VOOR U
KLAAR
Bel ons en we helpen u op weg!

VOS Citroën staat voor
persoonlijk advies

Met meer dan vijftig jaar ervaring 
met Citroën zijn wij een Citroëndealer die alle 
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.

Locatie Waalwijk  |  Showroom + werkplaats
Vos Zanddonk B.V.  |  Zanddonkweg 2, Waalwijk  |  0416 33 33 21

Locatie Genderen  |  Showroom
Aart Vos B.V.  |  Genderensedijk 11, Genderen  |  0416 35 11 05

Locatie Den Bosch  |  Showroom + werkplaats
Automobielbedrijf Vos Den Bosch BV  |  Rietveldenweg 58 A  |  0416 33 33 21

     Johan van Bijsterveld begon als voetbal-
ler bij VV SCO uit Oosterhout. Hij ging via 
NAC naar de jeugdopleiding bij Willem II in 
Tilburg en wist daar vier seizoen lang 
de Eredivisie te behalen. 

Vervolgens maakte hij de overstap naar KFC 
Germinal Ekeren uit België, RKC uit Waal-
wijk, RBC uit Roosendaal en DS '79 uit Dor-
drecht. Na langzaam te hebben afgebouwd 
in Halsteren, vertrok hij naar Oisterwijk 
waar hij voor het eerst begon als trainer. 
Zes jaar later maakte Van Bijsterveld 
de overstap naar Schijndel, waar hij twee jaar 
bleef. Daarna was hij twee jaar actief 
in Schijndel en vervolgens vier jaar 
bij UDI '19 in Uden. Na een periode 
in Nieuw-Lekkerland werkt hij inmiddels 
alweer voor zijn achtste seizoen bij Achilles 
Veen.

Jan Schalken was in 1987 doelman bij Willem 
II en keeper van Oranje onder 16 jaar. 
Hij begon bij VV DESK uit Kaatsheuvel en 
vertrok naar Willem II, waar hij een contract 
afdwong. In 1991 ging hij naar Hoofdklasser 
sv Longa. Vervolgens ging hij terug naar 
VV DESK en door naar achtereenvolgens 
WSC uit Waalwijk en UDI '19. 

Jan werd op zijn 32e na een herniaoperatie 
gedwongen om te stoppen. Hierdoor ging 
hij aan de slag als assistent-trainer bij WSC, 
Unitas en vervolgens bij de jeugdopleiding 
van Willem II. Inmiddels is hij alweer voor 
het vijfde seizoen actief bij Achilles Veen. 

Terugblik
Karelse blikt terug op het vreemde verloop 
van het vorige seizoen. 'Onze doelstelling was 
een plaats te bemachtigen bij de beste vier, 
en daar stonden we ook toen corona het sei-
zoen onderbrak. We hadden nog wat thuis-
wedstrijden tegen de kopploegen tegoed. 
Die had ik graag willen zien, want 
op het einde wisten we titelfavoriet DHSC uit 
Utrecht zelfs te kloppen. 
Toch ging het vaak niet zoals we wilden. 
Want hoewel we regelmatig de bovenliggen-
de partij waren, kwamen we vaak net wat 
doelpunten tekort. En dat brak ons nogal 
eens op.' 

Ook ervoer Karelse dat de selectiegroep te 
groot was. 'Dat gaf vaak ontevreden gezichten 
binnen het team, waardoor Achilles Veen 
na overleg moest gaan doorselecteren.' Van 
Bijsterveld: 'We zijn teruggegaan naar 18 spe-
lers en 3 keepers, terwijl we keken of we het 
team daarmee kwalitatief konden verbeteren. 
Daarin lijken we geslaagd te zijn.' 

Achilles Veen zocht eigenlijk naar meer 
agressiviteit en scorend vermogen binnen het 
team. 
Voormalig RKC-professional Kenny Anders-
on was pas net aangesloten bij Achilles Veen 
toen hij alweer vertrok. Karelse: 'Pas 27 jaar 
en er dan al de brui aan geven. 
Dat verbaast me.'

Toekomst
Toch durft hij de lat dit seizoen hoger te 
leggen: 'Binnen het team is er sprake van een 
flinke kwaliteitsimpuls. Daarom wil ik niet 
langer genoegen nemen met een 
van de bovenste vijf plaatsen maar vanaf nu 
echt gaan streven naar het kampioenschap. 
Punt. In de praktijk zal dat nog niet mee-
vallen, want DHSC en SC Feyenoord willen 
hetzelfde.'

Op de vraag of hij druk voelt vanuit het 
bestuur, antwoordt Karelse: 'Nee hoor, 
met het bestuur hebben we als staf gelukkig 
een goede band. We zijn natuurlijk wel 
kritisch op elkaar, maar hebben onderling 
ook veel plezier. En zo hoort het ook.'

Van het drietal heeft Van Bijsterveld 
de meeste ervaring. 'Bij deze groep proef ik 
dat ze de stap naar de Derde Divisie willen 
maken. Maar hiervoor zullen nog wel wat 
drempels genomen moeten worden. Daarom 
hoop ik dat de spelers, technische staf en het 
bestuur de rust kunnen bewaren.  Voor mij 
betekent dit dat we na een tik op de neus 
zo professioneel zijn om er een week later 
gewoon weer te staan.'

Keepers
Jan Schalken beschikt over goede keepers: 
'We hebben Jan Schimmel erbij gehaald om-
dat Jamil Kools nog steeds aan het herstellen 
is van zijn blessure, Niels Duister is vertrok-
ken naar NOAD '32 en Ferdi Kwetters heeft 
besloten te stoppen met selectievoetbal. 
Dat zou betekenen dat alleen Jorn Wagener 
nog overblijft als fitte keeper. Gelukkig heeft 
Jorn zich echt ontwikkeld tot een keeper op 
Hoofdklasse-niveau en heeft Jan Schimmel 
al ruime ervaring op Tweede Divisie-niveau. 

Met jeugdkeepers Nick Schreuders en Nano 
van Ballegooijen en "veteranen" Ferdi Kwet-
ters en Jeffrey van der Loo beschikt 
Achilles Veen over ruim voldoende keepers.

Afstemmen
En de inbreng van Jan Schalken beperkt zich 
niet alleen tot keeperstrainer. 'Mijn rol is 
zo helder als wat: op dinsdag en donderdag 
werk ik met vijf keepers, 

en John laat weten wanneer hij de keepers 
nodig heeft voor de partijvormen. Als het 
tweede elftal aan de slag gaat, hebben zij 
ook twee keepers nodig. Dat is gewoon een 
kwestie van afstemmen. 

Op zaterdag heb ik echter een meer onder-
steunende rol. Ik leg de spelers uit wat er bij 
spelhervattingen van ze wordt verwacht en ik 
fungeer als klankbord voor John en Johan.' 

Karelse besluit: 'Achilles Veen is gewoon een 
fijne voetbalclub om voor te werken. 
Ik geniet van mijn spelersgroep. Ook vind ik 
de samenwerking met Johan, Jan en iedereen 
rond het team erg prettig. 
Alles binnen deze vereniging is tot in de 
puntjes geregeld, dus dit kan ik nog wel 
een tijd volhouden.'

Wout Pluijmert
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'Toch zijn dit wel de wedstrijden die 
voetbal leuk kunnen maken, vooral
als er zoveel publiek aanwezig is,' 
aldus Rémon Koenen. Door dit verlies 
kon Achilles Veen alsnog door in de 
districtsbeker en daarmee op weg naar 
een nieuw ticket voor de TOTO KNVB 
Beker van het nieuwe seizoen.

Hoewel Rémon hiervoor altijd bij 
VV Dongen heeft gevoetbald, begint hij 
nu alweer aan zijn tweede seizoen bij 
Achilles Veen. Gewoon, omdat hij 
het hier goed naar zijn zin heeft. 
Rémon: 'Ook heb ik het idee dat we met 
dit team een grotere kans te hebben 
op de eerste plaats in de competitie'.

Hoewel Rémon eigenlijk had willen 
stoppen met voetballen, is hij er door 
een telefoontje van Achilles Veen toch 
nog eens goed over gaan nadenken. 
'Maar ik denk dat ik wel kan zeggen 
dat ik nu in de laatste fase van mijn 
voetbalcarrière zit. Voor de start van 
dit seizoen had ik verwacht dat we als 
elftal meededen om de eerste plek. Dat 
werd door eigen falen echter een flinke 
tegenvaller. Pas na de winterstop wisten 
we in een goede flow te komen. Ik had 
weleens willen zien waar we hadden 
gestaan als we het seizoen helemaal 
hadden kunnen afronden!', aldus 
Rémon.

Seizoen 2019-2020 bleek met ups en 
downs te komen. In sommige wedstrij-
den schitterde Achilles Veen, maar an-
dere konden maar beter snel vergeten 
worden. Rémon: 'Neem de uitwedstrijd 
tegen Smitshoek. We speelden die 
gasten helemaal weg terwijl we wel 20 
kansen voor onszelf creëerden. Toch 
hebben we die pot verloren, ook door 
wat missers van mijn kant. Ik kan me 
niet herinneren ooit een wedstrijd zo 
onterecht verloren te hebben.'

Een absolute up daarentegen was de 
wedstrijd tegen HHC Hardenberg. Na 
verlenging en maar liefst 24 strafschop-
pen was daar dan eindelijk onze over-
winning. 'Ik vind dat we daar als team 
heel goed gespeeld hebben door weinig 
weg te geven tegen zo'n top amateur-
ploeg. Deze winst was volgens mij voor 
het team wel het mooiste moment van 
het seizoen. Hopelijk heeft de voetbal-
club dit ook zo ervaren', aldus Rémon. 
Hij hoopt dit seizoen fit te kunnen 
blijven. 'Want alleen als ik fit ben, kan 
ik van waarde zijn. Dat is het afgelopen 
seizoen gelukkig ook aardig gelukt.'

Het coronavirus liet seizoen 2019-2020 
volledig in de soep lopen omdat de 
competitie voortijdig moest worden 
beëindigd. En dat terwijl Achilles Veen 
na een zwakke eerste seizoenshelft 
eindelijk in een goede flow terecht was 
gekomen. Een van de laatste wed-
strijden was tegen koploper DHSC, 
die door Achilles Veen met 1-0 werd 
gewonnen. Rémon: 'Nadat ik die wed-
strijd eerst vlamhard de buitenkant van 
de paal geraakt had, wist ik uiteindelijk 
toch het winnende doelpunt te maken. 
Een belangrijk punt in onze opmars 
naar de eerste plaats. Ik vind het fijn 
om op zo'n moment belangrijk voor het 
team te kunnen zijn. Met onze goede 
reeks hadden we volgens mij zo naar de 
eerste plek door kunnen stomen. Als je 
kijkt welke ploegen er nog in de beker 
zaten, waren we het eigenlijk aan onze 
stand verplicht om afgelopen seizoen te 
winnen. Maar dat is achteraf praten.'

Seizoen 2020-2021 wordt hopelijk weer 
een mooi en spannend seizoen. Maar 
volgens Rémon is er wel een duidelijk 
verschil tussen de wedstrijden. 'Met alle 
respect hoor, maar als je donderdag-
avond ergens op een trapveldje tegen 
een vierde klasser moet spelen 

moet de motivatie wel van ver komen. 
Ik hoop voor Achilles Veen dat we 
dit seizoen dichterbij een promotie of 
kampioenschap kunnen komen. Want 
een keertje kampioen worden, dat is 
eigenlijk de reden dat ik naar Achilles 
Veen ben gekomen.'

Rémon Koenen
Speler selectie

BIJ ACHILLES VEEN OM 
KAMPIOEN TE WORDEN
'Hoewel we het Roda JC vorig seizoen erg lastig hebben kunnen maken, 
bleek dit niet voldoende te zijn.' 
Op een koude, doordeweekse avond verloor Achilles Veen met 0-2.
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WE GAAN ALTIJD EEN STAP VERDER.
DAT IS VOOR ONS VANZELFSPREKEND.

