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SOMS MOET ER IETS GEBEUREN
VOORDAT ER IETS GEBEURT!

Wát een jaar ligt er achter ons! En daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Om het dus maar meteen naar het heden te draaien: de uitgave die nu voor je ligt
is onze eerste aanzet naar een succesvol seizoen 2021-2022!
Ondanks dat we maar weinig live
voetbal hebben kunnen volgen, was
dat geen reden om maar af te wachten. De typische uitspraak 'als het niet
gaat zoals het moet, moet het maar
zoals het gaat' valt toe te passen op het
voetbalspel, maar ook in het dagelijks
(zaken)leven. Want wanneer je niet de
kans hebt om te functioneren zoals je
gewend bent, zorg dan dat je je aanpak
verandert en zo met een goed gevoel je
acties kunt blijven uitvoeren.

Naast verduurzaming hebben onze
vrijwilligers met medewerking van
diverse sponsoren een heuse buitenbar
met terras gecreëerd!

Op- en rondom ons sportcomplex
is veel gebeurd. Toen de competitie
vorig jaar in oktober werd stopgezet,
stond ons eerste elftal fier bovenaan
de ranglijst. In diezelfde maand was er
ook de KNVB-bekerwedstrijd tegen
Gemert, waar je honderden stippen op
anderhalve meter langs het hoofdveld
vond, evenals looproutes, ontsmettingsmiddelen, bezoekersregistratie, etc.
Allemaal prima, maar het belangrijkste
ontbrak: onze supporters rondom het
veld! Het resultaat - een 2-0 winst en
door naar de volgende ronde - moest
vanachter hekken gadegeslagen worden. Maar inventief als onze sponsoren
en supporters zijn, werd een en ander al
snel met een hoogwerker opgelost.

Meer en meer laten onze sponsoren
zien dat ze ook echt meedenken met
Achilles Veen. Naast financiële ondersteuning dragen ze ook ideeën aan en
worden er oplossingen gecreëerd. Er is
dan wel geen voetbal en zelfs de kantine
is gesloten, maar toch worden er activiteiten georganiseerd die het nuttige
met het aangename verenigen of een
sociaal-maatschappelijk belang dienen.

Ondertussen heeft onze groep vrijwilligers er alles aan gedaan om ons
complex te onderhouden. En daar is
het niet bij gebleven: de verduurzaming van ons sportpark staat immers
hoog op de agenda, en tijdens vorig
seizoen werd het dak van onze kantine
in samenwerking met SolarComfort
voorzien van zonnepanelen. Na overleg
met gemeente Altena staat de volgende
stap op het programma: de veldverlichting vervangen door led-armaturen.
Op korte termijn verwachten we hier
uitsluitsel op en kunnen we het energieverbruik verder gaan reduceren.
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Iedereen die weleens langs de kleedkamers loopt zal het opgevallen zijn dat
de hal is voorzien van relikwieën in
de vorm van historische voetbalshirts
in houten lijsten. Verder zijn er op de
tribune leuningen aangebracht, gedoneerd door de Club-van-50.

Een paar voorbeelden: een sponsor die
de voorraad van de kantine overneemt
en aan de voedselbank schenkt, of
een ander die het idee oppert om een
kerstbomenverkoop te organiseren op
het sportpark. Hierdoor ontstond de
mogelijkheid om elkaar weer even te
ontmoeten en tegelijk de club te ondersteunen. Dit idee werd breed gedragen
en gaat zeker een vervolg krijgen.
En wat denk je van online evenementen als 'Achilles Veen goes virtual'? We
begonnen klein, met het streamen van
een wedstrijd (zonder geluid). Daarna
zijn we net zo lang blijven optimaliseren tot we een heuse studio hadden met
entertainment, een live-verbinding met
Feest DJ Bally en de razende reporter
die achter zijn muziekbus aanging.
Zowel de prijzen en het materiaal als de
ideeën en de uitvoering werden ondersteund door diverse sponsoren.

Nu het voetbalseizoen aanvangt en wij
hopelijk iedereen weer mogen verwelkomen op De Hanen Weide, zal het
sommigen opvallen dat er ook bij ons
wat sponsoren zijn weggevallen en er
dus wat uitingen zullen gaan veranderen. Maar er zijn ook nieuwe contacten
gelegd, overeenkomsten opengebroken
en verbeterd (en soms verlengd).
Wij zijn als stichting dan ook ontzettend blij met de bereidwilligheid van
de trouwe sponsor-partners om onze
geliefde vereniging op diverse manieren
te blijven ondersteunen!
En nog even dit: ik mag alvast onthullen dat de businesslounge - met dank
aan Assuflex en RaadKracht - in de
loop van komend seizoen omgedoopt
zal gaan worden. Wij bedanken Rabobank Altena als naamgever voor de
huidige Rabolounge en kijken uit naar
onze toekomstige samenwerking.
Op onze accomodatie zal de reclame
van diverse nieuwe sponsoren gaan
prijken. Vraag dus gerust hoe wij ook
voor jouw organisatie een passend
uithangbord kunnen zijn!
Vanaf deze plaats wil ik ons eerste elftal
en staf, 't Twidde, de seniorenelftallen
en de jeugd een sportief en succesvol
jaar toewensen! Samen spelen en samenwerken is het devies; als onderdeel
van Achilles Veen bijdragen aan (voetbal)plezier voor alle betrokkenen!
Ik ben trots op iedereen die bijdraagt
aan onze vereniging.
Veel leesplezier en op naar een ‘normaal' seizoen in goede gezondheid!
Peter Schoon
Stichting Sponsoring Achilles Veen
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Worden wij ook uw coach
in verzekeringen?
Verzekeringen voor iedereen
Wij zijn uw onafhankelijk risicomanager gespecialiseerd
in particuliere en zakelijke verzekeringen.
Onze collega’s hebben de kennis en kunde
om u te adviseren bij uiteenlopende kwesties.
Al jaren mogen we werken voor een vaste
klantenkring, daar zijn we trots op.
Persoonlijke aandacht met oog voor detail
dat is onze kracht. Wij heten elke nieuwe klant
van harte welkom en gaan bevlogen aan de
slag met uw vraagstuk.
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VOETBALJAAR 2020-2021
WAS EEN TOPSEIZOEN!

Als je deze titel leest frons je wellicht je wenkbrauwen. Heeft onze voorzitter molen
'De Hoop' aan de Maasdijk bezocht en is hij vergeten dat er vier in plaats van drie
wieken aan de molen draaien? Toch zit er een kern van waarheid in deze titel.
Ons eerste elftal heeft bijvoorbeeld
zowel in het begin van 2020 als de
gehele competitie en bekerwedstrijden
in 2020-2021 geen enkele wedstrijd
verloren. We waren dus 'on fire', om het
maar eens in goed Veens taalgebruik uit
te drukken. Ik hoop dat onze manschappen deze lijn samen met trainer
John Karelse nog een lange tijd kunnen
doortrekken.
Verder is ook voor veel leden en
supporters duidelijk geworden dat een
zaterdag zonder Achilles Veen maar
een lange, lege dag is. Ook voor mij
is de zaterdag het hoogtepunt van de
week. 's Ochtends een jeugdwedstrijd
kijken en daarna met de bus naar een
uitwedstrijd, of op ons sportpark alles
gereedmaken voor de ontvangst van
het bezoekende team. Vervolgens na
de wedstrijd onder het genot van een
drankje lekker zeiken dat het niet best
was of juist de staf en spelers overladen
met schouderklopjes. Die Veense humor is soms even wennen. Na een paar
biertjes storten we ons in de derde helft,
die voor de aanwezigen meestal zo gezellig is dat er de volgende ochtend een
paracetamol bij het ontbijt klaarligt.
Jeugd
Is er vorig jaar dan helemaal niks
gebeurd bij Achilles Veen? Zeker wel!
Allereerst moet er vanaf mijn kant een
groot compliment naar onze jeugdafdeling, want ook zonder wedstrijden
werd er volop getraind. Toen dat wat
eentonig werd zijn er tal van clinics
georganiseerd om ook onze jeugd aan
Achilles Veen verbonden te houden.
Dit leidde tot een flinke ledengroei in
alle leeftijdsgroepen. Een prestatie van
jewelste van de hele jeugdopleiding.
Dank aan iedereen die hier tijd en
energie in heeft gestoken!
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Online evenementen
Het moeilijkste van gesloten sportpark
De Hanen Weide vond ik het gemis
van 'het praatje met elkaar'. Het voelde
gewoon alsof we sociaal gezien failliet
waren. Maar dit drukkende gevoel werd
gelukkig snel tenietgedaan door allerlei
hilarische online evenementen.
Zo werd er een rijdende Muzikale
Fruitmand georganiseerd, waarbij het
hoogtepunt van die avond voor mij
toch wel het gesigneerde PSV-shirtje
was dat zijn teamgenoten onze zieke
dokter overhandigden onder de muziek
van 'Simply The Best' van Tina Turner.
Werkelijk een kippenvel moment
waarbij ook ik even mijn zakdoek erbij
moest pakken.

Het glas is altijd halfvol
En na het lezen van dit stukje zie je
maar dat het glas halfvol is bij Achilles
Veen! Het is afgelopen jaar wel weer gebleken dat onze voetbalclub niet weg te
denken is in onze Veense samenleving.
Dus laten we daar trots op zijn!
Ik ga er vanuit dat het komende seizoen
een normaal voetbaljaar zal zijn. Mocht
ik volgend jaar weer gevraagd worden
om een stukje te schrijven, dan kan
het zomaar zijn dat ik de titel van deze
tekst kopieer en alleen de jaartallen erin
wijzig: voetbaljaar 2021-2022 was een
topseizoen!
Henk Schreuders
Voorzitter Achilles Veen

Verder waren de online avonden met
de Wie-Wat-Waar-Luister-show onder
leiding van Feest DJ Bally voor veel
mensen een bron van vermaak. Allemaal spontane acties die zijn opgezet
door vrijwilligers en die voor velen
hebben gevoeld als een hart onder de
riem in de donkere wintermaanden van
de lockdown.
Vrijwilligers
De vrijwilligers van ons sportpark
hebben ook niet stilgezeten. Vorig jaar
vroeg ik aan Teus Prinse of het wellicht
mogelijk was om op De Hanen Weide
een buitenbar met terras te realiseren.
Onder zijn deskundige leiding hebben
veel vrijwilligers - ieder op zijn eigen
manier - een bijdrage geleverd aan de
nieuwe bar met terras. Het resultaat is
verbluffend en ik ben ervan overtuigd
dat deze plek de komende jaren voor
ons allemaal een mooie en gezellige plaats is om elkaar te ontmoeten
en vanaf daar de wedstrijden op het
hoofdveld te bekijken.
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Wij staan voor uw zaak

advies en administratie | www.raadkracht.nu
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DE DRIE J'S VAN ACHILLES

Sven | Michel | John | Johan | Jan

Hoofdtrainer John Karelse
is bij Achilles Veen aan zijn
derde seizoen begonnen.
Hij werkt nauw samen met
zijn ervaren staf, waar Johan van Bijsterveld en
Jan Schalken een stevige
inbreng hebben. Karelse
ziet dat de concurrentie
zich danig heeft versterkt.
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De staf, ook wel de drie J’s genoemd,
begint samen aan achttien jaar
coaching bij Achilles Veen.
Het is ook op het spelersfront
redelijk rustig op De Hanen Weide.
De beide doelmannen, Jan Schimmel
en Jamil Kools, vertrokken respectievelijk naar Kozakken Boys en Roda Boys /
Bommelerwaard.
Karelse: 'Daar hebben we volgens mij
prima op geanticipeerd door Jordy
Zielhorst van Blauw Geel’38 te halen.
Daarnaast is onze voormalig doelman
Ferdi Kwetters weer aangesloten.