ONTWIKKELING • ARCHITECTUUR • BOUW • VASTGOED • SERVICE & ONDERHOUD jcvankessel.nl

PASSIE &
VAKMANSCHAP

VOOR EEN ZONNIGE TOEKOMST solarcomfort.nl

ENERGIE VAN
EIGEN DAK

PRODUCEER UW EIGEN STROOM.
EN WORD ENERGIELEVERANCIER.



Inmiddels zijn de vaste bezoekers van 
Achilles Veen hier wel aan gewend, 
maar voor de bezoekende partijen blijft 
het een leuke verrassing.

Thijs van Aalst is 55 jaar oud en 
metselaar van beroep. Hij kruipt iedere 
thuiswedstrijd van Achilles Veen 1 in 
het hanenpak: 'Iedere keer als ik in dat 
pak verschijn komen er weer leuke 
reacties op.'

Thijs voetbalt al vanaf zijn negende bij 
Achilles Veen en is zoals menige jongen 
begonnen in het jeugdelftal. Hij is in-
middels allang gestopt met voetballen, 
alweer 30 jaar actief als materiaalman 
bij Achilles Veen en regelmatig aan het 
klussen op het sportpark.

'Op De Heuye, het vorige sportpark 
van Achilles Veen, stond ik samen met 
Simon van de Pol achter de bar. Na de 
verhuizing richting De Hanen Weide 
waren we er al snel uit dat onze vereni-
ging een mascotte nodig had.', aldus 
Thijs. Het bestellen van een hanenpak 
bleek ook zo gepiept te zijn. Thijs: 'De 
beslissing wie het hanenpak aan zou 
moeten was al gauw genomen, want 
"Ik, zei de gek" was mijn mond zo uit. 

Naast alle thuiswedstrijden ben ik er 
tijdens het jaarlijkse Haantjestoernooi 
en speciale evenementen zoals onze 
KNVB Jeugd Interlands ook altijd bij.'

Wanneer de pupil van de week een dag 
mag meebeleven met het eerste elftal 
van Achilles Veen, wordt hij begeleid 
door Haantje de Vurste. 
'Op zo'n dag mag een foto met de 
mascotte natuurlijk niet ontbreken', 
aldus Thijs. Ook loopt de pupil samen 
met Haantje de Vurste voor de wed-
strijd het veld op om de aftrap te 
nemen. 
'Na de aftrap haast ik me weer terug 
naar de kleedkamer zodat ik tijdens 
de wedstrijd weer als materiaalman de 
ballen op kan halen die over de hekken 
terechtkomen. Mijn zaterdag is dan ook 
altijd goed gevuld', aldus Thijs.

Hoewel hij dit werk inmiddels al lang 
doet voor de voetbalclub, hoopt Thijs 
het nog jaren te kunnen blijven doen. 

Op de vraag wat hij graag nog eens zou 
willen meemaken met Achilles Veen 
is Thijs kort en bondig: 'Kampioen 
worden en promoveren naar 
de Derde Divisie!'

HET BESTELLEN VAN EEN 
HANENPAK WAS ZO GEPIEPT
Sinds Achilles Veen zo'n zes jaar geleden naar sportpark De Hanen Weide is 
verhuisd, is Haantje de Vurste regelmatig te bewonderen tijdens de wedstrijden.
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Wat is het doel van de Raad van 
Toezicht?
Zijn het Waldorf en Statler, de oude 
baasjes van The Muppet Show die vanaf 
het balkon meekijken en overal op 
mopperen en commentaar geven? 
Nee hoor. In dit geval zijn het oud-
bestuurders die met hun jarenlange 
ervaring toezicht houden op wat er 
binnen onze mooie vereniging gebeurt.
Wikipedia zegt er het volgende over: 
"Met de term 'raad van toezicht' wordt 
in Nederland meestentijds geduid op 
het toezichthoudende orgaan van stich-
tingen en verenigingen. 
Dit orgaan heeft in de besturing van de 
rechtspersoon de verantwoordelijkheid 
toezicht te houden op de doelrealisatie 
van de rechtspersoon zoals die door 
het bestuur wordt verwerkelijkt." Een 
ingewikkeld verhaal wat ik ga proberen 
uit te leggen.

Wie zitten er in de Raad van Toezicht?
Allereerst Ad Kwetters. Ad is al 
jarenlang betrokken bij Achilles Veen 
en heeft veel ervaring op bestuurlijk 
gebied. Verder is hij mede-oprichter 
van Stichting Sponsoring Achilles Veen, 
waar hij altijd mee verbonden is geble-
ven. Kortom: een echte clubman 
bij wie er groen-wit bloed door de 
aderen stroomt en die Achilles Veen 
altijd van goede adviezen zal voorzien.

Als tweede Marian van der Wal. 
Deze dame is van onschatbare waarde. 
Na haar functie als wethouder 
in de gemeente Aalburg heeft ze 
na kort aandringen van mij besloten 
om binnen de voetbalclub waar ze 
al lid van was plaats te nemen in de 
Raad van Toezicht. Bestuurlijk uitzon-
derlijk onderlegd als ze is, wilde Marian 
haar kennis van ambtelijke zaken graag 
in dienst zetten voor Achilles Veen. 

Als laatste ikzelf, Janthijs de Fijter. 
Na het verzoek van Henk Schreuders 
heb ook ik positief geantwoord op de 
oproep om een Raad van Toezicht te 
vormen. Ik hoop met mijn jarenlange 
voorzitterschap en de daarbij horende 
ervaring een aanvulling te kunnen zijn 
op beide andere leden.

Zo hebben we alle drie ruime ervaring 
om Achilles Veen te leiden en zijn we 
dan ook trots op de behaalde resultaten.

Wat doet de Raad van Toezicht?
We houden het reilen en zeilen van 
voetbalclub Achilles Veen in het vizier. 
Zo worden bijvoorbeeld van alle ver-
gaderingen de notulen gedeeld met de 
Raad van Toezicht, zodat we weten wat 
er speelt en kunnen inspringen 
als dat nodig is. Wanneer het hoofd-
bestuur een klankbord nodig heeft bij 
calamiteiten, staat de Raad van Toezicht 
klaar met adviezen. Het komt erop neer 
dat de Raad van Toezicht ongevraagd 
hun mening richting het bestuur kan 
en zal uiten indien ze dit nodig achten, 
met als enig doel om Achilles Veen te 
helpen. 

Verder is de Raad van Toezicht actief 
op het gebied van gemeentezaken. 
Zo worden de laatste perikelen rondom 
de verhuizing naar De Hanen Weide 
afgewikkeld en komt het nieuwe sport-
beleid om de hoek kijken. We hopen 
de komende jaren een oogje in het zeil 
te kunnen houden en Achilles Veen 
bij te staan met raad en daad.

Als Raad van Toezicht willen we het 
hoofdbestuur, Stichting Sponsoring 
Achilles Veen en de jeugdafdeling graag 
een compliment geven over de manier 
waarop de afgelopen periode is omge-
gaan met alles rondom het coronavirus. 

We leven momenteel nou eenmaal in 
een moeilijke tijd met veel regels die 
voortdurend veranderen. Tegelijker-
tijd is het ook een uitdaging om de 
jeugd actief te houden en de senioren 
tevreden.

Daarnaast een groot compliment aan 
alle vrijwilligers die op wat voor gebied 
dan ook actief zijn voor Achilles Veen. 
Het is heel bijzonder om te zien hoe 
ons sportpark wordt onderhouden, 
iets waar veel andere voetbalclubs 
jaloers op zullen zijn.

Als laatste wenst de Raad van Toezicht 
iedereen een gezond en sportief seizoen 
toe.

Janthijs de Fijter
Erevoorzitter VV Achilles Veen

ZIJN HET DE OUDE BAASJES 
VAN THE MUPPET SHOW?
In januari 2019 is Henk Schreuders aangetreden als nieuwe voorzitter, 
waardoor het bestuur van de vereniging ook wat aangepast moest worden.
Zodoende werd er een Raad van Toezicht in het leven geroepen.
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'Daar was ik op een gegeven moment 
wel klaar mee. Toen ik werd benaderd 
door Naftali Sahusilawane van Achilles 
Veen en zo in gesprek kwam met 
Martin Sonneveld hoefde ik niet lang 
na te denken. 
De ambities die Achilles Veen voor 
ogen heeft spraken me meteen erg aan,' 
aldus Mike.

De 24-jarige Goirlenaar is opgegroeid 
in Tilburg en heeft daar ook nog 
gevoetbald bij RKSV Sarto en SV Rees-
hof. 
Hij is mentaal door een moeilijke tijd 
gegaan door twee zware knieblessures. 
Mike: 'Deze periodes hebben me ook 
sterker gemaakt en me doen besluiten 
het maximale uit mezelf te halen. 
Ik wil weten waar mijn plafond ligt.'

Het beoogde doel heeft Mike in zijn 
eerste seizoen helaas niet weten te be-
halen. Mike: 'Ik zou graag debuteren in 
de Hoofdklasse om te laten zien dat ik 
dat niveau aankan, zodat ik uiteindelijk 
deel kan gaan uitmaken van het eerste 
elftal. Het liefst zou ik daar de rol van 
centrale verdediger of verdedigende 
middenvelder op me nemen. 
Maar nu heb ik het al erg naar mijn 
zin bij het gezellige tweede elftal van 
Achilles Veen.' 

Mike gaat komend seizoen in 'Ut Twid-
de' samenwerken met onder andere 
Bas van Loon, Jimmy Moonen, Jasper 
de Wit en Ayden Kuijpers. 'De jongens 
hebben me vorig seizoen van het begin 
af aan al prettig opgevangen. 
Dit seizoen krijg ik zelfs nog meer 
spelers met ervaring op hoog voetbal-
niveau om me heen. 
We gaan als team voor elkaar door het 
vuur,' geeft Mike aan.

'Ik kan me mijn eerste competitiewed-
strijd voor Achilles Veen 2 nog goed 
herinneren,' vertelt Mike. 
'We speelden tegen het tweede elftal 
van VV DESK uit Kaatsheuvel en ik 
stond centraal achterin. VV DESK 
kreeg een halve kans en wist deze me-
teen te benutten. Maar tijdens de rust 
kreeg ik een tip van Soufiane Allach 
om eens wat vaker het middenveld in te 
dribbelen. 

De eerste keer dat ik dat probeerde 
kwam ik zo'n 20 meter voor het doel 
terecht waardoor ik de ruimte kreeg 
voor een schot en mijn eerste competi-
tiedoelpunt voor Achilles Veen wist te 
maken! 
Dit zijn dus het soort gesprekken waar 
ik ontzettend veel aan heb, daar ben ik 
de jongens uit het team erg dankbaar 
voor.'

Het tweede elftal wil graag nogmaals 
promoveren naar de Reserve Hoofd-
klasse. 
In 2019 wist het team zelfs de tweede 
positie op de ranglijst te bereiken, maar 
toen werd de competitie stilgelegd. Wel 
werd er door het team bij de laatste 
wedstrijd een periodetitel behaald. 'We 
hadden goede papieren en domineer-
den elke wedstrijd. 
Daarom hebben we onszelf eigenlijk 
wel tekortgedaan met een tweede 
plaats. Jammer dat we ook niet weten 
waar we geëindigd zouden zijn als 
we de competitie hadden kunnen 
afronden, want ik had best zin in een 
nacompetitie. 
Zulke finales speelde ik ook bij TSV 
Gudok en vind ik naast de derby's met 
veel publiek eigenlijk wel de mooiste 
wedstrijden van het seizoen,' aldus 
Mike.

Vanuit balbezit spelen, daar ligt volgens 
de Mike de kracht van het tweede elftal: 
'Door de bal snel rond te laten gaan 
creëren we kansen.' Als controleur geeft 
hij aan gemakkelijk ballen af te pakken 
en niet vies te zijn van een duel. 

Ook dit seizoen gaat Mike er volledig 
voor en hoopt hij dat dit team de ver-
diende promotie krijgt naar de Reserve 
Hoofdklasse. Daarnaast wil hij zichzelf 
naar een hoger voetbalniveau gaan 
trainen. 

Mike: 'Ik hoop komend seizoen mijn 
speelminuten in het eerste elftal te kun-
nen gaan maken. Hiervoor zal ik goed 
moeten presteren op zowel de trainin-
gen als in de wedstrijden. Sommigen 
denken dat ik het eerste elftal niet zal 
halen, dus ben ik erop gebrand hen 
het tegendeel te bewijzen!'

Mike de Fretes
Speler Achilles Veen 2

WE GAAN ALS TEAM VOOR 
ELKAAR DOOR HET VUUR
Mike gaat alweer zijn tweede seizoen bij Achilles Veen in. 
Bij TSV Gudok uit Tilburg verschilde hij naar eigen zeggen te veel van mening 
met de toenmalige trainer. 'Sommige spelers hadden bij hem een streepje voor.'
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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

Bagijnhof 57  |  4264 AZ Veen  |  Tel. 0416-750238  |  info@vanballegooijenautos.nl  |  vanballegooijenautos.nlBagijnhof 57  |  4264 AZ Veen  |  Tel. 0416-750238  |  info@vanballegooijenautos.nl  |  vanballegooijenautos.nl
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SHIRTSPONSOREN

Op de nieuwe shirts van het eerste elftal 
van Achilles Veen staan dit seizoen 
maar liefst vier Veense ondernemers. 
En wat zijn we daar trots op!

Aan de voorzijde van het shirt prijkt al 
jaren het logo van PT-Creations. 
Het bedrijf van Mark Timmermans is 
al sinds mensenheugenis hoofdsponsor 
van Achilles Veen. PT-Creations maakt 
hoogwaardige plantarrangementen die 
via lijnrijders en supermarkten door 
heel Europa gretig aftrek hebben.

Op de achterkant vindt u Van Rijswijk 
Auto's boven het rugnummer. 

Eigenaar Ad-Jan van Rijswijk is ooit als 
hobby begonnen met het verkopen van 
auto's, maar bezit inmiddels een toon-
aangevend autobedrijf in Nederland. 
In zijn prachtige pand aan de rand 
van Veen staan meer dan 400 
jong gebruikte auto's op voorraad.

Onder het rugnummer staat voortaan 
Veenplant BV. Vanuit Andel exporteert 
het bedrijf van broers John en Erik 
Kwetters planten naar voornamelijk 
Engeland. Het logo van Veenplant is 
ons wel bekend, want sinds de verhui-
zing naar De Hanen Weide staat dit op 
de hele voorkant van de tribune.

Ook nieuw is het logo van Ferry Ver-
beek, dat terug te vinden is op de mouw 
van het shirt.
Ferry begon jaren geleden als lijnrijder 
in Zuid-Duitsland. Inmiddels heeft hij 
zijn pillon verzet en belevert hij weke-
lijks diverse tuincentra in Europa met 
het beste assortiment aan planten.

In een onrustige tijd als dit zijn we 
enorm trots op deze Veense onderne-
mers die onze voetbalclub door dik en 
dun blijven steunen!

Henk Schreuders
Voorzitter VV Achilles Veen
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Zo ook Willem Timmermans. Willem 
is 18 jaar, werkt bij plantengroothandel 
Ferry Verbeek en voetbalt al zijn hele 
leven bij Achilles Veen. Willem: 'Ik heb 
altijd al geweten dat ik in Veen zou blij-
ven voetballen, want daar ligt mijn hart. 
Doordat iedereen elkaar kent binnen de 
voetbalclub is de sfeer ook goed.'

Ook zien we aanvoerder Owen Vos 
weer terug bij 'Ut Twidde'. De 21-jarige 
student Bouwkunde en werkvoorberei-
der bij Hazenberg Bouw BV begon als 
Kabouter bij Achilles Veen. 'Ik heb alle 
jeugdelftallen doorlopen en ga nu mijn 
vierde seizoen bij Achilles Veen 2 in. 
Mijn mooiste jaar had ik bij de A-jeugd, 
want onder trainer Rick Adjei werden 
we maar liefst twee keer kampioen en 
bleven we ongeslagen in competitie-
verband. Een mooie herinnering, maar 
ook nu ben ik mezelf nog steeds aan het 
ontwikkelen onder leiding van Kornee 
Sterrenburg,' aldus Owen.

Dit jaar is het tweede elftal echt een 
mix van jong en oud, maar Willem 
en Owen vinden het juist een prettig 
team. Willem: 'Ik heb erg veel zin in 
dit seizoen en zie niet echt op tegen de 
overstap. Vorig jaar heb ik ook al wat 
speelminuten en doelpunten in het 
tweede elftal mogen meepikken. Ik heb 
hard getraind om zo fit mogelijk aan dit 

seizoen te kunnen beginnen.' 
Hij verwacht veel te kunnen leren van 
zijn ervaren medespelers en zal als 
rechtsbuiten worden ingezet.

Owen ziet ook veel kwaliteit in het 
team: 'Bij Achilles Veen 2 is het vrijwel 
zeker dat je iedere wedstrijd in een 
andere samenstelling speelt. Daarnaast 
zijn er dit seizoen weer wat verande-
ringen doorgevoerd, waardoor er nog 
meer kwaliteit aan het team is toege-
voegd. Indien Ayden Kuijpers weer fit 
is van zijn blessure en Daan van Dinter 
het voetballen kan combineren met zijn 
taak als jeugdcoördinator bij Achilles 
Veen, kunnen ze met Bas van Loon de 
overstap naar het tweede elftal maken. 
Dit zijn jongens met veel ervaring en 
een imposant CV aan voetbalclubs, 
zoals betaald voetbalorganisaties. 
Ik kijk ernaar uit om samen met hen 
te voetballen!'

Beide jongens gaan dit seizoen voor 
het hoogst haalbare voor de groep 
en willen hier een belangrijke rol in 
spelen. 'Ik hoop dat we de wedstrijden 
die we vorig seizoen uit handen hebben 
gegeven deze keer wel gaan winnen. 
Uiteindelijk wil ik op het hoogste 
niveau voetballen tegen tweede elftallen 
en hierbinnen met Achilles Veen 2 een 
grote naam worden,' aldus Owen. 

Willem vult aan: 'Ik ga dit jaar alles 
geven om een vaste waarde in de groep 
te worden. Door veel op te steken van 
de ervaren jongens wil ik mezelf verder 
ontwikkelen.'
'Samen met de ervaren jongens wil 
ik als aanvoerder de nieuwe jeugd 
helpen verbeteren, waardoor ze snel 
aansluiting krijgen bij het seniorenvoet-
bal. Ook wil ik met een paar man de 
dragende kracht worden voor het team. 
Ik kijk nu al uit naar de derby's tegen 
Roda Boys uit de Bommelerwaard en 
Wilhelmina '26,' aldus Owen. 
Willem kijkt daarentegen uit naar alle 
wedstrijden: 'Ik kan niet wachten om 
eindelijk weer een wedstrijd te mogen 
spelen, en ik denk dat we zo een erg 
leuk en sterk team hebben. Na afloop 
van dit seizoen hoop ik er tevreden op 
terug te kunnen kijken en te conclude-
ren dat ik er alles uit heb gehaald. 
Niet alleen voor mezelf, maar ook 
voor het team.'

Owen: 'Ik hoop dat mensen met plezier 
naar het verzorgde spel van ons team 
kunnen kijken. Ook streven we naar 
promotie om weer in de Reserve 
Hoofdklasse terecht te kunnen komen!'

Willem Timmermans
Owen Vos
Spelers Achilles Veen 2

JONGENS MET EEN IMPOSANT 
CV AAN VOETBALCLUBS
Bij het tweede elftal van Achilles Veen sluiten dit seizoen weer verschillende 
jeugdspelers aan die vaak al hun hele leven bij Achilles Veen hebben gevoetbald.
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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!

Alblasserwaard      Bommelerwaard      Heusden en Altena      Alblasserdam en Papendrecht      Krimpenerwaard      Leerdam      Vianen

kontaktmediapartners.nl
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Helaas was het team na een strafschop-
penreeks uitgeschakeld in de halve 
finale van het bekertoernooi. 

Het seizoen erop begon echter fantas-
tisch vanwege een officiële aankondi-
ging van de FIFA: de twee zelfbenoem-
de vedettes Henry Schouten en Harm 
van Ballegooijen zouden zich gaan 
verlagen tot ons niveau! Er waren ver-
der geen uitgaande transfers vermeld, 
waardoor de Champions League-waar-
dige selectie van 'coach' Mourinho 
Burghout er op papier prima uitzag. 
Maar zoals u weet moet een wedstrijd 
nog altijd op gras gespeeld worden.

Na een aantal intensieve trainingen op 
de donderdagavond (in de kantine) 
startte het seizoen met wat bekerwed-
strijden. Maar na drie van zulke potjes 
bleek het doelsaldo van de groen-witte 
machine toch niet hoog genoeg te 
zijn om een ronde verder te mogen, 
dus werd er maar op de competitie 
gefocust. 
En zoals het een 'lager elftal' betaamt 
(wat het derde van Achilles Veen 
schijnt te zijn) was het iedere week 
weer een verrassing wie er kwamen 
opdagen. Want waar het team de ene 
keer maar liefst 18 spelers had, kon er 
een week later soms op maar 12 man 
geteld worden.

Toch werd er in de competitie met 
grote regelmaat gewonnen. Van ge-
lijkspel hield men niet zo. De biertjes 
na de wedstrijden smaakten overigens 
heerlijk. 
En zo modderden de spelers wat aan, 
want het belangrijkste van voetbal is 
het plezier onderling. Na een aantal 
wedstrijden werd het team zelfs nog 
versterkt in de persoon van Andreas 
Vat. Hij ging meetrainen en sloot na de 
winter aan om minuten te gaan maken.

Rond de sinterklaasperiode moest 
worden aangetreden tegen sv BLC uit 
Den Bosch, de onbetwiste koploper van 
dat moment. Het mag worden gezegd 
dat Achilles Veen 3 deze ploeg in de 
eerste helft volledig van de mat speelde 
en men met een voorsprong de rust in 
ging. Tijdens deze rust was de Bossche 
tegenstander echter zo slim geweest 
om een kratje bier bij de scheids in de 
kleedkamer te zetten. Daardoor was 
het na de rust opeens een compleet 
ander verhaal en ging de Veense equipe 
uiteindelijk toch nog de beruchte 
bietenbrug op. En zo werd een normaal 
gesproken feestelijke periode er een van 
frustraties en zelfs (zware) blessures.

Na de winterstop mocht er nog een 
keer aangetreden worden tegen knok-
ploeg sv CHC uit Den Bosch. 

Het werd een wedstrijd die al snel ont-
aardde in een veldslag waar Napoleon 
zelf jaloers op zou zijn geweest, en dit 
alles onder het toeziend oog van een 
zeer wispelturige arbiter (een reser-
vespeler van sv CHC). De wedstrijd 
liep zo uit de hand dat de jongens van 
Achilles Veen 3 collectief besloten het 
veld af te stappen. 

Eind februari 2020 bleek een thuiswed-
strijd opeens de afsluitende pot van 
de competitie te zijn voor de Veense 
trots. Blijkbaar omdat er een of ander 
virus om de hoek was komen kijken. 
Hierdoor kon de befaamde seizoens-
afsluiter - een weekendje weg met het 
team – helaas ook geen doorgang vin-
den. Gelukkig ging de net zo gezellige 
jaarlijkse barbecue gewoon wel door in 
de achtertuin van ons aller Q'tje en was 
het plezant tot in de kleine uurtjes.

Dit seizoen sluiten er twee nieuwe 
spelers aan: 
Ferdi Kwetters en Gillian Vos is de 
eer te beurt gevallen het groen-witte 
gewaad van Achilles Veen 3 te verdedi-
gen. De trainert heeft reeds te kennen 
gegeven er wederom een bierrijk en 
gezellig seizoen van te willen maken 
zonder enige ambities. Er zal dus weer 
gewoon gestart gaan worden in de 
onderbond van de vierde klasse.

TERUG- EN VOORUITBLIK:
DE LEGENDES VAN HET DERDE
Seizoen 2018-2019 was als een sprookje geëindigd voor het derde elftal. 
Het kampioenschap in de vijfde klasse was binnengesleept, 
waarmee een promotie naar de vierde klasse was bewerkstelligd.
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Voorheen als verdediger die in 2014 
voor het eerst het groen-witte tenue 
droeg, en nu buiten het veld in de rol 
van jeugdcoördinator en onderdeel van 
het jeugdbestuur.