Het vertrek van Theo Martens (Dongen) en Bart Westerlaken (DOVO) is
opgevangen door de komst van Glenn
Kools en Jay-Jay Meierdres (beiden van
Unitas), Gino Dix (DOVO) en verdedigende middenvelder Daan Wensink
van NAC O21. Ik heb een prima selectie met 19 spelers en 3 keepers.'
Karelse roept niet van de daken dat zijn
team kampioen moet worden. 'Capelle
en Feyenoord zijn flink versterkt. Zelfs
Achilles’29 heeft het een en ander
gedaan. DHSC gaat altijd voor de titel,
dus kunnen wij er dit seizoen tegenaan.'

Karelse vindt het een groot voordeel dat
bijna de volledige kern van de groep is
gebleven. 'Wij hebben juist daarom een
ingespeeld team met veel kansen.'
Ervaring
Johan van Bijsterveld begint in diverse
functies in Veen aan zijn negende
seizoen en heeft van dit trio de meeste
ervaring. Is er ooit druk vanuit het bestuur? 'Nee, met het bestuur hebben wij
een goede band. Wij zijn wel kritisch
op elkaar, maar hebben ook veel lol.
En zo hoort het ook.

Ik proef al jaren dat zij graag de stap
naar de derde divisie zouden willen
maken, maar ik weet dat daarvoor
nog wel een aantal drempels genomen
moeten worden.
Ik hoop dat wij daarom met zijn allen,
en daar trek ik de spelers, technische
staf en het bestuur bij, desondanks gewoon de rust kunnen blijven bewaren.
Concreet betekent dat voor mij dat wij
na een tik op de neus zo professioneel
zijn dat wij er een week later gewoon
weer staan.'

Samenwerking
Keeperstrainer Jan Schalken: 'Ik begin
aan mijn zesde jaar en heb al heel wat
keepers onder mijn hoede gehad.
Zoals gezegd vertrekt Schimmel naar
het twee klasse hoger spelende Kozakken Boys. Jamil Kools was lang geblesseerd waardoor de club verder moest
kijken en de voormalig RKC-doelman
Jordy Zielschot werd gehaald. Jorn Wagenaar bleef en heeft bewezen ook een
prima hoofdklassekeeper te zijn. Deze
twee kennen elkaar nog uit de periode
dat zij samen bij Willem II keepten.'
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Met teruggekeerde 'veteraan' Ferdi
Kwetters erbij beschikt Achilles Veen
over een groep prima keepers.
Schalken: 'Wij hebben gelukkig ook
onze voormalig doelman Jeffrey van
der Loo bereid gevonden bij ons actief
te blijven. Het is aan mij om van dit
kwartet keepers weer een mooi geheel
te maken. Hopelijk sluit ook de talentvolle jeugdkeeper Nick Schreuders, na
zijn nekoperatie, op termijn weer aan.'
Net als veel collega-keeperstrainers
houdt ook Schalken zich bezig met
dode spelmomenten. 'Dat is inderdaad
een taak die er al jaren bijhoort.
Omdat veel spelers al langer bij de
voetbalclub zijn, zit dat er wel aardig
ingeslepen. Al valt er zo nu en dan toch
wel eens een tegengoal uit', stipt Schalken balend aan.
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. 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.' Later
werd Karelse hoofdtrainer bij NAC. De
Bredanaars zouden onder Karelse tweemaal dertiende worden, daar zouden ze
nu direct voor tekenen. 'NAC was en is
nog steeds mijn leven.'
Moeite
Johan van Bijsterveld was in juli 2021
dolblij dat de trainingen weer echt
begonnen. 'Corona heeft mij geleerd
dat ik voetbal absoluut niet kan missen.'
Hij deed twee seizoenen geleden een
stapje terug. 'Ik heb bewust voor deze
rol als assistent gekozen. John geeft
aan waar wij tijdens de trainingen de
accenten leggen.' Van Bijsterveld wil
één ding heel helder stellen: eerder ben
ik tussentijds ingestapt als hoofdtrainer
na het ontslag van Giovanni Franken.
Dat was eens maar nooit meer. Wat er
ook gebeurt, ik ga daar niet meer aan
beginnen. Ik wil niet dat er een beeld
ontstaat dat ik bij Achilles Veen altijd
klaar sta om de zaak per direct over te
nemen. Op termijn wil hier dan niemand meer als trainer beginnen.'

Van Bijsterveld begon als voetballer
bij SCO (Oosterhout), ging via NAC
naar de jeugdopleiding bij Willem II.
Hij haalde in Tilburg vier seizoenen
de eredivisie. Maakte de overstap naar
Germinal Ekeren, RKC, RBC en DS’79.
Hij bouwde af bij Halsteren. Oisterwijk
was zijn eerste club als trainer, waar
hij zes jaar aan het roer heeft gestaan
van het eerste elftal. Daarna kwamen
er nog twee jaren in Schijndel en vier
bij UDI’19, waarna hij de stap naar
Nieuw-Lekkerland maakte.
Afstemmen
De inbreng van Jan Schalken beperkt
zich niet alleen tot keeperstrainer. 'Mijn
rol is zo helder als wat. Van John Karelse hoor ik wanneer hij de keepers nodig
heeft bij de partijvormen. Als ook het
tweede elftal aan de slag gaat, hebben
ook zij twee keepers nodig. 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. Het zal dertig jaar
geleden zijn dat Karelse, net gedebuteerd bij NAC, doelman was van Oranje
onder 17 jaar. Jan Schalken, in 1987
doelman bij Willem II, was keeper van
Oranje onder 16 jaar. Hij 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 door
naar WSC en UDI’19. Op 32-jarige leeftijd moest hij stoppen na een
herniaoperatie. Schalken werd assistent-trainer bij WSC, Unitas, jeugdopleiding Willem II en is straks voor het
zesde seizoen trainer bij Achilles Veen.
Karelse besluit: 'Dit is een fijne voetbalclub om bij te mogen werken. Ik geniet
van mijn spelersgroep en de samenwerking met Johan en Jan en iedereen
die zich rond het team beweegt.
Alles binnen de organisatie is tot in de
puntjes geregeld.'
Achilles Veen begint op 28 augustus
met een thuiswedstrijd tegen Smitshoek. De ploeg is geplaatst voor de
tweede voorronde van de TOTO
KNVB-beker.
Wout Pluijmert
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Flexibiliteit nodig?
Payroll, uitzenden en HR diensten

Bij VOS scoor je altijd.
Gewoon... goed geregeld!
VOS | Gewoon... goed!

www.repay.nl
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Den Bosch
Rietveldenweg 58A,
073 621 9023
Waalwijk
Zanddonkweg 2,
0416 33 33 21

Genderen
(occasion center)
Genderensedijk 11,
0416 35 11 05
info@vosgewoongoed.nl
www.vosgewoongoed.nl

EINDELIJK, WE MOGEN
STRAKS WEER BEGINNEN!

Een kanttekening hieraan is wel dat wanneer dit stuk geplaatst wordt, alles zomaar
weer anders kan zijn. Maar laat ik voor nu in ieder geval van het positieve uitgaan,
wat betekent dat we in augustus gewoon met de competitie kunnen starten!
Hoogte- en dieptepunten
Het afgelopen voetbalseizoen is helaas
maar aan de korte kant geweest. Enorm
balen natuurlijk, omdat we zowel in de
competitie als in de beker ontzettend
positieve resultaten behaalden.
De laatste voetbalweek voor de coronastop was voor ons team een absoluut
hoogtepunt.

Doortrainen
Nadat zowel de competitie- als de
bekerwedstrijden stopten hebben we
met het team nog wel het hele seizoen
doorgetraind. Hierdoor zijn alle spelers
gelukkig nog wel redelijk fit gebleven.
Maar hoe je het ook wendt of keert: dit
is natuurlijk heel wat anders dan met
z’n allen naar een wedstrijd toeleven.

Die zaterdag speelden we thuis tegen
concurrent DHSC. Met veel strijd
en vooral goed voetbal wonnen we
thuis de wedstrijd en gaven we een
visitekaartje af voor een positie op de
ranglijst.

Komend seizoen
Ik ben dan ook erg benieuwd naar wat
het komende seizoen ons zal brengen.
Onze selectie is ondanks de gebruikelijke mutaties voor het grootste gedeelte
bij elkaar gebleven. In de media las ik
dat een aantal ploegen zich ondertussen flink versterkt zouden hebben. Op
papier althans, want een team moet
tijdens het seizoen groeien door vastigheden en automatismen in te bouwen.
Ons eigen team, Achilles Veen 1, had
dat afgelopen seizoen gelukkig al snel
onder controle. Ik hoop dan ook dat we
deze flow in de voorbereiding weer snel
kunnen oppikken om in de aankomende competitie- en bekerwedstrijden de
lijn van vorig seizoen door te trekken.

De dinsdag erop speelden we in de
eerste ronde een thuiswedstrijd tegen
Gemert. Mede door een fantastische
uithaal van Maarten Boddaert - buitenkant links-afdraaiend van de keeper,
stijf in de kruising! - wonnen we met
2-0 en plaatsten we ons voor de tweede
ronde.
Toch was deze betreffende avond ergens ook een dieptepunt. Er was mocht
slechts een handjevol bestuursleden
aanwezig zijn, terwijl onze supporters
buiten met hun neus tegen de hekken
stonden aangedrukt om maar een
glimp op te kunnen vangen van de
wedstrijd. Op dat moment werd mij wel
duidelijk dat amateurvoetbal op deze
manier echt geen zin had. Voor ons
als team niet, maar ook niet voor onze
geliefde voetbalclub.
De zaterdag erop wisten we de uitwedstrijd in Vlaardingen zelfs ook nog te
winnen, maar daarna was het toch echt
uit met de pret. Met 16 punten uit 6
wedstrijden werd alles in het amateurvoetbal stopgezet vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.
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Ik kijk dan ook erg uit naar het nieuwe
seizoen! Laten we hopen dat de kantine
in ieder geval dit hele seizoen open kan
blijven zodat we onze successen samen
met onze supporters kunnen vieren.
Sportieve groet,
Mats van Huijgevoort
Speler eerste elftal
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SHIRTSPONSOREN

Het juiste moment
herken je meteen
Volvo V60 B3 Momentum Advantage
Niets is zo belangrijk als ruimte voor werk en leven. De Volvo V60
B3 Momentum Advantage combineert dit moeiteloos. Representatief in het
zakelijke verkeer door strak Scandinavische design. Met alle ruimte voor
een actief leven. En Apple Carplay, Full Map navigatie, LED-verlichting,
Volvo on Call en andere geavanceerde voorzieningen voor uw gemak
en de veiligheid van uw dierbaren. Als u daaraan toe bent,
dan is dit het juiste moment.
Want hij is nu beperkt beschikbaar voor een uiterst scherpe prijs.