Na actief te zijn geweest in de Ere-
divisie, Eerste Divisie, Hoofdklasse 
en vijfde klasse was het tijd voor een 
nieuwe uitdaging. En als coördinator 
is daar geen gebrek aan, want zowel de 
organisatorische als voetbaltechnische 
aspecten van de vereniging komen in 
deze veelzijdige rol bij elkaar. 
Komend seizoen wil ik een rode draad 
uitrollen die past bij een voetbalclub 
als Achilles Veen, door een uitvoerbaar 
plan op te zetten voor een kader van 
trainers en spelers van alle leeftijden. 
Dit is zowel leuk als leerzaam. 

We gaan ook weer een aantal leuke 
activiteiten organiseren voor de jeugd, 
door het sociale aspect mogelijk te 
maken binnen de corona-regelgeving. 
Want hoewel het coronavirus het vorige 
seizoen onverwachts afkapte, mogen we 
vanaf nu eindelijk het veld weer op om 
samen de bal te laten rollen.

Maar om te kunnen blijven genieten 
van het voetbal zullen we ons natuurlijk 
wel aan een aantal maatregelen moeten 
houden.

En ook dit seizoen komen er wat wijzi-
gingen. Mark de Laat is afkomstig van 
SV Reeshof en zal zowel de MO17-1 als 
de JO11-1 gaan trainen. 
Van Dames 1 komt Tijs Molenaar over 
die JO14-1 voor zijn rekening gaat 
nemen. 
Tot slot gaat Gerrold Burghout met Jan 
van den Boogaard het team van JO15-1 
trainen. 

We zijn dan ook erg content dat alle 
trainersposities al in zo'n vroeg stadium 
ingevuld zijn, maar zullen met het oog 
op de toekomst geen kans laten liggen 
om nog meer potentiële train(st)ers te 
enthousiasmeren.

Het bleek het als vereniging zeer wense-
lijk dat (jeugd)leden hun vertrouwelijke 
zaken kunnen bespreken. Hiervoor 
hebben we in de personen van Marian 
Bok en Anita Timmermans de eerste 
aanspreekpunten gevonden. 

Mocht de situatie zich dus voordoen 
dat jij als lid of u als ouder / verzorger 
een onderwerp eens onder vier ogen 
wil bespreken, kijk dan even op de 
website voor de contactgegevens.

Voor ik ga afsluiten, gaat mijn dank 
in de eerste plaats uit naar Dick van 
Wijnen. Niet alleen voor de prettige 
overdracht, maar ook in de ondersteu-
ning van mijn eerste kilometers. 

Daarnaast dank voor alle vrijwilligers 
en sponsoren die ervoor zorgen dat de 
jeugdelftallen inmiddels weer wekelijks 
kunnen voetballen.

Ik wens alle teams een voorspoedig 
seizoen toe met vooral ontzettend veel 
plezier!

Met sportieve groet,

Daan van Dinter
Jeugdcoördinator

ALS COÖRDINATOR GEEN 
GEBREK AAN UITDAGING
Voor sommigen ben ik een bekend gezicht en voor anderen zal het 
een kennismaking worden. Want na drie jaar weg te zijn geweest 
keer ik dit seizoen terug naar Veen.
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ZOEY LOGISTICS STERKER DOOR 
STUWAROOĲ 

ELKE DAG MET PLEZIER NAAR HET WERK

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

Spreekt een job bij een warm familiebedrijf je 
aan en hou je van aanpakken... We heten je graag 
welkom bij ons team! 

WĲ  ZOEKEN LADERS/LOSSERS

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

Financiële administratie

Salarisadministratie

Advies startende ondernemers

Financiële en fiscale advisering

Financieringsbegeleiding

Sparringspartner voor ondernemers

Regionaal betrokken
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1/1 FOTO SPONSORDAG

Ondertussen ruim zes jaar gebruikma-
kend van ons fantastische sportpark 
De Hanen Weide heeft onze vereniging 
een opmerkelijke groei mogen doorma-
ken. Dit is mede te danken aan de steun 
en loyaliteit van bedrijven en organisa-
ties als die van onze partners. 

Het sponsoren van de voetbalclub kan 
op veel manieren: naast de regulie-
re (bord)sponsoring zijn er diverse 
uitgebreide sponsorarrangementen, 
die wij kunnen samenvatten als onze 
'ster-sponsor'-overeenkomsten. 

Een van de tegenprestaties vanuit de 
stichting is het inbegrepen lidmaat-
schap van onze businessclub en de 
persoonlijke uitnodiging voor diverse 
activiteiten gedurende de looptijd van 
de overeenkomst.  
 
Voetbalclub Achilles Veen vierde 
afgelopen jaar haar 75-jarig bestaan, 
en wij wilden als sponsorcommissie 
dit heugelijke feit niet zonder meer 
voorbij laten gaan. We nodigden onze 
ster-sponsors met partner uit voor een 
volledig verzorgd programma op 20 
september 2019. 

In de middag werd iedereen verwacht 
bij Waterfront De Veene (een project 
dat door een van onze partners is ont-
wikkeld), ofwel voormalig terrein De 
Heuye. Een comfortabele reis in de bus-
sen van onze vervoerspartner Kras naar 
Raamsdonksveer, alwaar ontvangst 
en bedrijfsbezoek bij VPK Packaging 
B.V. volgde. Barry en Sander lieten het 
productieproces zien van verpakkings-
karton waar we vrijwel dagelijks mee in 
aanraking komen. 
Na afloop brachten bussen iedereen 
vervolgens naar de haven van Drimme-
len, waar de kapitein met zijn crew van 
Partyschip Catharinaplaat aangemeerd 
had. Een enkele verlate gast sloot nog 
aan, maar na de boarding werd koers 
gezet naar Veen.

Tijdens de zonovergoten middag liep 
het buitendek vol, en onder het genot 
van diverse drankjes en versnaperingen 
werd het entertainment verzorgd door 
onze eigen muzikale locals Gert, Jan 
en Hans. Zoals u op de foto’s kunt zien 
waren er toen nog geen anderhalve-
meter-regels en was de crew druk 
met het verzorgen van de aanwezigen 
die zich goed vermaakten aan boord. 

Een uitgebreid koud en warm buffet 
werd opgediend en nadat het dessert 
genuttigd was, genoot iedereen van de 
zonsondergang. 

Het was donker toen we arriveerden in 
Veen en we de conclusie konden trek-
ken dat dit toch wel een heel bijzondere 
sponsordag was. Het feit dat niemand 
vroeger wegging dan de sluitingstijd gaf 
de sponsorcommissie toch wel het idee 
dat het een geslaagd uitje was.
 
Stichting Sponsoring gelooft vooral in 
loyale (en royale) meerjarige partner-
ships, om ook echt samen bij te dragen 
aan een positieve uitstraling van zowel 
uw bedrijf of organisatie als onze 
sportieve ambities. Wellicht kunnen we 
u tijdens een volgende sponsordag ook 
verwelkomen als ster-sponsor?
Deel uw wensen en ideeën met een van 
de leden van onze sponsorcommis-
sie, want met het oog op de toekomst 
blijven we ambitieus en willen we 
onze overeenkomsten uitbouwen en 
versterken.
 
Peter Schoon
Voorzitter Stichting Sponsoring

SPONSORDAG 
20 SEPTEMBER 2019
Geen club kan zonder sponsors! En zeker bij een sport als voetbal is sponsoring 
nodig om enerzijds het sporten betaalbaar te houden voor alle leden en anderzijds 
de sportieve ambities na te blijven streven.
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1: Zaterdag 5 september 2020
14:30 ARC - Rijsoord
14:30 Scherpenzeel - Smitshoek
14:30 FC Rijnvogels - SV Poortugaal
14:30 Zwaluwen - FC 's-Gravenzande
14:30 Achilles Veen - Capelle
14:30 Achilles '29 - DHSC
14:30 Spijkenisse - De Jodan Boys
15:00 SC Feyenoord - Duno D

2: Zaterdag 12 september 2020
14:30 SV Poortugaal - Zwaluwen
14:30 Capelle - FC Rijnvogels
14:30 Rijsoord - Spijkenisse
14:30 FC 's-Gravenzande - Achilles '29
15:00 Duno D -Achilles Veen
14:30 Smitshoek - ARC
14:30 DHSC - Scherpenzeel
14:30 De Jodan Boys - SC Feyenoord

3: Zaterdag 19 september 2020
14:30 ARC - DHSC
14:30 Scherpenzeel - Capelle
14:30 FC Rijnvogels - Smitshoek
14:30 Achilles Veen - De Jodan Boys
14:30 Achilles '29 - Duno D
14:30 Spijkenisse - SV Poortugaal
15:00 SC Feyenoord - Zwaluwen
14:30 Rijsoord - FC 's-Gravenzande

4: Zaterdag 26 september 2020
14:30 Zwaluwen - FC Rijnvogels
14:30 SV Poortugaal - SC Feyenoord
14:30 Capelle - Achilles '29
14:30 FC 's-Gravenzande - Scherpenzeel
15:00 Duno D - Rijsoord
14:30 Smitshoek - Achilles Veen
14:30 DHSC - Spijkenisse
14:30 De Jodan Boys - ARC
 
5: Zaterdag 3 oktober 2020
14:30 ARC - FC 's-Gravenzande
14:30 Scherpenzeel - SV Poortugaal
14:30 FC Rijnvogels - De Jodan Boys
14:30 Achilles Veen - DHSC
14:30 Achilles '29 - Zwaluwen
14:30 Spijkenisse - Duno D
15:00 SC Feyenoord - Smitshoek
14:30 Rijsoord - Capelle

6: Zaterdag 10 oktober 2020
14:30 Zwaluwen - Achilles Veen
14:30 SV Poortugaal - Rijsoord
14:30 Capelle - ARC
14:30 FC 's-Gravenzande - Rijnvogels
15:00 Duno D - Scherpenzeel
14:30 Smitshoek - Spijkenisse
14:30 DHSC - SC Feyenoord
14:30 De Jodan Boys - Achilles '29

7: Zaterdag 17 oktober 2020
14:30 ARC - Duno D
14:30 FC Rijnvogels - Scherpenzeel
14:30 Achilles '29 - Smitshoek
14:30 Spijkenisse - Zwaluwen
15:00 SC Feyenoord - Achilles Veen
14:30 Rijsoord - DHSC
14:30 FC 's-Gravenzande - Capelle
14:30 De Jodan Boys - SV Poortugaal

8: Zaterdag 24 oktober 2020
14:30 Scherpenzeel - SC Feyenoord
14:30 Zwaluwen - ARC
14:30 Achilles Veen - FC Rijnvogels
14:30 SV Poortugaal - Achilles '29
14:30 Capelle - Spijkenisse
15:00 Duno D - De Jodan Boys
14:30 Smitshoek - Rijsoord
14:30 DHSC - FC 's-Gravenzande
 
9: Zaterdag 31 oktober 2020
14:30 ARC - Achilles Veen
14:30 Achilles '29 - SC Feyenoord
14:30 Spijkenisse - FC Rijnvogels
14:30 Capelle - Smitshoek
14:30 Rijsoord - Scherpenzeel
14:30 FC 's-Gravenzande - Duno D
14:30 DHSC - SV Poortugaal
14:30 De Jodan Boys - Zwaluwen

10: Zaterdag 7 november 2020
14:30 Scherpenzeel - De Jodan Boys
14:30 FC Rijnvogels - ARC
14:30 Zwaluwen - Rijsoord
14:30 Achilles Veen - Achilles '29
15:00 SC Feyenoord - Spijkenisse
14:30 SV Poortugaal - 's-Gravenzande
15:00 Duno D - Capelle
14:30 Smitshoek - DHSC

11: Zaterdag 14 november 2020 
14:30 ARC - SV Poortugaal
14:30 Scherpenzeel - Zwaluwen
14:30 Achilles '29 - FC Rijnvogels
14:30 Spijkenisse - Achilles Veen
14:30 Capelle - SC Feyenoord
14:30 Rijsoord - De Jodan Boys
14:30 FC 's-Gravenzande - Smitshoek
14:30 DHSC - Duno D

12: Zaterdag 21 november 2020
14:30 FC Rijnvogels - Rijsoord
14:30 Zwaluwen - DHSC
14:30 Achilles Veen - Scherpenzeel
14:30 Spijkenisse - Achilles '29
15:00 SC Feyenoord - ARC
14:30 SV Poortugaal - Capelle
15:00 Duno D - Smitshoek
14:30 De Jodan Boys - 's-Gravenzande

13: Zaterdag 28 november 2020  
14:30 ARC - Achilles '29
14:30 Scherpenzeel - Spijkenisse
14:30 Capelle - De Jodan Boys
14:30 Rijsoord - SC Feyenoord
14:30 's-Gravenzande - Achilles Veen
15:00 Duno D - SV Poortugaal
14:30 Smitshoek - Zwaluwen
14:30 DHSC - FC Rijnvogels

14: Zaterdag 5 december 2020  
14:30 FC Rijnvogels - Duno D
14:30 Zwaluwen - Capelle
14:30 Achilles Veen - Rijsoord
14:30 Achilles '29 - Scherpenzeel
14:30 Spijkenisse - ARC
15:00 SC Feyenoord - 's-Gravenzande
14:30 SV Poortugaal - Smitshoek
14:30 De Jodan Boys - DHSC
 
15: Zaterdag 12 december 2020
14:30 Scherpenzeel - ARC
15:00 SC Feyenoord - FC Rijnvogels
14:30 SV Poortugaal - Achilles Veen
14:30 Capelle - DHSC
14:30 Rijsoord - Achilles '29
14:30 FC 's-Gravenzande - Spijkenisse
15:00 Duno D - Zwaluwen
14:30 Smitshoek - De Jodan Boys

WEDSTRIJDSCHEMA
Eerste periode Tweede periode Derde periode

16: Zaterdag 16 januari 2021  
14:30 ARC - Smitshoek
14:30 FC Rijnvogels - 's-Gravenzande
14:30 Zwaluwen - SV Poortugaal
14:30 Achilles Veen - Duno D
14:30 Achilles '29 - Capelle
14:30 Spijkenisse - SC Feyenoord
14:30 DHSC - Rijsoord
14:30 De Jodan Boys - Scherpenzeel

17: Zaterdag 23 januari 2021
14:30 ARC - Zwaluwen
14:30 Scherpenzeel - FC Rijnvogels
15:00 SC Feyenoord - De Jodan Boys
14:30 Capelle - Achilles Veen
14:30 Rijsoord - SV Poortugaal
14:30 FC 's-Gravenzande - DHSC
15:00 Duno D - Spijkenisse
14:30 Smitshoek - Achilles '29

18: Zaterdag 30 januari 2021
14:30 ARC - De Jodan Boys
14:30 FC Rijnvogels - Capelle
14:30 Zwaluwen - SC Feyenoord
14:30 Achilles Veen - ARC
14:30 Achilles '29 - FC 's-Gravenzande
14:30 Spijkenisse - Rijsoord
14:30 SV Poortugaal - Scherpenzeel
14:30 DHSC - Smitshoek
 
 19: Zaterdag 6 februari 2021
14:30 De Jodan Boys - Duno D
14:30 Scherpenzeel - DHSC
14:30 FC Rijnvogels - Spijkenisse
14:30 Achilles '29 - Achilles Veen
15:00 SC Feyenoord - SV Poortugaal
14:30 Rijsoord - Duno D
14:30 FC 's-Gravenzande - Zwaluwen
14:30 Smitshoek - Capelle

20: Zaterdag 27 februari 2021
14:30 Zwaluwen - Achilles '29
14:30 Achilles Veen - SC Feyenoord
14:30 SV Poortugaal - Spijkenisse
14:30 Capelle - Rijsoord
15:00 Duno D - FC 's-Gravenzande
14:30 Smitshoek - Scherpenzeel
14:30 DHSC - ARC
14:30 De Jodan Boys - FC Rijnvogels

21: Zaterdag 6 maart 2021
14:30 Scherpenzeel - Achilles Veen
14:30 FC Rijnvogels - Zwaluwen
14:30 Achilles '29 - ARC
14:30 Spijkenisse - Capelle
15:00 SC Feyenoord - DHSC
14:30 SV Poortugaal - Duno D
14:30 Rijsoord - Smitshoek
14:30 's-Gravenzande - De Jodan Boys

22: Zaterdag 13 maart 2021
14:30 ARC - Scherpenzeel
14:30 Achilles Veen - Zwaluwen
14:30 Capelle - FC 's-Gravenzande
14:30 Rijsoord - FC Rijnvogels
14:30 Duno D - SC Feyenoord
14:30 Smitshoek - SV Poortugaal
14:30 DHSC - Achilles '29
14:30 De Jodan Boys - Spijkenisse

23: Zaterdag 20 maart 2021
14:30 Scherpenzeel - Achilles '29
14:30 FC Rijnvogels - Achilles Veen
14:30 Zwaluwen - Smitshoek
14:30 Spijkenisse - DHSC
15:00 SC Feyenoord - Capelle
14:30 SV Poortugaal - De Jodan Boys
14:30 FC 's-Gravenzande - Rijsoord
15:00 Duno D - ARC

24: Zaterdag 3 april 2021
14:30 ARC - FC Rijnvogels
14:30 Zwaluwen - Scherpenzeel
14:30 Achilles '29 - Spijkenisse
14:30 Capelle - Duno D
14:30 FC 's-Gravenzande - Poortugaal
14:30 Smitshoek - SC Feyenoord
14:30 DHSC - Achilles Veen
14:30 De Jodan Boys - Rijsoord
 
25: Zaterdag 10 april 2021
14:30 FC Rijnvogels - Achilles '29
14:30 Achilles Veen - Smitshoek
14:30 Spijkenisse - FC 's-Gravenzande
15:00 SC Feyenoord - Scherpenzeel
14:30 SV Poortugaal - ARC
14:30 Rijsoord - Zwaluwen
15:00 Duno D - DHSC
14:30 De Jodan Boys - Capelle

26: Zaterdag 17 april 2021
14:30 ARC - SC Feyenoord
14:30 Scherpenzeel - Duno D
14:30 Zwaluwen - Spijkenisse
14:30 Achilles Veen - 's-Gravenzande
14:30 Achilles '29 - Rijsoord
14:30 Capelle - SV Poortugaal
14:30 Smitshoek - FC Rijnvogels
14:30 DHSC - De Jodan Boys

27: Zaterdag 24 april 2021
14:30 De Jodan Boys - Smitshoek
14:30 Spijkenisse - Scherpenzeel
15:00 SC Feyenoord - Achilles '29
14:30 SV Poortugaal - DHSC
14:30 Capelle - Zwaluwen
14:30 Rijsoord - Achilles Veen
14:30 FC 's-Gravenzande - ARC
15:00 Duno D - FC Rijnvogels

28: Zaterdag 8 mei 2021
14:30 ARC - Spijkenisse
14:30 Scherpenzeel - Rijsoord
14:30 FC Rijnvogels - SC Feyenoord
14:30 Zwaluwen - Duno D
14:30 Achilles Veen - SV Poortugaal
14:30 Achilles '29 - De Jodan Boys
14:30 Smitshoek - FC 's-Gravenzande
14:30 DHSC - Capelle

29: Zaterdag 15 mei 2021  
14:30 Spijkenisse - Smitshoek
14:30 SV Poortugaal - FC Rijnvogels
14:30 Capelle - Scherpenzeel
14:30 Rijsoord - ARC
14:30 's-Gravenzande - SC Feyenoord
14:30 Duno D - Achilles '29
14:30 DHSC - Zwaluwen
14:30 De Jodan Boys - Achilles Veen

30: Zaterdag 22 mei 2021
14:30 ARC - Capelle
14:30 Scherpenzeel - FC 's-Gravenzande
14:30 FC Rijnvogels - DHSC
14:30 Zwaluwen - De Jodan Boys
14:30 Achilles Veen - Spijkenisse
14:30 Achilles '29 - SV Poortugaal
14:30 SC Feyenoord - Rijsoord
14:30 Smitshoek - Duno D
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Zaterdag 5 september 2020
Achilles Veen – 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 19 september 2020
Achilles Veen – De Jodan Boys
1. Busfinesse    
 www.busfinesse.nl
2. Raadkracht    
 www.raadkracht.nu
3. Van Helden Bouw   
 www.vanheldenbouw.nl
4. Mary de Jong    
 www.dejonguitvaartverzorging.nl

Zaterdag 3 oktober 2020
Achilles Veen – DHSC
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 24 oktober 2020
Achilles Veen – FC Rijnvogels
1. Schreuders Bloemen   
 www.schreudersbloemen.nl
2. Ries de Kaasboer   
 ries.vd.wetering@gmail.com
3. Ieceetee    
 www.ieceetee.nl
4. Cooldown Airco   
 www.cooldown.nl

BALSPONSOREN
Zaterdag 7 november 2020
Achilles Veen – Achilles '29
1. 3WT    
 www.3wt.nl
2. Vos Elektrotechniek  
 www.vos-elektrotechniek.nl
3. Gebr. Timmermans
4. Manus Plante   
 www.manusplante.no

Zaterdag 21 november 2020
Achilles Veen – Scherpenzeel
1. David Timmermans
2. Ieceetee   
 www.ieceetee.nl.nl
3. Van der Pol Bedrijfskleding 
 www.vdpbedrijfskleding.nl
4. AV EMEA   
 www.avemea.com

Zaterdag 5 december 2020
Achilles Veen – Rijsoord
1. Ferry Verbeek Plantenexport 
 www.ferryverbeek.nl
2. FA van Bergeijk-Andel
3. Henk Schreuders  
 www.wiestoptdezetrein.nl
4. Van Rijswijk auto's  
 www.vanrijswijkautos.nl

Zaterdag 16 januari 2021
Achilles Veen – Duno D
1. Westerhout Werkendam  
 www.westerhout-transport.nl
2. Bouwbedrijf Honcoop  
 www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas   
 www.hs-pas.nl
4. De Optimisten

Zaterdag 30 januari 2021
Achilles Veen – 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 27 februari 2021
Achilles Veen – SC Feyenoord
1. Busfinesse   
 www.busfinesse.nl
2. Agrifirm   
 www.agrifirm.nl
3. Cooldown Airco  
 www.cooldown.nl
4. AV EMEA   
 www.avemea.com

Zaterdag 13 maart 2021
Achilles Veen – Zwaluwen
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 10 april 2021
Achilles Veen – Smitshoek
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 17 april 2021
Achilles Veen – 's-Gravenzande
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 8 mei 2021
Achilles Veen – SV Poortugaal
1. Raadkracht   
 www.raadkracht.nu
2. David Timmermans
3. Van Loon Bloemen  
 www.vanloonbloemen.nl
4. Van Hooft trucks  
 www.hooft.nl

Zaterdag 22 mei 2021
Achilles Veen – Spijkenisse
1. Firma Van Bergeijk-Andel
2. Bouwbedrijf Honcoop  
 www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas   
 www.hs-pas.nl
4. De Optimisten
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THE iX3
DE EERSTE ELEKTRISCHE BMW iX3

Renova Tilburg | Waalwijk | Breda | Roosendaal | Goes

Wassen WerkplaatsOccasions

OUDERWETSE SERVICE
IN EEN MODERN BEDRIJF

Wij streven elke dag naar de beste service,  
kwaliteit en klantvriendelijkheid

C. Branderhorststraat 21, 4266 EK Eethen            0416 - 35 15 63        
www.autobedrijfcentrum.nl
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SPELERSPASPOORTEN

John Karelse
Hoofdtrainer

Johan van Bijsterveld
Assistent-trainer

Jan Schalken
Keeperstrainer

Michel Smits
Teammanager

Jan Donders
Verzorger

Gérard van de Ven
Verzorger

Sven Jansen
Hersteltrainer

Thijs van Aalst
Materiaalman

Jan Schimmel
Keeper

Jorn Wagener
Keeper

Jamil Kools
Keeper

Thijs van den Berg
Verdediger

Maarten Boddaert
Verdediger

Berry Sonnenschein
Verdediger

Mats van Huijgevoort
Verdediger

Vincent van Hoof
Verdediger

Rico Geeroms
Verdediger

Theo Martens
Middenvelder

Bart Westerlaken
Middenvelder

Melle Mandemakers
Middenvelder

SELECTIE 2020-2021

Teun Sebregts
Middenvelder

Niek Wilborts
Middenvelder

Sen Aerts
Aanvaller

Rémon Koenen
Aanvaller

Thomas Schilders
Aanvaller

Ousmane Traore
Aanvaller

Thomas de Man
Aanvaller

Zain Moghal
Aanvaller
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Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:

Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:
Doelstellingen:

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:
Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Naam:
Geboortedatum:
Werk:

Ervaring:
Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Mats van Huijgevoort 
16-01-1993
ERP Consultant
Uno Animo uit Loon op Zand, Willem II, Feyenoord, Den Bosch, 
SV Oss '20 en Kozakken Boys.
Centrale verdediger
Het is een ambitieuze maar ook een gezellige voetbalclub.
Spelen voor het kampioenschap.