V O LV O V 6 0 B 3 M O M E N T U M A D VA N TAG E
T I J D E L I J K VA N A F €40. 9 9 5 | L E A S E VA N A F € 5 9 9 P. M .
V O LV O C A R S . N L / V 6 0

Op de shirtjes van het eerste elftal van
Achilles Veen staan dit seizoen wederom 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.
Volvo V60 vanaf € 40.995 (consumentenadviesprijs) of € 39.875 (fiscale waarde). Lease vanaf € 599 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. WLTP gecombineerd verbruik: 1,8 – 7,5 l/100 km (55,6 – 13,3 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 41 - 170 g/km.

Marconiweg 19
GORINCHEM
T 0183 620577

Van Voordenpark 23
ZALTBOMMEL
T 0418 515172

Kantsingel 22K
OSS
T 0412 623555

Mountbattenweg 8
VEGHEL
T 0413 254000

vosautobedrijven.nl

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 toonaangevend 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 pronkt de naam
Veenplant. Vanuit Andel exporteert
het bedrijf van broers John en Erik
Kwetters planten naar voornamelijk
Engeland.

Ferry begon jaren geleden als lijnrijder
in Zuid-Duitsland. Inmiddels heeft hij
zijn pillon verzet en belevert hij wekelijks diverse tuincentra in Europa met
het beste assortiment aan planten.
In een onrustige tijd als dit zijn we
enorm trots op deze Veense ondernemers die onze voetbalclub door dik en
dun blijven steunen!
Henk Schreuders
Voorzitter Achilles Veen

Het logo van Ferry Verbeek valt terug
te vinden op de mouw van het shirt.
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22 | PR ESENTATI EGI D S 2021-2022

TO PVA S T. NL

VV ACH ILLES VEEN | 2 3

Gebroeders M. & G.G. Timmermans
Dies en Thijs Timmermans zijn actief in het verhandelen van appels, peren en
kersen. Deze verkopen zij rechtstreeks door of sorteren en verpakken zij naar
keuze. Door middel van eigen vrachtwagens en de samenwerking met ervaren
transportbedrijven zijn zij in staat om het transport van het fruit te organiseren.

Het begin
Rond 1933 heeft Matthijs Timmermans de fruithandel M. Timmermans & Co
opgericht. De eerste activiteiten waren het handelen in appels en peren. In 1960
hebben zijn zonen: Anton, Hen, Jas en Niek het bedrijf voortgezet. Het is een
echt familiebedrijf, voor zowel jong als oud. De gebroeders Thijs en Dies, zonen
van Niek, zijn al van jongs af aan actief in het familiebedrijf en zijn sinds 1996 de
derde generatie die het bedrijf besturen. In 1996 hebben Thijs en Dies de naam
veranderd naar Gebr. M. & G.G. Timmermans b.v. Zij nemen de kennis en expertise van alle generaties mee om zo de klanten zo goed mogelijk te bedienen.

Vandaag de dag
Vandaag de dag zijn de gebroeders M. & G. G. Timmermans nog steeds werkzaam in het bedrijf. Doordat de gebroeders van jongs af aan actief zijn geweest in
bedrijf kennen zij het gehele proces van de boomgaard tot aan de klant. Met al
ruim 35 jaar aan werkervaring besturen zij het bedrijf. Vandaag de dag wordt
naast het handelen in fruit ook appels en peren gesorteerd en verpakt naar wens.
Lokaal staat het bedrijf bekend als “de appelschuur”. De appelschuur is een erkend leerbedrijf wat betekent dat jongeren de kans krijgen om zich binnen het
bedrijf te ontwikkelen en kennis te maken met de agrarische sector.

In de zomermaanden worden kersen verhandeld afkomstig uit Nederland,
België, Duitsland, Spanje en Zwitserland. Aan de Witboomstraat 10 worden
op vrijdag en zaterdag de kersen, verpakt in pondsbakjes en 2 kilodoosjes,
verkocht aan particulieren. Ook wordt de Kersen Express regelmatig ingezet
voor verkoop op locatie.

Heeft u vragen? Twijfel niet en neem contact met ons op!
Witboomstraat 10
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4264, RW Veen

+31 416 69 12 37

gebr.timmermansveen@planet.nl

Facebook : Kersen van de Kersenexpress

https://www.timmermansfruit.nl/

Instagram : Kersenexpress

GROEN IS DE BASIS

Decoratiegroen van over de hele wereld!
Westland Bloemen Export B.V.
info@wbe.nl
www.wbe.nl
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DRIE ZUSSEN, ÉÉN ELFTAL

De zussen Van Roosmalen spelen sinds 2020 samen in het dameselftal van Veen.
Ze hebben ieder hun eigen weg gevonden naar Achilles Veen. Hoe is het om als
zussen in zowel een hecht voetbalteam als in een vriendinnengroep te voetballen?
Met haar 22 jaar is Raïsa de oudste
van de drie zussen. Ze speelt al sinds
2010 bij Achilles Veen. Het liefste als
voorstopper of laatste vrouw, maar
voorheen was ze ook nog weleens op de
linksback-positie te vinden. 'Raïsa is erg
volhardend in haar spel en legt iedere
tegenstander neer die te dicht bij het
doel komt.'
Mirte is de eerste telg van de 'Smidjes'
die bij Achilles Veen kwamen voetballen. De 21-jarige is sinds 2004 te vinden
op het voetbalveld. Je zult haar altijd
links of rechts in de voorhoede vinden.
'Met haar techniek speelt ze haar tegenstanders uit en door haar wervelende
spel komt ze snel tot scoren.'
Ezra is de jongste met 18 jaar en speelt
sinds 2013 bij Achilles Veen. In de spits
voelt ze zich helemaal in haar element.
'Ezra had eigenlijk op rugby moeten
zitten. Ze is onvermoeibaar en weet
zo vaak voorbij haar tegenstanders te
komen dat ze het doel kan bereiken en
scoort.' Deze techniek komt overigens
van opa Appie ('de Meier'): 'Wie niet
horen wil, moet maar voelen.'
In 2004 is Mirte begonnen bij de
Kabouters, onder leiding van Aad Vos.
In die periode voetbalde ze nog in een
team met alleen jongens, simpelweg
omdat er in die tijd bij Achilles Veen
nog geen voetbalteam voor meiden
bestond. Maar daar kwam in 2010 verandering in: Daniëlle Noorloos richtte
een heus meidenteam op, waar zus Raïsa zich daar dat jaar direct bij aansloot.
Mirte heeft zelf nog twee jaar bij de jongens gevoetbald voor ze overstapte naar
meidenteam MC1. Ezra heeft lange tijd
langs de lijn gestaan om haar zussen op
zaterdag aan te moedigen, maar besloot
in 2013 om zich ook aan te sluiten bij
de ME1 van Achilles Veen, dat door Ingrid Verschuur en Kiki Verhaegen werd
geleid. In de periode daarna kwamen er
veel verschillende trainers, kampioenschappen en leuke teamuitjes voorbij.
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Sinds 2020 is het voormalige MO19 bij
het bestaande vrouwenteam gevoegd,
waardoor de drie zussen opeens in hetzelfde voetbalteam kwamen te spelen,
onder leiding van Naftali Sahusilawane
en Jan Schreuders. En dat klikte natuurlijk prima, maar met drie zussen in
hetzelfde team valt het thuis soms lastig
te regelen. Hoe ziet zo’n avondje trainen
eruit in huize Van Roosmalen?
'Er wordt eerst altijd druk overlegd
hoe laat de training precies begint. Dat
kan al snel een half uur verschillen
van elkaar. Daarnaast komt het ook
regelmatig voor dat er een zus wakker
gemaakt moet worden voor de training.
De andere twee zussen schieten dan
eerst snel hun tenues aan zodat zij zelf
de beste sokken en broekjes hebben en
de slapende zus met de nieuwe, veel te
strakke sokken blijft zitten.'
'Sportief gedrag is iets wat je maar
op de training doet; de weg naar het
sportpark toe heeft daar absoluut niets
mee te maken,' vinden de zussen. Zo
gaan twee van de drie zussen altijd met
de auto naar het voetbalveld - wat maar
100 meter verderop ligt - en de andere
met de fiets. Hoe iemand naar het
voetbalveld gaat wordt dan ook altijd
goed bedacht van tevoren. Degene die
namelijk bij thuiskomst als eerste zijn
voetbaltas in de schuur dumpt en het
huis binnenloopt, mag als eerste douchen. Zo blijkt de keuze van je vervoer
naar het voetbalveld misschien wel
het belangrijkste waar je rekening mee
moet houden op een avondje trainen.'
Al met al zijn de dames het in ieder geval op één punt met elkaar eens: 'Het is
super om met drie zussen in hetzelfde
team te zitten! Hopelijk worden we ooit
nog eens samen kampioen. Voordat het
zover is zullen we soms wat wedstrijden
verliezen, maar tot die tijd genieten
we van de leuke kantinefeestjes en het
voetballen met dezelfde vriendinnen in
één voetbalteam.'
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Je beste zelf zijn,
doe je samen!
Covebo stimuleert jongeren én volwassenen om
hun talenten te benutten en te doen waar ze blij
van worden. Op het werk én op het voetbalveld!
Als succesvolle uitzendorganisatie verbinden wij
dagelijks werkzoekenden en bedrijven in de bouw,
techniek, productie en logistiek.
Interesse? Covebo Sliedrecht
+31 184 41 02 90 | sliedrecht@covebo.nl

VARIATIE
ALS PASSIE
vanlopikpartyservice.nl
Van Lopik Catering & Partyservice Vierlinghstraat 3 • Werkendam • Tel. 0183-307844
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THE BMW iX

DE NIEUWE NORM. VERRE VAN NORMAAL.

Tilburg | Waalwijk | Breda | Roosendaal | Goes
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HET AFVOERPUTJE
VAN ACHILLES VEEN

Het vierde elftal wordt soms gezien als het afvoerputje van de club, maar als jonge
garde zien we dat anders. Ook wij zijn opgevoed met passie, strijd en inzet. Onze
focus lag in het verleden inderdaad voornamelijk op de eerste en tweede helft.
Totdat we op een gezellig avondje in
de kantine van De Hanen Weide onze
huidige supreme leader Axel Verhaegen
spraken. Hij vertelde ons over de mooie
kanten van het vierde elftal, waarbij het
niet op het veld moest gebeuren, maar
vooral daarbuiten. Toen ging er een
wereld voor ons open.
Als vierde elftal mochten we al eens een
wedstrijd meespelen waarbij de kwaliteit van een blikje lauwe Schultenbräu
al snel beter bleek dan de kwaliteit op
het veld: een olietanker draait soepeler
dan Axel, De Mug schiet zo ver over dat
de bal in Aalst opgehaald kan worden
en ook Juan kijkt niet zo nauw. Sander
is zo lomp als een hert en Johnny is er
alleen voor de after bij. Gelukkig draait
Ries zijn hand er niet voor om.
Op 15 februari 2020 werd er door ons
team van jonge honden afgereisd naar
het pittoreske Aalst.
De in het verleden behaalde resultaten
waren niet erg hoopgevend, aangezien
we het jaar ervoor nog met een 0-24
nederlaag terug de pont op werden
gestuurd.
Maar op diezelfde pont voelden we
deze keer al dat er iets te halen viel.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen, dacht
scouting-machine Axel.
Ondanks een stuk of 16 afmeldingen
(blessures, taakstraf, werk, feestje,
winkelen met de vrouw, quarantaine
en nog meer goede redenen) wist onze
Axel toch een mooi elftal op de been te
krijgen.
Tot onze verbazing deed onze tegenstander een warming-up. Het vierde
elftal heeft echter een snellere manier
om warm te worden: het roken van een
Marlboro.
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We begonnen met de wedstrijd onder
het motto 'Hoe eerder we klaar zijn,
hoe eerder de derde helft begint.'
In de eerste helft werd er door Veen eigenlijk best goed gevoetbald en werden
de duels dan ook flink aangegaan. Dit
leverde veel gezeur op van de kant van
Roda Boys, terwijl ze er zelf net zo hard
ingingen.
We kregen het voor elkaar om het team
uit Aalst niet in hun spel te laten komen
en konden zelfs zonder tegendoelpunt
aan de thee.
Na wat tactische wissels aan de Veense
zijde werd er een prima tweede helft
gespeeld. Totdat Roda Boys in de 70e
minuut een strafschop kreeg. Maar
onze keeper Vince 'Keppel' was steeds
al goed in vorm en wist ook deze penalty te stoppen!
Zou het ons deze keer dan toch gaan
lukken?
Vol goede moed gingen we weer over
op de aanval. Een paar minuten later
werd Axel netjes in de voeten aangespeeld, en hoewel hij met zijn rug
naar het doel stond, wist hij om zijn
tegenstander heen te draaien en een
prachtige goal te scoren: 0-1.
Direct er achteraan een wissel, want je
moet natuurlijk stoppen op je hoogtepunt. Daarna probeerde Roda Boys het
nog een aantal keer, maar de verdediging van Veen was hen te sterk.