Bart Westerlaken
13-10-1993
Accountmanager Online Marketing
RKVV Nulandia uit Nuland, FC Den Bosch, HVCH uit Heesch, sv TEC uit Tiel.
Controlerende middenvelder
Ik zie Achilles Veen als een voetbalclub met grote ambities en een honger naar de Derde Divisie. 
Dit was precies wat me aansprak en waarvan ik geloof dat dat dit jaar haalbaar gaat zijn.
Voor het team van toegevoegde waarde zijn en dit seizoen samen met de groep 
de promotie bewerkstelligen.

Thomas Schilders
18-01-1995
Hovenier bij Oomen Hoveniers
RKVV Jong Brabant uit Berkel-Enschot, Willem II, Helmond Sport, JVC Cuijk, 
VV Dongen en KFC Turnhout uit België.
Het liefst sta ik in de spits, maar linksbuiten kan ik ook wel uit de voeten.
In België miste ik het plezier dat ik altijd had met voetbal, maar door een goed gesprek 
met John Karelse en Johan van Bijsterveld werd ik toch weer enthousiast. 
Achilles Veen lijkt me als voetbalclub niet alleen gezellig, maar ook vooruitstrevend door steeds 
een stap hogerop te willen komen. Daar hoop ik natuurljik mijn bijdrage aan te kunnen leveren.
Ik hoop een vaste kracht te worden in het team en van toegevoegde waarde te kunnen zijn. 
We zullen het uiteindelijk samen moeten doen.

Mats  |  Bart  |  Thomas  |  Jan  |  Ousmane  |  Zain

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:
Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:
Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Naam:
Geboortedatum:
Werk:

Ervaring:

Favoriete positie:

Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Jan Schimmel
04-07-1992
Planner bij Salari Transport
sv TEC uit Tiel, FC Lienden, SBV Vitesse uit Arnhem
Keeper
Deze ambitieuze voetbalclub straalt uit er alles voor over te hebben om ieder team 
zo goed mogelijk te voorzien van materiaal en mogelijkheden.
De plaats van eerste keeper binnen het team verdienen en daardoor meedraaien 
om te kunnen promoveren.

Ousmane Traore
20-01-2000
Student Sport en Bewegen op het Koning Willem 1 College 
GRC '14
Aanvaller
Achilles Veen is niet alleen een mooie en ambitieuze voetbalclub – 
er voetballen ook veel spelers van hoog niveau.
Ik hoop veel te spelen zodat we kunnen slagen op dit niveau. 
Ook wil ik het team helpen om samen mooie prestaties te kunnen neerzetten.

Zain Moghal
11-01-1996
In januari 2020 heb ik mijn bachelor Bedrijfskunde behaald en op 10 augustus
begin ik met mijn eerste baan als Backoffice Service Medewerker bij Central Point in Nijmegen.
Ik heb maar liefst 12 jaar bij FC Den Bosch gespeeld, waar ik uiteindelijk ook 
met het eerste elftal meedeed. Daarna heb ik een jaar bij OJC Rosmalen gespeeld, 
en afgelopen seizoen bij Blauw Geel '38 in Veghel.
Voorheen stond ik altijd als buitenspeler opgesteld, maar sinds anderhalf jaar sta ik rechtsback, 
wat me prima bevalt.
Het is me opgevallen dat de voetbalclub erg ambitieus is en graag een stap hogerop wil komen; 
iets waar ik natuurlijk mijn steentje aan hoop bij te kunnen dragen. 
Daarnaast is het ook erg prettig dat we op zaterdag spelen.
Ik hoop zo veel mogelijk wedstrijden te spelen en dit seizoen van belang te zijn 
door met mijn aanvallende spel minimaal vijf assists te kunnen leveren.

NIEUWE SPELERS
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KLIMAATTECHNIEK
WARMTEPOMPEN
AIRCONDITIONING

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

Veensesteeg 16-E - Veen
Tel: 0416-693525

NIEUWE SHOWROOM
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Ik ben namelijk benoemd als erelid van 
Achilles Veen. Hier ben ik tot op de dag 
van vandaag nog altijd reuzetrots op.
Daarnaast ben ik zo’n 22 jaar scheids-
rechter geweest voor de KNVB (tot de 
eerste klasse) en natuurlijk ook voor 
Achilles Veen zelf.

Over bekervoetbal wordt soms wat 
schamperend gesproken: 'Ach, het 
is maar voor de beker.' Hier denk ik 
toch anders over. Want als je het als 
elftal meer rondes volhoudt, leef je ook 
steeds naar wat groters toe. Zelfs tot en 
met het betaald voetbal.
Door de jaren heen hebben we al ver-
schillende seizoenen aan de voorrondes 
van de KNVB Beker mogen doen, 
maar verder dan dat waren we nog niet 
gekomen. Ik herinner me nog dat we 
uitgeschakeld waren door Wilhelmina 
'08 uit Weert, AFC uit Amsterdam, 
UDI '19 uit Uden, Helmond Sport, 
Eindhoven en de laatste keer door 
VVSB uit Voorschoten. Teams die je 
in de competitie niet snel tegen zult 
komen.

Maar tijdens seizoen 2019-2020 
kwam er toch een omslag! Vorig 
seizoen lukte het eindelijk om in de 
eerste ronde terecht te komen. Op 17 
augustus 2019 troffen we Hercules 
uit Utrecht; een thuiswedstrijd tegen 
een Derde Divisionist. Die middag 
ben ik er maar eens goed voor gaan 
zitten op onze tribune om te genieten 
van een spannende wedstrijd. Onze 
jongens wisten iedereen niet alleen met 
prachtig voetbal maar ook met een 6-0 
overwinning te verrassen! Hier volgde 
logischerwijs de tweede loting uit: een 
thuiswedstrijd tegen Tweede Divisio-
nist HHC Hardenberg. Op de zaterdag 
die hieraan voorafging speelde HHC 
Hardenberg een competitiewedstrijd 
tegen Kozakken Boys uit Werkendam 
en wist daar de winst mee te nemen. Er 
stond Achilles Veen dus een regenach-
tige maar spannende avond te wachten 
op De Hanen Weide. Dit zou niet alleen 
voor de manschappen van Karelse, 

Van Bijsterveld en Schalken een zware 
test worden, maar ook voor de orga-
nisatoren. De sponsorcommissie en 
het bestuur haakten hier op in door er 
een flink festijn van te maken met een 
buffet, hapjes en drankjes. Sponsoren 
en relaties werden uitgenodigd op het 
sportpark om zo deze spannende avond 
samen te beleven. Ook ik had het geluk 
hierbij aan te mogen sluiten.

En wat was het een fantastische 
wedstrijd! De eerste 40 minuten wist 
Achilles Veen tegenstander HHC Har-
denberg compleet van de mat te spelen 
door uitstekend voetbal. Ondanks de 
1-0 stand met de rust straalde de tribu-
ne van groene-witte trots!
De tweede helft was ook spectaculair, 
maar kwam ook uit waar iedereen 
al bang voor was: HHC Hardenberg 
speelde deze helft een stuk beter en wist 
ondanks een paar kansen voor Achilles 
Veen toch een 1-1 stand neer te zetten.

Hierdoor werd het een lange maar 
memorabele avond. Nadat er met 30 
minuten was verlengd en er al tien 
strafschoppen waren genomen stond 
het nog steeds 1-1. Rondkijkend op de 
tribune leek ik niet de enige te zijn bij 
wie de bloeddruk steeds verder begon 
op te lopen.
We gingen over naar penalty's. Eén 
misser en alles kon afgelopen zijn. 
HHC Hardenberg miste de 12e straf-
schop, waardoor Roel de Kruijk mocht 
aanleggen voor de 12e van Achilles 
Veen. Hij wist de bal echter keurig 
binnen te schieten, helemaal volgens 
het boekje. Achilles Veen was hierdoor 
weer een ronde verder, waardoor we in-
middels landelijk op de kaart stonden! 
Iedereen was die avond zo ontzettend 
trots, ik heb menigeen een traantje zien 
wegpinken.

Opnieuw een loting. Deze keer voor 
de officiële eerste ronde van de KNVB 
Beker. Hierin kwamen alle geplaatsten, 
Eerste Divisie en Eredevisie (behalve de 
eerste vijf voetbalclubs) aan bod. 

Op 29 oktober 2019 volgde hier een 
thuiswedstrijd op tegen Roda JC uit 
Kerkrade. En wederom haalde Achilles 
Veen alles uit de kast op zowel voetbal- 
als organisatorisch gebied. Er kwam 
ook best wat bij kijken, aangezien de 
KNVB officiële eisen stelt zoals aanwe-
zige stewards en EHBO. Maar Achilles 
Veen had deze avond niets te verliezen.

De wedstrijd begon. Het eerste half 
uur stuurden we Roda JC van het 
kastje naar de muur met diverse mooi 
uitgespeelde scoringskansen. Hoewel 
het voetbal van Achilles Veen er fris 
uitzag, kwam het de eerste helft niet tot 
een doelpunt en was het met de rust 
nog steeds 0-0. 

En in de tweede helft gebeurde waar 
iedereen al bang voor was: als je zelf 
niet scoort, doet de tegenstander het 
wel. Een van richting veranderd schot 
en een toevalstreffer verdwenen in het 
Veense doel, waardoor de wedstrijd 
werd besloten met een 0-2 eindstand. 
Ondanks de onderlinge teleurstelling 
absoluut geen afgang voor Achilles 
Veen.

Afgelopen seizoen heb ik enorm mogen 
genieten van deze drie spannende be-
kerwedstrijden en aankomend seizoen 
ligt er al een ticket klaar 
voor de voorrondes. 
Ik hoop dat de selectie van Achilles 
Veen ons ook in seizoen 2020-2021 
verwent met zulke prachtige bekerwed-
strijden. 
Zelf hoop ik stiekem op een thuis-
wedstrijd tegen VV IJsselmeervogels 
uit Spakenburg. Niet omdat ik daar 
iemand ken, maar om gewoon eens een 
bekerwedstrijd te kunnen zien tegen 
de top 3 van het Nederlandse amateur-
voetbal.

Ik wens iedereen een sportief en ge-
zond seizoen toe.

Gerrit Heijsteeg
Erelid Achilles Veen

BEKERAVONTUUR 2019-2020
Zo’n 15 jaar lang ben ik wedstrijdsecretaris voor Achilles Veen geweest in een tijd 
die zowel organisatorisch als financieel best lastig was voor de voetbalclub.
Maar ik ben rijkelijk beloond voor alle tijd die ik in de voetbalclub heb gestoken.
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Mark weet al dat hij komend seizoen 
oude bekenden als Daan van Dinter 
gaat tegenkomen op de Veense velden. 
Hij heeft zowel heren als dames 
getraind in verschillende jeugd- en 
seniorenteams. Mark: 'Het trainen 
van dames vraagt om een heel andere 
insteek dan heren. Dames gaan na de 
uitleg direct aan de slag en komen later 
pas vragen waar de oefening nou eigen-
lijk voor was.' Dit seizoen zal Mark zich 
bij Achilles Veen gaan inzetten voor de 
MO17-1 en JO11-1.

Zelf debuteerde hij op 15-jarige leeftijd 
bij RKSV Oisterwijk, en twee jaar later 
had hij daar zijn eerste klus als trainer 
bij de D-jeugd al te pakken. Mark heeft 
binnen deze vereniging tot en met het 
tweede elftal training mogen geven. 
Daarna volgden er trainerschappen bij 
andere voetbalclubs. Voor de Goirlese 
voetbalverenigingen GSBW en VOAB 
heeft Mark het damesvoetbal opgezet 
en daar zelfs internationale wedstrijden 
voor georganiseerd. In Italië heeft hij de 
finale van zo'n toernooi helaas verloren 
op strafschoppen. 

Mark: 'Maar dit zijn wel mooie kansen 
voor het damesvoetbal. Door zulke 
activiteiten creëer je meer enthousias-
me en inzet van de dames, en daar doe 
ik het voor.'

Hij wil best met ieder team voor het 
hoogst haalbare gaan, maar dan moet 
het wel samen met het team zelf gebeu-
ren. Mark: 'Ik wil graag een gezamen-
lijke prestatie leveren met een team dat 
voor elkaar door het vuur gaat. Alleen 
zo kun je groeien en zullen eventuele 
successen vanzelf volgen. Dit kan na-
tuurlijk in de ontwikkeling van spelers 
als individu maar ook in teamverband.' 
Zodoende gaat Mark de voetbaltech-
nische ontwikkeling en het denken in 
oplossingen bij MO17-1 en JO11-1 dit 
seizoen centraal stellen.

Als trainer hecht Mark bij zijn spelers 
veel waarde aan een goede samenwer-
king, stiptheid, openheid en onderling 
respect. 'Zulk gedrag zie ik graag terug 
in trainingen en wedstrijden. Het blijft 
een teamsport en dat dien je 
te allen tijde naar elkaar uit te dragen. 

Iedereen moet per slot van rekening op 
zijn eigen manier de sport met plezier 
kunnen uitoefenen,' aldus Mark. De 
spelers hoeven ook geen ellenlang 
rondjes lopen of wollige theorieën te 
verwachten. 'Ik hoop komend seizoen 
mijn enthousiasme voor voetbal over 
te brengen en daarmee oud en nieuw 
talent te helpen om zichzelf verder te 
ontwikkelen.'

Achilles Veen heeft op dit moment zo'n 
60 voetballende dames, verdeeld over 
verschillende teams. Bij MO17-1 hoopt 
Mark al wat kleine stappen te kunnen 
zetten richting het damesvoetbal. 
Mark heeft er zin in: 'Ik wil hen onder 
meer voetballend inzicht bijbrengen, 
waardoor de dames ook op dat gebied 
tot effectieve oplossingen kunnen 
gaan komen. En door met de meiden 
naar het niveau van Dames 1 toe te 
werken, kan een eventuele overstap 
in de toekomst gemakkelijker worden 
gerealiseerd.' 

Mark de Laat
Trainer MO17-1 en JO11-1

EEN OVERSTAP NAAR DE 
TOEKOMST REALISEREN
Onder andere in het damesvoetbal heeft de 53-jarige Oisterwijker Mark de Laat 
zijn sporen al lang verdiend. Na een imposante trainerscarrière met kampioen-
schappen bij verschillende voetbalclubs is hij neergestreken in Veen.
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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.

NET WAT EXCLUSIEVER, 
NET WAT MEER DETAIL, 
DAT MAAKT HOUT EN LIVING 
UNIEK!

WIJK EN AALBURG | 0416-691727 | INFO@HOUTENLIVING.NL | WWW.HOUTENLIVING.NL EXCLUSIVE OUTDOOR
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dealer voor alle 
mobiele  
netwerken  
 
mobiele  
accessoires 
 
audio 
 
navigatie 
 
mobiele  
communicatie 
 
mobiel internet 
 
multimedia 
 
alarmsystemen 
 
voertuig- 
volgsystemen 
 
xenon verlichting 
 
standkachels 
(ook voor 24 V) 

Het juiste  
adres met  
het beste  

advies voor  
al uw  

mobiele  
communicatie  
en apparatuur.

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

U W   S P E C I A L I S T :

En we zijn ook graag een ontmoetings-
plek voor eigen leden, regelmatige 
bezoekers en buurtbewoners. 
Daarom gaan we gericht aan de slag om 
activiteiten aan te bieden. Dit jaar gaan 
we een heel ander jaar tegemoet dan we 
gewend zijn, maar daar gaan we samen  
iets heel moois van maken.

Afgelopen seizoen mochten we aftrap-
pen met een jubileumavond vanwege 
het 75-jarig bestaan van Achilles Veen. 
Na een 6-0 overwinning op Hercu-
les '62 voor de TOTO KNVB Beker 
barstte het feest los met dj Arie Hak. 
Zo kunnen we terugkijken op een 
fantastisch jubileumjaar en hopen dit 
over 25 jaar nog eens dunnetjes over te 
doen.

Inmiddels kunnen we wel stellen dat de 
Winterfeestweek op het parkeerterrein 
van Achilles Veen niet meer weg te 
denken is. De Winterfeestweek is een 
feest voor het hele dorp en omstreken. 
In januari vond alweer de zesde editie 
plaats. Dit was niet mogelijk geweest 
met onze ruim 50 vrijwilligers, nog-
maals dank hiervoor!

Afgelopen jaar hebben we de handen 
ineen geslagen met Oranjevereniging 
Prinses Margriet. Op de donderdag-
avond vond de Muziekquiz plaats, 
volledig in het teken van Verlichting 
Veen 2020. Want na de succesvolle 
Dorpsquiz van 2019 bleek dit een schot 
in de kruising te zijn. Met 19 teams 
hebben we genoten van muziek voor 
jong en oud. De hoofdprijs ging naar 
team Burgemeester Van Dijkstraat, 
Hubertus Schreudershof en Wethouder 
Van der Polstraat. Het winnende team 
mag gratis aansluiten bij de dorps-
barbecue tijdens de Verlichting.

Daarnaast hebben we afgelopen seizoen 
wederom mogen genieten van een 
aantal feestavonden, georganiseerd 
door onze seniorenelftallen. In oktober 
werden door het dameselftal van Achil-
les Veen de pullen weer tevoorschijn 
gehaald voor een oktoberfest. 
'Ut Twidde' organiseerde een knalfuif, 
met een opvallende hoofdrol van Corné 
op de promotieposter. 'Ut Vierde' sloot 
de reeks af met het feestje Pre-carnaval. 
Op deze avond werden de lekkerste 
carnavalskrakers ten gehore gebracht. 

Ook werd het nieuwe clublied op deze 
avond gepresenteerd.

Vanwege de coronacrisis hebben we de 
feestjes van 'Ut Derde' en de Veteranen 
helaas even in de ijskast moeten zetten. 
Het is een onzekere periode waarbij het 
nog steeds onduidelijk is wanneer we 
weer een "normale" feestavond mogen 
houden. We zullen samen op zoek 
moeten gaan naar andere manieren 
van ontmoeten en verbinden. 

Inmiddels heeft Achilles kleine activi-
teiten met succes laten plaatsvinden, 
zoals een aantal vrijdagmiddagborrels 
in de vakantie. We blijven zoeken naar 
activiteiten waarbij rekening gehouden 
kan worden met de bekende richtlijnen 
van de overheid. 
Wanneer het weer mogelijk is om een 
groot feest te organiseren, gaan we 
graag aan de slag om een aantal 
spetterende feestavonden neer te zetten.

Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en 
elkaar. Want zoals Johan Cruijff al zei: 
'Winnen doe je met z'n allen.'

EVENEMENTEN
Achilles Veen wil graag naast het aanbieden van reguliere trainingen 
en wedstrijden graag wat extra’s betekenen. 
Als voetbalclub zijn we er altijd, voor zowel jeugd als senioren. 
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w w w . v o t e c h b v . n l
Industriële verpakkingsmachines

Palletiseermachines
Pallettransportsystemen
Stretchhood machines
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Doordeweeks ben ik twee avonden 
in een kunststoffabriek te vinden en 
natuurlijk twee avonden op het voetbal-
veld bij Achilles Veen. 

Eric Verhagen ken ik nog uit de tijd 
dat ik zelf voetbalde. We kwamen 
elkaar zo'n drie jaar geleden onver-
wachts weer tegen langs de lijn. 
Kort daarna vroeg hij me of ik het leuk 
zou vinden om vanwege mijn opleiding 
training te gaan geven aan Vrouwen 1 
bij Achilles Veen. Een week later stond 
ik al als assistent op het veld en 
sindsdien ben ik niet meer weggegaan. 

Komend seizoen is het echter tijd voor 
een nieuwe uitdaging voor Eric en mij. 
Ook voor de dames is het goed om 
eens met een andere trainer te werken. 
Zodoende mag ik dit jaar voor het eerst 
zelf als trainer met een team aan de 
slag bij Achilles Veen. Hiermee heb ik 
vanzelfsprekend meer verantwoorde-
lijkheden en taken dan ik de afgelopen 
jaren heb gehad. Zo hoop ik me ook in 
deze functie te blijven ontwikkelen. 
In mijn optiek is het als trainer ver-
standig om te beginnen bij de jeugd, 
terwijl je ondertussen doorgroeit en 
het trainersvak onder de knie krijgt. 
Maar training geven heeft gelukkig veel 
raakvlakken met de studie die ik volg. 
Ik haal mijn energie uit anderen iets 
leren over sport.

In het jeugdplan van Achilles Veen staat 
de opleiding van de jeugd voorop. Hier 
kan ik me helemaal in vinden. Mijn 
doelstelling als trainer is dat de jeugd 
iedere week met plezier naar de trai-
ningen en wedstrijden komt. Ze willen 
per slot van rekening voetballen omdat 
ze van de sport houden. Ik wil ervoor 
zorgen dat ze dat enthousiasme blijven 
behouden maar zich ondertussen ook 
ontwikkelen. Daarnaast hoop ik een 
klimaat te creëren waarin ze zichzelf 

kunnen zijn en fouten durven te ma-
ken, zonder daar meteen negatieve re-
acties op te krijgen. Want fouten maken 
we allemaal en het gaat er in mijn ogen 
meer om hoe we daarmee omgaan. 
Ook vind ik het spel en de ontwikkeling 
die de spelers laten zien belangrijker 
dan het winnen van die ene wedstrijd. 
Kijkend naar de huidige ranglijst is het 
in mijn ogen dan ook niet belangrijk 
waar we eindigen; spelvreugde en ont-
wikkeling staan voorop. Maar als we elk 
weekend verbeteringen in het spel gaan 
zien, hoop ik natuurlijk ook dat we een 
mooi seizoen kunnen draaien. Zo'n 
seizoen is voor mij geslaagd wanneer 
de spelers individueel en als team zijn 
gegroeid. 

Dit seizoen staan we met vier man voor 
de groep. Carlo van der Heijden is voor 
mij geen onbekende en onze visie op 
voetbal ligt gelukkig aardig op een lijn. 
Jan Heysteeg ken ik op dit moment 
nog niet en mijn broertje Bob heeft 
nog geen ervaring op het gebied van 
voetbaltraining. Hij is het afgelopen 
jaar al wel bij een aantal trainingen van 
Vrouwen 1 aanwezig geweest, waardoor 
hij inmiddels bekend is met de manier 
van trainen. Op het moment van schrij-
ven hebben we met z'n vieren onze 
eerste afspraak ingepland staan zodat 
we elkaar kunnen leren kennen en het 
seizoen kunnen overleggen.
Ik verwacht met deze trainers een fijne 
samenwerking tegemoet te gaan waarin 
we niet alleen veel van elkaar kunnen 
leren, maar ook kunnen sparren over 
de manier van voetballen. Hierdoor 
hoop ik dat we als trainerskwartet het 
maximale uit ons team kunnen halen.

Het team dat we dit seizoen onder onze 
hoede mogen nemen is JO14-1. Ik heb 
nog maar weinig informatie over de 
spelers, maar dat houd ik ook bewust 
een beetje af. 