Helaas volgden buiten onze schuld om
13 nederlagen, 94 tegendoelpunten,
7 schorsingen en 2 boze echtgenoten.
Gelukkig bracht de huidige pandemie
redding en werden we bevrijd van
deze nederlagen. Helaas niet van de
vrouwen.
Maar waarom blijft deze jonge garde
dan in vredesnaam bij zulke veteranen
hangen? Het blijkt dat dit vierde elftal
vooral veel talent heeft voor de derde
helft. Er worden bijvoorbeeld meer
bitterballen gescoord dan doelpunten
in het veld. Elke zaterdagavond zitten
we vol passie, strijd en inzet aan de bar.
Opgeven is geen optie.
Zo blijkt ook wel het talent van onze
koperen flank. Met Gino als aanvulling
op De Kroeze en met Sander aan de
linkerzijde is het trio eindelijk compleet
en gaat elke bal verloren. Ze worden
ook wel de Jing, Jeng en Jang van het
elftal genoemd. Zo wordt het talent van
Jan Heysteeg overigens ook goed benut:
ballen vissen uit de sloot.
Ons werd altijd verteld dat we moesten
strijden om bij het eerste elftal te
kunnen spelen. Imiddels weten we wel
beter: gezelligheid staat bij ons op één
en bier op twee.
Harmen 'De Plint' Vos
Speler 't Vierde

In de 85e minuut brak Veen nog eens
uit en Harmen 'De Plint' Vos liet het
netje weer bollen: 0-2!
In de 91e minuut durfde zelfs Johnny 'De Ronde' het aan. Hij speelde
uiteraard weer een foutloze wedstrijd
en werd dan ook verkozen tot Man of
the Match!
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VOSKOERIERSDIENST
Gespecialiseerd in schadevrij transport

Vaste lage prijzen
Schadevrije leveringen

ONDERDEEL VAN:
E.VOS HOLDING B.V.

Binnen 1 werkdag geleverd
VOSKOERIERSDIENST

Ervaren chauffeurs
GRATIS retourservice
Track & Trace




   

VOSPARTS

ONDERDELENIN KLEUR

NEZ A’S
BLOOM
bloemist in zijdebloemen
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HARD EN FANATIEK
MAAR OOK EERLIJK

Willy van Iersel is geboren op 17 oktober 1967 te Goirle.
Hij woont in Tilburg en is getrouwd met Ingrid.
Samen hebben zij vier kinderen in de leeftijden van 14, 17, 20 en 22 jaar.
Mijn keeperscarrière startte in de jeugd
van het Tilburgse NOAD. In seizoen
1983/1984 mocht ik het doel van het
eerste elftal bewaken. NOAD speelde
op dat moment in de Eerste Klasse.
Daarna heb ik vijf jaar onder de lat gestaan bij het eerste elftal van Willem ll,
dat in het begin nog in de Eerste Divisie
speelde. In 1987 wisten we te promoveren naar de Eredivisie. Wat was het
prachtig om dat mee te mogen maken!
Na mijn avontuur bij Willem ll heb ik
bij diverse amateurteams gekeept. In
die periode ben ik ook begonnen met
zaalvoetbal, waarbij ik vanaf 1992 twee
jaar lang ben uitgekomen voor het Nederlandse zaalvoetbalselectie-team.
In 2005 ben ik als trainer gestart bij
Voab in Goirle. Daar heb ik 10 jaar
verschillende jeugdteams getraind en
15 jaar lang de keeperstraining voor de
jeugd verzorgd.
Tussen 2011 en 2014 was ik assistenten keeperstrainer van Hoofdklasse-elftal ’t Zand Dames 1. Daarna was ik
een seizoen lang trainer van Voab 2,
waarmee ik promotie maakte naar
de Reserve Eerste Klasse. Toen ben
ik gestart als hoofd keeperstrainer bij
Voab, en dat heb ik tot en met vorig
jaar gedaan.
Afgelopen jaar ben ik door Daan van
Dinter benaderd om keeperstrainer te
worden van de jeugd. Hij legde mij uit
dat de jeugdtrainers bij Achilles Veen
erg enthousiast en ambitieus zijn. Daar
wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen. Zodoende ben ik in het begin
van 2021 aangesteld als keeperstrainer
voor de jeugd. Ik merk dat de selectie
keepers bij Achilles Veen ook zeer fanatiek is. Daar zie ik veel kansen in voor
de voetbalclub.
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Kort na mijn aanstelling als keeperstrainer werd ik gevraagd om de jongens
onder 19 mee op te pakken als hoofdtrainer.
De afgelopen tijd heb ik met deze jongens getraind en hun prestaties bekeken
tijdens de wedstrijden, en hierna heb ik
besloten om de uitdaging aan te gaan.
Na kort maar hard werken zijn we
helaas net niet eerste geworden in de
regiocup.
Je merkt dan echt dat het een team van
uitersten is. Niet alleen in leeftijd maar
ook in vaardigheden.
Ik wil dit elftal verbeteren maken door
er een echt team van te maken. Tevens
wil ik de jongens versterken in waar ze
zelf al goed in zijn. Dus probeer ik ze
niet opeens allemaal dingen te leren die
ze niet gewend zijn, maar juist handvatten te geven om ze sterker te maken op
hun eigen gebied.
Zo hoop ik ze tactische inzichten bij
te kunnen brengen die ze ook in hun
verdere voetbal-loopbaan nog kunnen
gebruiken.

Ik ben goed ontvangen bij Achilles
Veen. Het voelt voor mij echt als een
warm bad. Ik heb al veel contact kunnen leggen met de vrijwilligers en leden
van de voetbalclub. Een aantal trainers
kende ik al, dus dat maakt het voor mij
ook een stukje makkelijker.
De Veense mentaliteit van hard werken
ligt me goed en het hele ons-kent-onsgevoel bevalt me wel. Ik heb ontzettend
veel zin in de uitdagingen van het
aankomende seizoen!
Willy van Iersel
Keeperstrainer en trainer JO19

Als trainer kan ik hard en fanatiek zijn,
maar ik ben ook eerlijk. De jongens in
mijn team zullen met beide kanten te
maken gaan krijgen.
Maar we gaan ervoor zorgen dat we
niet alleen hard trainen, maar ook een
gezellige tijd samen hebben.
Hard werken moet namelijk beloond
worden.
Het aankomende seizoen zal Axel Verhaegen mij ondersteunen als leider. Dit
is voor mij ontzettend fijn, aangezien
hij al zo'n lange tijd bij Achilles Veen
rondloopt. Ik heb er daarom het volste
vertrouwen in dat wij de groep samen
naar een hoger niveau kunnen tillen.
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TAFELS,
BANKEN
& MEER!
IN WIJK EN AALBURG

NIET
AR
ZOMA
hout
Est. 2010

Exclusief assortiment tafels,
eetkamerstoelen, fauteuils,
banken, barkrukken,
tuinmeubelen en maatwerk.
Persoonlijk advies
Wij komen graag bij u langs voor
een persoonlijk advies.

Winkel
Grote kerkstraat 20
4261 BD Wijk en Aalburg
Contact
0183 745 665
info@nietzomaarhout.nl
nietzomaarhout.nl

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

trotse
Wij zijn sor
spon
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'STRAKS IS HET NIEUWE
TERRAS PERFECT!'
Als je bij Achilles Veen aan komt lopen ziet alles er spic en span uit.
Het is inmiddels alweer zeven jaar geleden dat de voetbalvereniging
hun geliefde sportpark De Hanen Weide in gebruik nam.
Teus Prinse is één van de vrijwilligers
die daarbij een flinke rol speelde. Ook
zorgt hij er met een groepje van zo'n
acht vrijwilligers nog altijd voor dat
het sportpark er zo keurig uitziet en in
ontwikkeling blijft.

We zijn bijvoorbeeld ook al een tijd op
zoek naar iemand die de lijnen wil trekken, want de man die dat de afgelopen
twintig jaar gedaan heeft kan het niet
meer. Iedereen kan zich aanmelden,
maar de reacties blijven gewoon uit!'

Viswedstrijden
Prinse stopt namelijk zo'n 15 à 16 uur
per week in 'zijn' club, waardoor hij onbetwist een van de drijvende krachten
achter de vereniging is. En dat terwijl
hij helemaal niet uit Veen komt, maar
uit Genderen!
Prinse: 'Ik was vroeger best een voetballiefhebber en hield alles ook wel bij,
maar het was ook niet meer dan dat.
Mijn passie lag toen meer bij het vissen,
waardoor ik zo'n 20 jaar lang heb meegedaan aan viswedstrijden; een stuk of
vier per week.'
Maar een jaar of 20 geleden besloot
Prinse om eens bij Achilles Veen te
gaan kijken. En toen ging het opeens
heel snel. Inmiddels doet hij al jaren
ontzettend veel op het sportpark; variërend van het benodigde kluswerk tot
een bestuursfunctie in de stichting van
de voetbalclub.

Prinse vervolgt: 'Dat de jeugd doordeweeks gewoon moet werken snap ik
ook wel. Ze hoeven er heus niet de uren
in te stoppen die wij erin stoppen. Maar
neem nou de heg. Deze moet elk jaar
gesnoeid worden en het zou fijn zijn
als iemand dat zou willen oppakken.
Nu doet een bestuurslid dat, maar dat
zou eigenlijk niet nodig moeten zijn.
Het bestuur heeft immers andere taken,
zoals zorgen dat er geld binnenkomt.
En dat is minstens zo belangrijk. Maar
dit is niet alleen bij ons zo; alle voetbalclubs hebben dit probleem.'

Lijnentrekker gezocht
Prinse is bijna dagelijks met veel plezier
op sportpark De Hanen Weide te vinden om daar als vutter bezig te zijn. En
hij is zeker niet de enige. Toch hoopt
hij snel op nieuwe en vooral jongere
aanwas.
'Dat is wel echt een probleem. Wij zijn
allemaal vutters, maar de jeugd krijg je
maar moeilijk te pakken. Op de website
van de voetbalclub heb ik al eens
gevraagd om wat 'handige handjes' om
te komen timmeren of te schilderen,
maar hier zijn helaas nog steeds geen
aanmeldingen op gekomen.
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Net een voetbalwedstrijd
Over dit bestaande probleem is Prinse
dan wel erg duidelijk, maar verder is hij
eigenlijk alleen maar positief over voetbalvereniging Achilles Veen. Trots zelfs,
als hij op sportpark De Hanen Weide
loopt. Afgelopen jaar is hij met de vaste
groep vrijwilligers druk bezig geweest
met het creëren van een nieuw terras.
'Het is echt een leuk stukje werk wat we
z'n allen hebben neergezet. Ik zeg altijd:
vrijwilligerswerk is net een voetbalwedstrijd. Want als er ook maar één speler
op het veld loopt die zijn taak verzaakt,
is het foute boel. En zo is het natuurlijk
ook bij ons,' aldus Prinse.

geregeld: wat tafels gekocht, een paar
parasols erbij. Straks is het perfect!'
roept Prinse. Zoals het hele sportcomplex eigenlijk gewoon perfect is.
'Natuurlijk ben ik daar trots op! Afgelopen seizoen kregen we DHSC, de vereniging van Wesley Sneijder, op bezoek.
DHSC-trainer Gert Kruys was hier nog
nooit geweest en zei dat sportpark De
Hanen Weide 'heel luxe was voor zo'n
dorpje'. Zo'n man is overal geweest en
heeft ontzettend veel ervaring, dus dat
streelt je dan wel. En het is ook echt
zo, we horen het ook van veel andere
besturen.
Per slot van rekening is Veen slechts
een plaatsje van 2.700 inwoners, maar
bij Achilles Veen hangt er wel anderhalf
à twee kilometer aan reclameborden
langs de velden. Dat zie je bijna nergens,' besluit Prinse trots.

Eigen beheer
'We hebben het gebouwtje op het terras
echt helemaal zelf met onze vrijwilligers gebouwd; van uitgraven tot het
storten van de fundering - allemaal
in eigen beheer. Met wat hulp hebben
we bijvoorbeeld de afwerking ook zelf

VV ACH ILLES VEEN | 4 3

w w w. v o t e c h b v. n l
WIJK EN AALBURG

06 - 138 455 77

Sierbestrating - Tuin & Terrastegels - Buitenverlichting - Kunstgras - Grind & Split

Industriële verpakkingsmachines
Palletiseermachines
Pallettransportsystemen
Stretchhood machines
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WEDSTRIJDSCHEMA
Eerste periode

Tweede periode

Derde periode

1: Zaterdag 28 augustus 2021

6: Zaterdag 2 oktober 2021

11: Zaterdag 13 november 2021

16: Zaterdag 22 januari 2022

21: Zaterdag 12 maart 2022

26: Zaterdag 23 april 2022

2: Zaterdag 4 september 2021

7: Zaterdag 9 oktober 2021

12: Zaterdag 20 november 2021

17: Zaterdag 29 januari 2022

22: Zaterdag 19 maart 2022

27: Zaterdag 30 april 2022

3: Zaterdag 11 september 2021

8: Zaterdag 16 oktober 2021

13: Zaterdag 27 november 2021

18: Zaterdag 5 februari 2022

23: Zaterdag 26 maart 2022

28: Zaterdag 14 mei 2022

4: Zaterdag 18 september 2021

9: Zaterdag 30 oktober 2021

14: Zaterdag 4 december 2021
14:30 Poortugaal - Spijkenisse
15:00 DUNO D - sc Feyenoord
14:30 Achilles Veen - De Jodan Boys
14:30 FC Rijnvogels - DHSC
14:30 's-Gravenzande - Smitshoek
14:30 vv Scherpenzeel - Rijsoord
14:30 Capelle - ARC
14:30 Achilles’29 - Zwaluwen

14:30 Zwaluwen - Capelle
14:30 Poortugaal - Achilles’29
14:30 De Jodan Boys - vv Scherpenzeel
15:00 DUNO D - Smitshoek
14:30 Achilles Veen - FC Rijnvogels
14:30 's-Gravenzande - Rijsoord
15:00 sc Feyenoord - Spijkenisse
14:00 DHSC - ARC

19: Zaterdag 12 februari 2022

24: Zaterdag 9 april 2022

29: Zaterdag 21 mei 2022

5: Zaterdag 25 september 2021

10: Zaterdag 6 november 2021

15: Zaterdag 11 december 2021

20: Zaterdag 19 februari 2022

25: Zaterdag 16 april 2022

30: Zaterdag 28 mei 2022

14:30 Zwaluwen - Spijkenisse
14:30 Poortugaal - DHSC
14:30 De Jodan Boys - ARC
15:00 DUNO D - vv Scherpenzeel
14:30 Achilles Veen - Smitshoek
14:30 FC Rijnvogels - Achilles’29
14:30 's-Gravenzande - Capelle
15:00 sc Feyenoord - Rijsoord

14:30 vv Scherpenzeel - FC Rijnvogels
14:30 Capelle - Zwaluwen
14:30 Rijsoord - Poortugaal
14:30 ARC - Achilles Veen
14:00 DHSC - DUNO D
14:30 Spijkenisse - sc Feyenoord
14:30 Achilles’29 - 's-Gravenzande
14:30 Smitshoek - De Jodan Boys

14:30 Zwaluwen - Smitshoek
14:30 Poortugaal - vv Scherpenzeel
14:30 De Jodan Boys - Capelle
15:00 DUNO D - Achilles’29
14:30 Achilles Veen - Spijkenisse
14:30 FC Rijnvogels - Rijsoord
14:30 's-Gravenzande - ARC
15:00 sc Feyenoord - DHSC

14:30 vv Scherpenzeel - 's-Gravenzande
14:30 Capelle - sc Feyenoord
14:30 Rijsoord - De Jodan Boys
14:30 ARC - Poortugaal
14:00 DHSC - Zwaluwen
14:30 Spijkenisse - FC Rijnvogels
14:30 Achilles’29 - Achilles Veen
14:30 Smitshoek - DUNO D

14:30 Zwaluwen - ARC
14:30 Poortugaal - Capelle
14:30 De Jodan Boys - Achilles’29
15:00 DUNO D - Rijsoord
14:30 Achilles Veen - vv Scherpenzeel
14:30 's-Gravenzande - FC Rijnvogels
15:00 sc Feyenoord - Smitshoek
14:00 DHSC - Spijkenisse
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14:30 Zwaluwen - sc Feyenoord
14:30 FC Rijnvogels - Achilles Veen
14:30 Capelle - DUNO D
14:30 Rijsoord - 's-Gravenzande
14:30 ARC - DHSC
14:30 Spijkenisse - De Jodan Boys
14:30 Achilles’29 - vv Scherpenzeel
14:30 Smitshoek - Poortugaal

14:30 Poortugaal - 's-Gravenzande
14:30 De Jodan Boys - FC Rijnvogels
15:00 DUNO D - Zwaluwen
14:30 Achilles Veen - Rijsoord
15:00 sc Feyenoord - Achilles’29
14:30 vv Scherpenzeel - Smitshoek
14:00 DHSC - Capelle
14:30 Spijkenisse - ARC

14:30 FC Rijnvogels - DUNO D
14:30 's-Gravenzande - Achilles Veen
14:30 vv Scherpenzeel - De Jodan Boys
14:30 Capelle - Spijkenisse
14:30 Rijsoord - Zwaluwen
14:30 ARC - sc Feyenoord
14:30 Achilles’29 - Poortugaal
14:30 Smitshoek - DHSC

14:30 Zwaluwen - 's-Gravenzande
14:30 Poortugaal - De Jodan Boys
15:00 DUNO D - Achilles Veen
15:00 sc Feyenoord - FC Rijnvogels
14:30 Capelle - vv Scherpenzeel
14:30 ARC - Rijsoord
14:00 DHSC - Achilles’29
14:30 Spijkenisse - Smitshoek

14:30 De Jodan Boys - sc Feyenoord
14:30 Achilles Veen - Poortugaal
14:30 FC Rijnvogels - Capelle
14:30 's-Gravenzande - DUNO D
14:30 vv Scherpenzeel - Zwaluwen
14:30 Rijsoord - DHSC
14:30 Achilles’29 - Spijkenisse
14:30 Smitshoek - ARC

14:30 Zwaluwen - De Jodan Boys
14:30 Poortugaal - FC Rijnvogels
15:00 sc Feyenoord - Achilles Veen
14:30 Capelle - Smitshoek
14:30 Rijsoord - Achilles’29
14:30 ARC - vv Scherpenzeel
14:00 DHSC - 's-Gravenzande
14:30 Spijkenisse - DUNO D

14:30 De Jodan Boys - DHSC
15:00 DUNO D - Poortugaal
14:30 Achilles Veen - Zwaluwen
14:30 FC Rijnvogels - ARC
14:30 's-Gravenzande - Spijkenisse
14:30 vv Scherpenzeel - sc Feyenoord
14:30 Achilles’29 - Capelle
14:30 Smitshoek - Rijsoord

14:30 Zwaluwen - Poortugaal
14:30 De Jodan Boys - DUNO D
15:00 sc Feyenoord - 's-Gravenzande
14:30 Rijsoord - Capelle
14:30 ARC - Achilles’29
14:00 DHSC - Achilles Veen
14:30 Spijkenisse - vv Scherpenzeel
14:30 Smitshoek - FC Rijnvogels

14:30 Zwaluwen - FC Rijnvogels
14:30 De Jodan Boys - 's-Gravenzande
15:00 DUNO D - ARC
14:30 Achilles Veen - Capelle
15:00 sc Feyenoord - Poortugaal
14:00 DHSC - vv Scherpenzeel
14:30 Spijkenisse - Rijsoord
14:30 Smitshoek - Achilles’29

14:30 Poortugaal - Smitshoek
14:30 FC Rijnvogels - sc Feyenoord
14:30 's-Gravenzande - Zwaluwen
14:30 vv Scherpenzeel - DUNO D
14:30 Capelle - De Jodan Boys
14:30 Rijsoord - Achilles Veen
14:30 ARC - Spijkenisse
14:30 Achilles’29 - DHSC

14:30 Zwaluwen - vv Scherpenzeel
14:30 Poortugaal - ARC
14:30 De Jodan Boys - Smitshoek
15:00 DUNO D - FC Rijnvogels
14:30 Achilles Veen - 's-Gravenzande
15:00 sc Feyenoord - Capelle
14:00 DHSC - Rijsoord
14:30 Spijkenisse - Achilles’29

14:30 FC Rijnvogels - Spijkenisse
14:30 's-Gravenzande - Poortugaal
14:30 vv Scherpenzeel - Achilles Veen
14:30 Capelle - DHSC
14:30 Rijsoord - DUNO D
14:30 ARC - De Jodan Boys
14:30 Achilles’29 - sc Feyenoord
14:30 Smitshoek - Zwaluwen