Tijdens de eerste trainingen wil ik 
namelijk zelf een beeld kunnen creëren 
van de spelers als individu en in team-
verband. Wel heb ik al vernomen dat 
het gaat om een enthousiaste groep met 
veel potentie. Een aantal van hen gaan 
voor het eerst spelen op een volledig 
veld, dus dat wordt ook een mooie 
uitdaging. 

Aanvankelijk zal de focus vooral liggen 
op het leren kennen van de posities en 
van daaruit te gaan voetballen. 
Dit moet leiden tot korte passes, 
opbouwen van achteruit en zo weinig 
mogelijk de lange bal hanteren. 
Verder hoop ik tijdens de wedstrijden 
te gaan zien dat het team meer en meer 
voetballend op wil lossen. Om dit er 
bij iedereen in te krijgen zal ook 
wel wat tijd nodig hebben, maar ik 
vertrouw erop dat dat komend seizoen 
helemaal goed gaat komen. 

Tijs Molenaar
Trainer JO14-1

SPELVREUGDE EN ONTWIK-
KELING STAAN VOOROP
Ik ben 21 jaar en geboren en getogen in Tilburg. Binnenkort hoop ik 
aan de Fontys Sporthogeschool af te studeren als docent Lichamelijke Opvoeding.
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眀眀眀⸀搀昀洀最氀愀猀瘀攀稀攀氀琀攀挀栀渀椀攀欀⸀渀氀
Grote Kerkstraat 27 - 4261BB Wijk en Aalburg

info@dfmglasvezeltechniek.nl • www.dfmglasvezeltechniek.nl  |  +31 (0) 416 - 77 84 97 • +31 (0) 6 - 15 571 512

    Giessen   
    T 0183-724925    
    info@vanherwijnen.nl   
    www.vanherwijnen.nl

    Registeraccountant  -  NBA  -  LRGD

We invest in your job
+31 (0)73 711 37 12

Job Invest levert op grote schaal 
zowel Nederlandse- als buitenlandse 
uitzendkrachten voor productie, logistiek, 
techniek en zakelijke dienstverlening. 
Gun jezelf de beste mensen en daag ons uit!

www.jobinvest.nl

UW WERK, ONZE ZORG

Outsource Force is een betrouwbare partner in 
het uit handen nemen van werkzaamheden. Met 
een team van enthousiaste medewerkers staat 
Outsource Force elke dag weer voor u klaar om 
u te ontzorgen bij werkzaamheden die niet tot
uw core business behoren. 

+31 (0)73 711 37 12
www.outsourceforce.nl
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W W W . W A T E R F R O N T D E V E E N E . N L

W a t e r f r o n t  d e  V e e n e

Daan van Dinter
Jeugdcoördinator

Rieka Verbeek
Ledenadministratie

Axel Verhaegen
Website en algemene zaken

Martin Sonneveld
Afgevaardigde hoofdbestuur

Eugene Timmermans
Website en materiaal

Gijsbert Honcoop (ontbrekend op foto)
Voorzitter

Peter van de Mooren
Wedstrijdzaken

Angelique Pullens
Activiteitencommissie

JEUGDBESTUUR
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Dé aannemer die ontwerpt, bouwt, 
financiert en onderhoudt

Standby met 
kwaliteit en 
flexibiliteit

Zijlstra infra bv

Postbus 40  
4284 ZG Rijswijk   
Distributiestraat 55   
4283 JN Giessen

T 0183 441222 
F 0183 441555  
info@zijlstrainfra.nl www.zijlstrainfra.nl
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Grote Kerk 3A  Vlijmen  073-5114643

www.vanderkolktegels.nl

GESPECIALISEERD IN DE VOLLEDIGE 

AFMONTAGE VAN UW TEGELS EN SANITAIR

tegels
meer dan 

6000 soorten

natuursteen
ontdek de ongekende 

mogelijkheden van 
puur natuur

sanitair
showroom van 850 m2

met alle denkbare 
A-merken

Informeer nu naar de projectaanbiedingen van het Geerpark en De Grassen 
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Hoofdsponsoren
Kwetters Eieren BV
PT Creations BV
Rabobank Altena

Sponsoren
Abalco / Huchem
Almbouw / Almduurzaam
Arnold Maas Plantes
AST Computers
Assuflex
Autobedrijf A. van Rijswijk
Autobedrijf 't Centrum
Autohandel Jetse Vos
Automotoren Trading BV
Autoschadebedrijf Cornet
AV EMEA BV
B. Bax Stucadoorwerken
Bax & Van Kranenburg BV
Beauty Boutique Lalana
Bjorn Scherff Handel en verhuur
Bouwkundig Adviesbureau Jacco Vos
Busfinesse BV
Cigo Lucas
Citroën Vos-Zanddonk BV
Club van 50
Cooldown Klimaattechniek
Covebo Uitzendgroep BV
Datimex
De Rivieren Notarissen
DFM Glasvezeltechniek
Dinnissen Proces Technology
Drankenhandel Walther de Louw
Electro World Veen
Erik Vos Automaterialen
Ferry Verbeek Plantengroothandel BV
Fysiotherapie Heusden-Veen
Gebr. M. & G.G. Timmermans
Handelsonderneming Altena BV
Handelsonderneming D.E.
HD Logistics
Henk Maas Weegschalen BV

Henk Schreuders Bloemenexport
Het Kontakt mediapartners
Hoveniersbedrijf A. & P. Smulders VOF
Hoveniersbedrijf De Plataan B.V.
Ieceetee
Impulse Plants
Inzicht Financieel
IRIS One
J. Deckers jr. Transport
J. Heijsteeg Plantengroothandel
J.J.F. Rietveld Bloemenhandel
Jack Krijbolder Verhuur
J.H. ten Hagen Beheer
Job Investment
JZ Fleurs BV
Klusbedrijf Sonneveld
Kras Touringcars
Kroon Optiek
KSE
Live Arts
Manus Plante
Marks Consultancy
Mavo Auto
Mesland & Vroegh Advocaten
MBMN
Niet Zomaar Hout
Only For Men Waalwijk
P.A. van Erp
Pallethandel Beuk
Poeth BV
Raadkracht Advies & Administratie
René Kemmere Machines BV
Renova Waalwijk
Repay HRM NV
Ries de Kaasboer
Rofianda BV
S. Timmermans
Sanco
Sauber Trading
Schotman Auto's
Schouten Almkerk BV
Schrauwen Trading & Engineering NV

Slagerij G. & J. Vos
Smits Schoenen
SolarComfort (J.C. van Kessel)
Stuwadoorsbedrijf Van Rooij BV
Tankens Andel
Tegelhandel J.H. Van der Kolk BV
Theo Heijmans Afvalcontainers
Thijs Timmermans Waardenburg
VDM Automatisering
Van Ballegooijen Auto's
Van Boekel Accountants en adviseurs
Van der Griendt
Van der Plas
Van der Straaten's Assurantiekantoor
Van Dijk Auto's
Van Dijk Waalwijk
Van Gammeren's Installatiebedrijf BV
Van Herwijnen Accountants BV
Van Hoven & Oomen Rentmeesters
Van Loon Bloemen BV
Van Lopik
VDU Uitzendbureau
Veenplant BV
Verhoeven Verf & Wand
Verschoor Groen & Recreatie
Verti Administratie en Adviezen BV
ViaJoop Makelaardij
View 265
Voetbalshop.nl
Vos Autobedrijven
Vos Auto's Aalburg
Vos Bouwbedrijf
Vos Elektrotechniek
Vos Tweewielers
Votech
VPK Packaging BV
W.V.C. / W.V.I.
Westerhout en Zn BV
Westland Bloemen Export BV
Zijlstra Infra
Zoey Logistics

SPONSOREN
Hartelijk dank voor uw steun aan Achilles Veen, op wat voor manier dan ook!
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WWW.VOSAUTOBEDRIJVEN.NLkijk voor meer  
informatie op: Gorinchem • Zaltbommel • Oss • Veghel

De Nieuwe XC40 Recharge
Hetzelfde design,

nu volledig elektrisch.
Wij hebben de volledig elektrische 

XC40 Recharge ontworpen om u  
de beste rijbeleving van dit moment 

te kunnen bieden en uw toekomst 
te beschermen.

Onze volledige elektrische SUV

4.9sec
0-100km/u

40min
~80% opgeladen

400+km
Groot rijbereik

408pk
Pure kracht
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Achilles '29
Sportpark Noord
Nijmeegsebaan 5
6561 KE  Groesbeek
024-3977811
https://www.achilles29.nl/

SV ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG  Alphen aan den Rijn
0172-472770
https://www.svarc.nl/

VV Capelle
Sportpark 't Slot
P.C. Boutenssingel 1
2902 BG  Capelle aan den IJssel
010-4505519
https://www.vvcapelle.nl/

VV DHSC
Sportpark Wesley Sneijder
Thorbeckelaan 16
3552 CS  Utrecht
030-2443346
https://www.vvdhsc.nl/

VV Duno
Sportpark De Waayenberg
W.A. Scholtenlaan 138
6865 NA  Doorwerth
026-3336570
https://www.vvduno.nl/

SC Feyenoord
Sportcomplex Varkenoord
Olympiaweg 74-76
3078 HT  Rotterdam
010-2916999
https://sportclubfeyenoord.com/

FC 's-Gravenzande
Sportpark Juliana
Koningin Julianaweg 154b
2691 GH  's-Gravenzande
0174-413630
https://www.fcsgravenzande.nl/

CVV De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC  Gouda
0182-517576
https://cvvdejodanboys.nl/

SV Portugaal
Sportpark Polder Albrandswaard
Albrandswaardseweg 84B
3172 XC  Portugaal
010-5017798
https://www.svportugaal.nl

FC Rijnvogels
Sportpark De Kooltuin
1e Mientlaan 1
2223 LC  Katwijk (ZH)
071-4015075
https://www.fcrijnvogels.nl/

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

VV Scherpenzeel
Sportpark De Bree-Oost
Eikenlaan 6
3925 VK  Scherpenzeel (GLD)
033-2778937
https://www.vvscherpenzeel.nl 

VV Smitshoek
Sportpark Smitshoek
Smitshoekse Baan 25
2993 BV  Barendrecht
0180-615275
https://www.vvsmitshoek.nl/

VV Spijkenisse
Sportpark Jaap Riedijk
Maaswijkweg 100
3207 JZ  Spijkenisse
0181-646379
https://www.vvspijkenisse.nl/

VV Zwaluwen
Sportpark Zwaluwen
Zwaluwenlaan 500
3136 VH  Vlaardingen
010-4749436
https://www.vvzwaluwen.nl/

TEGENSTANDERS
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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

I C  T P R O F E S S I O N A L S

AAllttiijjdd  eenn  oovveerraall  kkuunnnneenn  wweerrkkeenn,,  
ooookk  bbiijj  AAcchhiilllleess  VVeeeenn!!

Like ons @IRISone.nl Volg ons IRIS one Volg ons @IRISone_nl
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UITTENUES
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Klimaatbeheersing

Kwaliteit

Betrouwbaar

Duurzaam

De Werkendamse Verwarmings 
Industrie en Werkendamse Verwar-
mings 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 certifi-
caten, zoals o.a. SCIOS, ISO 9001 en 
BRL6000.Groene energie

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

WVC.NL      |     WVI.NL

Warmte zonder zorgen...

 
50DE
SKUNDIGE

E R V A R I N G
jaar

VPK Packaging bv   Snoekweg 1,   Postbus 375,   4940 AJ   Raamsdonksveer

T.  +31 (0)162 58 15 00    F.  +31 (0)162 52 37 00    www.vpk.nlE.  info@vpk.nl    
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Voorzitter:
Henk Schreuders
06 5395 3847
voorzitter@achillesveen.nl

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

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

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

Stichting Sponsoring Achilles Veen:
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 schriftelijk, 
per e-mail of via de website 

Eindredactie:
Kiki Verhaegen
Henk Schreuders

Samenstelling:
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)

Tekstbewerking:
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)
Peter Schoon
Henk Schreuders

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

OVER VV ACHILLES VEEN

Algemene informatie Colofon

Bestuur
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