14:30 FC Rijnvogels - De Jodan Boys
14:30 vv Scherpenzeel - Poortugaal
14:30 Capelle - 's-Gravenzande
14:30 Rijsoord - sc Feyenoord
14:30 ARC - Zwaluwen
14:30 Spijkenisse - DHSC
14:30 Achilles’29 - DUNO D
14:30 Smitshoek - Achilles Veen

14:30 Zwaluwen - Rijsoord
14:30 De Jodan Boys - Poortugaal
15:00 DUNO D - Spijkenisse
14:30 Achilles Veen - ARC
14:30 's-Gravenzande - Achilles’29
15:00 sc Feyenoord - vv Scherpenzeel
14:00 DHSC - FC Rijnvogels
14:30 Smitshoek - Capelle

14:30 Poortugaal - sc Feyenoord
14:30 FC Rijnvogels - 's-Gravenzande
14:30 vv Scherpenzeel - DHSC
14:30 Capelle - Achilles Veen
14:30 Rijsoord - Smitshoek
14:30 ARC - DUNO D
14:30 Spijkenisse - Zwaluwen
14:30 Achilles’29 - De Jodan Boys

14:30 Zwaluwen - Achilles’29
15:00 DUNO D - De Jodan Boys
14:30 Achilles Veen - DHSC
14:30 FC Rijnvogels - Poortugaal
14:30 's-Gravenzande - vv Scherpenzeel
15:00 sc Feyenoord - ARC
14:30 Capelle - Rijsoord
14:30 Smitshoek - Spijkenisse

14:30 Poortugaal - DUNO D
14:30 De Jodan Boys - Achilles Veen
15:00 sc Feyenoord - Zwaluwen
14:30 vv Scherpenzeel - Achilles’29
14:30 Rijsoord - FC Rijnvogels
14:30 ARC - 's-Gravenzande
14:00 DHSC - Smitshoek
14:30 Spijkenisse - Capelle

14:30 Zwaluwen - DHSC
14:30 Achilles Veen - DUNO D
14:30 FC Rijnvogels - vv Scherpenzeel
14:30 's-Gravenzande - De Jodan Boys
14:30 Capelle - Poortugaal
14:30 Rijsoord - Spijkenisse
14:30 Achilles’29 - ARC
14:30 Smitshoek - sc Feyenoord

14:30 Poortugaal - Zwaluwen
14:30 De Jodan Boys - Rijsoord
15:00 DUNO D - 's-Gravenzande
14:30 vv Scherpenzeel - Capelle
14:30 ARC - Smitshoek
14:00 DHSC - sc Feyenoord
14:30 Spijkenisse - Achilles Veen
14:30 Achilles’29 - FC Rijnvogels

14:30 Zwaluwen - DUNO D
14:30 Achilles Veen - Achilles’29
15:00 sc Feyenoord - De Jodan Boys
14:30 Capelle - FC Rijnvogels
14:30 Rijsoord - ARC
14:00 DHSC - Poortugaal
14:30 Spijkenisse - 's-Gravenzande
14:30 Smitshoek - vv Scherpenzeel

14:30 Poortugaal - Achilles Veen
14:30 De Jodan Boys - Zwaluwen
15:00 DUNO D - DHSC
14:30 FC Rijnvogels - Smitshoek
14:30 's-Gravenzande - sc Feyenoord
14:30 vv Scherpenzeel - Spijkenisse
14:30 ARC - Capelle
14:30 Achilles’29 - Rijsoord

14:30 Zwaluwen - Achilles Veen
14:30 sc Feyenoord - DUNO D
14:30 Capelle - Achilles’29
14:30 Rijsoord - vv Scherpenzeel
14:30 ARC - FC Rijnvogels
14:30 DHSC - De Jodan Boys
14:30 Spijkenisse - Poortugaal
14:30 Smitshoek - 's-Gravenzande

14:30 Poortugaal - Rijsoord
14:30 De Jodan Boys - Spijkenisse
14:30 DUNO D - Capelle
14:30 Achilles Veen - sc Feyenoord
14:30 FC Rijnvogels - Zwaluwen
14:30 's-Gravenzande - DHSC
14:30 vv Scherpenzeel - ARC
14:30 Achilles’29 - Smitshoek
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jaar

AL 25 JAAR
SAMEN BOUWEN
EN ONDERHOUDEN!
www.almbouw.nl
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6 250 22 311  info@vos-elektrotechniek.nl
6 519 27 903
 info@vos-bouwbedrijf.nl
27+31
311  info@vos-elektrotechniek.nl
+31 6 519
903
 info@vos-bouwbedrijf.nl
 +31 6 25022+31

bekijk onze website
onze& website
Scan & bekijkScan
www.vos-bouwbedrijf.nl
www.vos-bouwbedrijf.nl

& kantoorruimte
bedrijfshallen
& kantoorruimte
bedrijfshallen
TevensTevens
te huurte huur

Met het oog op de toekomst en door toenemende groei
Met het oog
op de toekomst en door toenemende groei
gaan wij uitbreiden met een nieuw bedrijfspand aan de
gaan wij uitbreiden met een nieuw bedrijfspand aan de
Veensepolder in Veen. Met deze stap kunnen wij onze
Veensepolder in Veen. Met deze stap kunnen wij onze
klanten nog beter van dienst zijn.
klanten nog beter van dienst zijn.

Wood Crafts BV I De Family Tree Table

Zo groen als de mat

Het is een ware eyecatcher, de Family Tree Table van Wood Crafts BV. De tafel doet zijn naam zeker eer aan: het is een
enorme, houten tafel in de vorm van een boom. Alex Schoordijk, eigenaar van Wood Crafts BV, ontwierp de tafel voor een
klant. Deze wilde graag een grote picknicktafel waar je met de hele familie aan kunt zitten in boomvorm. Die uitdaging ging
Alex niet uit de weg en zie hier het prachtige resultaat.

De 100% elektrische Volkswagen ID.3 en ID.4

Omdat het zo’n succes was, besloot Alex om de tafel op te nemen in
zijn standaard collectie. De unieke tafel is in verschillende houtsoorten
verkrijgbaar, zoals douglas-, eiken- of acaciahout. Zo’n grote tafel is
niet voor iedere tuin geschikt, daar heeft Alex aan gedacht. Daarom
bestaat de Family Tree Table uit verschillende delen. Zo kunt u zelf het
formaat van de tafel kiezen.

Tijd om aan te sluiten bij een nieuwe beweging
van elektrisch rijden. Met de lancering van de
volledig elektrische Volkswagen ID. Family wordt
elektrisch rijden voor iedereen mogelijk. Auto’s
met net zoveel energie als jij. Auto’s waarmee
iedereen verder komt.

Maatwerk buitenmeubilair

Naast de schitterende boomstamtafel, maakt
Wood Crafts BV ook ander houten maatwerkbuiten meubels. Denk aan buitenkeukens in
teak, exclusieve tuinmeubelen of een maatwerkpoolhouse. Alex heeft een passie voor hout en
denkt graag met u mee over uw perfecte, op
maat gemaakte buitenmeubilair.

Tekst: Juultje Peels | Fotografie: Jaro van Meerten

Wood Crafts BV
Bagijnhof 13
4264 AZ Veen (NL)
T. +31 (0)416 - 785925
E. info@wood-crafts.nl
www.wood-crafts.nl

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

Thur Advertentie Voetbal - 90x133mm v2.indd 1
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28-07-2021 14:07

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)
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BALSPONSOREN
Zaterdag 28 augustus 2021

Zaterdag 6 november 2021

Zaterdag 29 januari 2022

Zaterdag 16 april 2022

Zaterdag 11 september 2021

Zaterdag 20 november 2021

Zaterdag 12 februari 2022

Zaterdag 30 april 2022

Zaterdag 25 september 2021

Zaterdag 4 december 2021

Zaterdag 12 maart 2022

Zaterdag 28 mei 2022

Zaterdag 9 oktober 2021

Zaterdag 11 december 2021

Zaterdag 26 maart 2022

Achilles Veen – Smitshoek
1. Westerhout Werkendam
www.westerhout-transport.nl
2. Jan Deckers Jr
www.jandeckersjr.nl
3. Ferry Verbeek Plantenexport
www.ferryverbeek.nl
4. Jacco Vos Bouw
www.jaccovosbouw.nl
5. Jaap Rietveld
www.jaaprietveld.com

Achilles Veen – Spijkenisse
1. Busfinesse
www.busfinesse.nl
2. Raadkracht
www.raadkracht.nu
3. Van Helden Bouw
www.vanheldenbouw.nl
4. Mary de Jong
www.dejonguitvaartverzorging.nl
5. PT-Creations
www.pt-creations.nl

Achilles Veen – Scherpenzeel
1. Drankenhandel Walther de Louw
www.wdldrank.nl
2. Vos Elektrotechniek
www.vos-elektrotechniek.nl
3. Agrifirm
www.agrifirm.nl
4. Homme & Home
Menswear Scherpenzeel
www.hommehome.nl
5. FN Quality Plants
www.fnqualityplants.nl

Achilles Veen – Rijsoord
1. Schreuders Bloemen
www.schreudersbloemen.nl
2. Ries de Kaasboer
ries.vd.wetering@gmail.com
3. Ieceetee
www.ieceetee.nl
4. Cooldown Airco
www.cooldownairco.nl
5. Starpower Drive-in Show
www.star-power.nl
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Achilles Veen – sv Poortugaal
1. 3WT
www.3wt.nl
2. Van Hooft Trucks
www.hooft.nl
Vos Elektrotechniek
www.vos-elektrotechniek.nl
3. Gebr. Timmermans
www.timmermansfruit.nl
4. Manus Plante
www.manusplante.no
5. ViaJoop Makelaardij
www.viajoop.nl

Achilles Veen – Zwaluwen
1. David Timmermans
www.dtauto.nl
2. Ieceetee
www.ieceetee.nl
3. Van der Pol Bedrijfskleding
www.vdpbedrijfskleding.nl
4. AV EMEA
www.avemea.com

Achilles Veen – Jodan Boys
1. Ferry Verbeek Plantenexport
www.ferryverbeek.nl
2. Firma Van Bergeijk-Andel
3. Henk Schreuders
www.wiestoptdezetrein.nl
4. Van Rijswijk Auto's
www.vanrijswijkautos.nl
5. Camping De Hoge Waard Andel
www.dehogewaard.nl

Achilles Veen – Capelle
1. Westerhout Werkendam
www.westerhout-transport.nl
2. Bouwbedrijf Honcoop
www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas
www.hs-pas.nl
4. De Optimisten

Achilles Veen – FC 's-Gravenzande
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

Achilles Veen – Rijnvogels
1. Busfinesse
www.busfinesse.nl
2. Agrifirm
www.agrifirm.nl
3. Cooldown Airco
www.cooldownairco.nl
4. AV EMEA
www.avemea.com

Achilles Veen – ARC
1. Jan Deckers Jr
www.jandeckersjr.nl
2. Ries de Kaasboer
ries.vd.wetering@gmail.com
3. COVEBO
www.covebo.nl
4. Henk Schreuders
www.wiestoptdezetrein.nl

Achilles Veen – DUNO D
1. Drankenhandel Walther de Louw
www.wdldrank.nl
2. Mary de Jong
www.dejonguitvaartverzorging.nl
3. Manus Plante
www.manusplante.no
4. Jaap Rietveld
www.jaaprietveld.com
5. Dijkhof Tweewielers
www.dijkhoftweewielers.nl

Achilles Veen – Achilles '29
1. Raadkracht
www.raadkracht.nu
2. David Timmermans
www.dtauto.nl
3. Van Loon Bloemen
www.vanloonbloemen.nl
4. Van Hooft Trucks
www.hooft.nl

Achilles Veen – SC Feyenoord
1. Firma Van Bergeijk-Andel
2. Bouwbedrijf Honcoop
www.bouwbedrijfhoncoop.nl
3. HS-Pas
www.hs-pas.nl
4. De Optimisten
5. Camping De Hoge Waard Andel
www.dehogewaard.nl

Achilles Veen – DHSC
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
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EEN RUIM AANBOD IN
EXCLUSIEVE BEDRIJFSWAGENS

www.mijnscheepsnotaris.nl

Wijksestraat 3a | 4261 TV Wijk en Aalburg | 0416 - 53 24 50 | www.mavoauto.nl

KLIMAATTECHNIEK
WARMTEPOMPEN
AIRCONDITIONING
ROOM
W
O
H
S
NIEUWE

Veensesteeg 16-E - Veen
Tel: 0416-693525

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

John Karelse
Hoofdtrainer

Johan van Bijsterveld
Assistent-trainer

Jan Schalken
Keeperstrainer

Michel Smits
Teammanager

Jan Donders
Verzorger

Glenn Kools
Middenvelder

Teun Sebregts
Middenvelder

Rémon Koenen
Aanvaller

Sen Aerts
Aanvaller

Sven Jansen
Hersteltrainer

Thijs van Aalst
Materiaalman

Jordy Zielschot
Keeper

Jorn Wagener
Keeper

Ferdi Kwetters
Keeper

Gino Dix
Aanvaller

Thomas de Man
Aanvaller

Jay-Jay Meierdres
Aanvaller

Thomas Schilders
Aanvaller

Ousmane Traore
Aanvaller

SELECTIE 2021/2022
Thijs van den Berg
Verdediger

Maarten Boddaert
Verdediger

Berry Sonnenschein
Verdediger

Mats van Huijgevoort
Verdediger

Vincent van Hoof
Verdediger

Rico Geeroms
Verdediger

Melle Mandemakers
Verdediger

Zain Moghal
Verdediger

Daan Wensink
Middenvelder

Niek Wilborts
Middenvelder
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WARMTE & COMFORT
VOOR NU EN DE TOEKOMST

De Werkendamse is dé specialist op het gebied van centrale verwarming, klimaatbeheersing, luchtbehandeling en duurzame
verwarming van woningen en bedrijfsgebouwen. De Werkendamse is al sinds 1964 een begrip, zowel binnen de regio als
daarbuiten. Wij onderscheiden ons nog steeds door kennis, inzet en ervaring.

Centrale verwarming • Klimaatbeheersing • Luchtbehandeling • Duurzame energie
Meet- & regeltechniek • Service & onderhoud

De Werkendamse: voor advies, installatie, beheer en onderhoud. 0183 - 50 27 55

Kijk op
wvc.nl

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!

We invest in your job

www.jobinvest.nl
+31 (0)73 711 37 12

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.

www.outsourceforce.nl
+31 (0)73 711 37 12
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UW WERK, ONZE ZORG
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NIEUWE SPELERS
Glenn

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:
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Jay-Jay

Gino

Glenn Kools
14 juli 1995
Docent Lichamelijke Opvoeding en Engels
NAC Breda (Jeugd)
VV Basel
Dongen
Halsteren
Unitas Gorinchem
Linker-middenveld
Voor mij is Achilles Veen een ambitieuze voetbalclub in het zaterdagvoetbal
met het doel te promoveren naar de derde divisie. Hier ligt voor mij een mooie uitdaging.
Persoonlijk wil ik zoveel mogelijk minuten maken en van waarde zijn voor het team.
Met het team wil ik natuurlijk promoveren via kampioenschap of nacompetitie.

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:

Jay-Jay Meierdres
24 maart 1995
Zelfstandig ondernemer / lasser
NAC Breda
Baronie
SteDoCo
Halsteren
Unitas
Rechts- en linksbuiten
Achilles Veen is een mooie en warme Brabantse voetbalclub met veel ambitie!
Promoveren naar de derde divisie via kampioenschap of nacompetitie zijn mijn doelen.

Naam:
Geboortedatum:
Werk:
Ervaring:

Daan Wensink
1 maart 2001
Student
RKDVC
NAC Breda
Middenveld
Achilles Veen is een mooie voetbalclub met de ambitie om hogerop te spelen.
Ik hoop dat we kunnen promoveren en wil mijzelf ontwikkelen om in de basis te beginnen

Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:
Doelstellingen:

Favoriete positie:
Waarom Achilles Veen:

Doelstellingen:

Jordy

Gino Dix
23 oktober 1994
Metselbedrijf
Elinkwijk
Theole
Real Lunet
SVW
FC Den Bosch
DOVO
Spits
Achilles Veen is mooie voetbalclub met een keurig sportpark. Een club die bovenin meedoet
in de hoofdklasse en potentie heeft om te promoveren naar de derde divisie.
Ik wil graag met mijn strijdlust een steentje bijdragen aan een mogelijke promotie.
Jordy Zielschot
3 februari 1995
Accountmanager bij The NextGen
Willem II (Jeugd)
RKC (Jeugd)
VV Dongen
RKC
SteDoCo
Blauw/Geel
Keeper
Ik heb gekozen voor Achilles Veen door de positieve verhalen van veel spelers
die ik al goed ken uit het team. Een gezellige, ambitieuze club; dichtbij en spelend
op zaterdag. Dit maakt het makkelijk(er) te combineren met mijn baan.
Mijn doel is om te promoveren met Achilles Veen en dan het liefst met een kampioenschap.
Eerder bij Dongen heb ik dat al eens meegemaakt in de hoofdklasse en met RKC
naar de Eredivisie, geweldig om mee te maken!
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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
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Alblasserdam en Papendrecht

Krimpenerwaard

Leerdam

Vianen
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FEEST DJ BALLY BLIJFT
MAAR DOOR TJOEPEN!

Afgelopen jaar heeft Feest DJ Bally niet stilgezeten.
Met onder andere de Muzikale Fruitmand, de Wie-Wat-Waar-Luister-show
en de Online Achilles Veen Bingo heeft D’n Bally veel reuring in het dorp gebracht.
André van Ballegooijen is geen onbekende bij Achilles Veen. Al ruim 15
jaar is hij met zijn draaitafel te vinden
in de kantine van het sportpark. 'Ik
werd eens gebeld om wat apparatuur
uit te lenen voor een feestavond op De
Heuye. Kort daarna werd ik benaderd
om zelf eens te laten zien wat ik kan.'
En zo geschiedde.
Een paar feestavonden zal D'n Bally
nooit vergeten. 'Op 3 december 2011
was de wedstrijd Achilles Veen tegen
Kozakken Boys. Achilles verloor met
3-2, maar het feest daarna was briljant.
Er was een grote tent opgezet en de
Dames Rosé hadden Johnny Gold
geregeld. Hij zong toen voor het eerst
het lied Dames Veen. De kantine zat
stampvol!' Ook het allereerste Oktoberfest op De Hanen Weide was een avond
om nooit te vergeten: 'In 2014 werd ik
uitgenodigd om samen met Richtig Rex
de kantine op zijn kop te zetten, waarop
iedereen in zijn lederhose of dirndrl
naar de kantine kwam. De pullen waren
rijkelijk gevuld en de sfeer was top!'
Zo heeft D'n Bally zijn strepen wel
verdiend. Hij heeft bij menig kantinefeest gedraaid en was betrokken bij de
oprichting van Feestweek Achilles Veen
in 2015. Al snel werd besloten om deze
feestweek te verplaatsen naar de winter,
wat tegenwoordig bekend staat als
Winter Feestweek Veen. 'Een prachtig
initiatief waar ik graag een helpende
hand bied. Samen met de commissie
kiezen we de artiesten uit die ik vervolgens mee mag regelen.'
In deze weken stond Feest DJ Bally een
paar avonden zelf op het podium. 'Ik
werd gevraagd om te draaien op avonden als D'n After Tjoeper en D'n Bally
Draait Deur. Dat is toch een grote eer?'
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D'n Bally hoopt dat we in januari 2022
weer volop kunnen knallen in de feesttent. 'Er liggen mooie plannen klaar en
ik heb er veel zin in!'
Toch heeft Feest DJ Bally vorig seizoen
ook veel kunnen betekenen voor
Achilles Veen. 'Ik werd begin 2020 door
de voetbalclub benaderd om eens met
een selecte groep na te denken over hoe
we meer positiviteit in het dorp zouden
kunnen brengen in deze lockdownperiode. Al na een paar vergaderingen
waren we eruit: iedereen uit Veen zou
een Muzikale Fruitmand kunnen bestellen. In november werd het welbekende
PSV-busje in een mum van tijd omgetoverd tot een verrijdbare DJ set, en zo
kon je opeens voor een paar euro voor
de voetbalclub een liedje aanvragen en
laten draaien bij een adres naar keuze.
De sociale verbinding die we normaliter op de club hebben, brachten we
nu bij de mensen thuis. En dat bleek te
werken! Door het grote aantal verzoeknummers en het enthousiasme in het
dorp werd besloten om zulke avonden
vaker te organiseren.' Axel Verhaegen
en Peter Schoon wisten zelfs te regelen
dat deze spectaculaire avond via Facebook en Youtube live te volgen was.
In december werd het busje nogmaals
uit de schuur gehaald om Muzikale
Fruitmanden te bezorgen. Vanuit
de kantine werd door Axel en Peter
geschakeld tussen de online boutdraaimiddag en het busje. Ook deze
uitzending beviel zo goed dat niet lang
daarna de Wie-Wat-Waar-Luister-show
werd geboren. In februari werd een
verloting georganiseerd waarvoor lokale ondernemers prijzen beschikbaar
hadden gesteld. Vanuit de kantine kon
Feest DJ Bally de show op muzikaal
vlak ondersteunen.

'Naast mijn DJ meubel werd een digitaal scherm geplaatst zodat iedereen via
WhatsApp kon inbellen. We speelden
spellen als Raad Wat Er Voor Me Staat,
Wie Is Het? en Het Geluid. De voorwerpen, personen en geluiden hadden
natuurlijk alles te maken met Achilles
Veen. Ook was de interactie met de
mensen uit de omgeving fantastisch!'
De avond werd compleet gemaakt toen
Zanger Marco het nieuwe clublied ten
gehore bracht.
Vanwege het grote succes van de WieWat-Waar-Luister-show werd eind
maart de Online Achilles Veen Bingo
opgezet met hulp van onder andere
Jacolien, Linda en Angelique.
's Middags werd gestart met de kinderbingo en in de avond volgde de bingo
voor volwassenen. 'Ook hierbij waren
prijzen te winnen van lokale ondernemers. Wanneer je bingo had kon je
inbellen via WhatsApp, waardoor je op
het scherm te zien was. De reacties van
mensen en hun gewonnen prijzen was
een genot om te zien.'
De online evenementen werden
afgesloten met de Wie-Wat-Waar-Luister-show 2.0 inclusief een heuse Veense
Pubquiz. 'We hadden spelelementen
voor jong en oud met wederom Raad
Wat Er Voor Me Staat, Het Geluid, maar
ook nieuwkomer De Zingende Zanger.
Dat onze voorzitter met een koptelefoon met enorme oren naast mij stond
te zingen zal ik nooit vergeten!' Met
een flink animo bleek ook de Veense
Pubquiz een groot succes te zijn.
Ondanks het succes van de online
evenementen hoopt D'n Bally dat er
snel weer gedraaid kan worden in de
kantine. 'Dat is het mooiste wat er is!'
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ONLINE EVENEMENTEN
Scan de QR-codes voor een sfeerimpressie van de online evenementen
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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

70 | PR ESENTATI EGI D S 2021-2022

JEUGDBESTUUR
Daan van Dinter
Jeugdcoördinator

Martin Sonneveld
Afgevaardigde hoofdbestuur

Peter van de Mooren
Wedstrijdzaken

Rieka Verbeek
Ledenadministratie

Eugène Timmermans
Website en materiaal

Angelique Pullens
Activiteitencommissie

Axel Verhaegen
Website en algemene zaken

Gijsbert Honcoop (ontbrekend op foto)
Voorzitter
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www.vanderstraaten.nl
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
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EXCLUSIVE OUTDOOR
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PLEZIER, UITDAGING
EN ONTWIKKELING

Jan van den Bogaard is geboren en getogen in Veen.
Hij werkt al bijna 25 jaar als onderhoudsmonteur bij Mabotec in Waalwijk.
Met zijn vriendin Esther heeft hij drie kids in de leeftijd van 12, 14 en 17 jaar.
Ik ben opgegroeid op een paardenmanege in de polder, die door mijn ouders
met veel passie werd gerund. Ook mijn
broer en zussen reden hier.
Ons werd met de paplepel ingegeven
dat als je iets wilde, je ervoor moest
gaan. Maar het verzorgen van paarden
was niet echt mijn ding.
Turnen
Zo ben ik met de steun van mijn ouders
op zevenjarige leeftijd begonnen met
turnen. Dat heb ik maar liefst 17 jaar
met veel enthousiasme en toewijding
gedaan.
En doordat ik soms meer dan 12 uur
per week trainde en veel kansen van
mijn trainer kreeg, ben ik zelfs een paar
keer kampioen van het gewest geweest.
Ook heb ik in die periode veel jeugd
mogen begeleiden, dat vond ik geweldig om te doen!
En dat merk ik ook nu nog in mijn
werk. Regelmatig begeleid ik stagiaires
en help ik ze om hun schoolopdrachten
positief af te ronden. Zo hoop ik er met
mijn bijdrage voor te zorgen dat het
later echte vakkanjers worden.
Ondersteuning
Zo'n tien jaar geleden begon de oudste
uit ons gezin met voetballen bij Achilles
Veen. Toen was dat nog bij De Heuye,
aan de dijk.
Al snel begon het me op te vallen dat
er een structureel probleem was bij het
team waar onze zoon speelde: die grote
groep kids had maar één trainer die
alles moest doen.
Na overleg met wat ouders besloot
ik om de betreffende trainer te gaan
ondersteunen.
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Ervaring
Inmiddels ben ik een aardig aantal
cursussen verder, heb ik drie jaar op
zondag bij de Voetbal Academie Brabant meegetraind, heb ik veel privétrainingen gedaan met onze kids en sta ik
nog altijd bij Achilles Veen op het veld.
Ook onze kinderen heb ik zelf mogen
trainen in de groepen JO7 tot en met
JO12. Onze dochter Sterre heb ik
nog twee jaar bij buurclub Noad'32
getraind.
Gemotiveerde kids
Hoofdtrainer Gerrold Burghout en
ik hebben nu een jaar aan trainingen
tijdens corona achter de rug. Maar
door steeds weer leuke en uitdagende
trainingen neer te zetten zie je de kids
gelukkig ook in deze periode als individu en als teamplayer ontwikkelen.

Uitdaging
Samenvattend kunnen we weer van
een mooi en gemotiveerd JO15-team
spreken voor het aankomende jaar.
Ons team heeft slechts een enkele dispensatie-speler en zit vol potentie. Voor
ons als trainers is het geweldig om mee
te mogen werken aan de ontwikkeling
van deze enthousiaste kids.
Die ondersteuning zie ik echt als een
mooie uitdaging voor de toekomst.
Jan van den Bogaard
Assistent-trainer JO15

Want we hebben absoluut een gemotiveerde groep - de kids worden bijna
boos als de training er weer opzit. En
dat is voor ons als trainers echt de
bevestiging dat we op het juiste spoor
zitten.
Door de trainingen, het enthousiasme
en het niveau van de groep hebben we
zelfs spelers van buitenaf weten aan te
trekken. Zo is er inmiddels echt een
vriendenteam ontstaan dat elkaar ook
buiten de trainingen opzoekt.
Aankomend seizoen
Als trainers zien Gerrold en ik komend
seizoen vol vertrouwen tegemoet.
De dispensatie-spelers zijn goed doorgestroomd naar de huidige JO19.
Ook is een tweetal jonge talenten na
een aantal keer te hebben meegetraind
van onderuit aan ons enthousiaste team
toegevoegd.
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Marks Consultancy
Risk Consultancy en Interim Management
De Vlijt 75 - 4261 XA Wijk en Aalburg

06-22539441

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
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DOOR DE SLOOT GELOPEN
MET HEUSE MILITAIREN
Mijn naam is Rieka Verbeek-Vos. Ik ben 35 jaar en moeder van Tess en Sam.
Als senior Juridisch Secretarieel Medewerker ben ik werkzaam
bij DAS Rechtsbijstand en tevens raadslid in gemeente Altena.
Nadat ik door mijn man Jos besmet ben
geraakt met het Achilles Veen-virus,
was ik in de weekenden voortaan ook
op De Hanen Weide te vinden. Toen
het jeugdbestuur vier jaar geleden iemand zocht voor de ledenadministratie
heb ik geen moment getwijfeld en me
daarvoor aangemeld.
Afgelopen seizoen ben ik naast René
Vos en Niels Kingma begonnen als trainer van de JO7. Aangezien ik helemaal
geen voetbalachtergrond heb, bleek
het in het begin toch wel een uitdaging
te zijn om een inspirerende en vooral
plezierige training te verzorgen. Maar
na wat tips en tricks van mensen om
mij heen kregen Paul van Nimwegen en
ik het gelukkig steeds beter voor elkaar.
Het is zo mooi om die kleintjes tijdens
het seizoen te zien groeien!
Wijzigingen
Ondertussen is er niet veel gewijzigd
binnen het jeugdbestuur: Jan van
den Bogaard neemt de taken over
van Eugène Timmermans, dus vanaf
komend seizoen zorgt Jan ervoor dat de
trainingsmaterialen en tenues voor de
jeugd er weer tiptop bij liggen. Hierbij
willen wij Eugène dan ook nogmaals
hartelijk bedanken voor zijn inzet de
afgelopen jaren, en heten we Jan van
harte welkom bij de jeugd.
Samenstelling
Het jeugdbestuur bestaat dit seizoen uit
Daan van Dinter als jeugdcoördinator
en Martin Sonneveld als afgevaardigde
van het hoofdbestuur.
Gijsbert Honcoop is jeugdvoorzitter,
Axel Verhaegen verzorgt de website
en de algemene zaken, Peter van der
Mooren de wedstrijdzaken en Angelique Pullens is van de activiteitencommissie voor de jeugd.
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Activiteiten
Afgelopen jaar mag dan een bewogen
jaar zijn; met de inzet van alle trainers
en vrijwilligers hebben we er toch weer
een succes van weten te maken.
Zo waren er judo-trainingen georganiseerd, hebben een aantal teams
gebubbelvoetbald, zijn er onderlinge
wedstrijden gespeeld en sloten we af
met een echte bootcamp. Daar hebben
de kinderen onder meer door de sloot
gelopen onder begeleiding van een
tweetal heuse militairen!

Tot slot willen wij alle trainers en
vrijwilligers bedanken die zich het afgelopen seizoen weer voor de jeugd van
Achilles Veen hebben ingezet.
Ondanks het wat ingetogen afgelopen
seizoen hebben we samen toch weten
te realiseren dat de jeugd plezier heeft
gehouden in voetbal.
Op naar het nieuwe seizoen!
Rieka Verbeek-Vos
Jeugdbestuur

Verder was er natuurlijk de kick-off,
waarbij de kinderen samen met de
spelers van het eerste elftal een aantal
oefeningen mochten uitvoeren.
In december is zelfs Sinterklaas nog bij
de kinderen langsgekomen!
Daarnaast zijn er online een bingo en
een Wie-Wat-Waar-Luister-show georganiseerd, waarbij leuke prijzen werden
gewonnen.
Vooruitkijken
De indelingen voor komend seizoen
zijn weer gemaakt. Daan heeft zijn
best gedaan om de kinderen zo in te
delen dat ze in hun eigen team zo goed
mogelijk tot hun recht komen. We gaan
dit seizoen van start met maar liefst 14
jeugdteams!
Als jeugdbestuur zijn we blij dat we
ook alle jeugdteams weer hebben weten
te voorzien van voldoende trainers en
begeleiders.
Als jeugdbestuur wensen wij onze jonge enthousiastelingen vanzelfsprekend
ontzettend veel succes en een aantal
prachtige resultaten! We hopen dat we
het aankomende seizoen eindelijk weer
eens een normale competitie kunnen
draaien.
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GESPECIALISEERD IN DE VOLLEDIGE
AFMONTAGE VAN UW

TEGELS EN SANITAIR

Informeer nu naar de projectaanbiedingen van het Geerpark en De Grassen

Alles van,
voor en over
voetbal
Voetbalshop.nl Gorinchem
Arkelstraat 19
4201KA Gorinchem

tegels
meer dan
6000 soorten

natuursteen

sanitair

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

Grote Kerk 3A Vlijmen 073-5114643

www.vanderkolktegels.nl
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'DE KABOUTERS BLIJVEN
MAAR GROEIEN!'
Gerlinda Duister was al jaren een bekend gezicht bij Achilles Veen: ze speelde
bij het Dames Rosé-team en draaide veel uren als vrijwilliger in de kantine.
Afgelopen seizoen is haar Kabouter-team bijna verviervoudigd.
Nu beide dochters de leeftijd hebben
bereikt om te mogen voetballen, wilde
Gerlinda zelf ook graag weer haar
steentje bijdragen aan Achilles Veen.
'Vorig seizoen ben ik samen met René
Vos leider geworden van de Kabouters.
Ons doel was om een elftal te maken
van de zes kinderen, maar halverwege
het seizoen hadden we opeens twintig
Kabouters! Toen hebben we gelukkig
versterking gekregen van Niels Kingma
uit Wijk en Aalburg.'
Kaboutervoetbal is voor kinderen in de
leeftijd van vier, vijf en soms zes jaar.
'We hebben zes kinderen uit groep 1,
elf uit groep 2 en nog 3 kinderen die uit
Wijk en Aalburg komen. Als voetbalclub zijn we er extra blij mee dat ook zij
ervoor gekozen hebben om bij Achilles
Veen komen voetballen.'
De Kabouters hebben niet alleen tijdens
de lockdown maar ook tijdens schoolvakanties doorgetraind. Zo bleven de
kinderen in beweging en konden ze
hun voetbalmaatjes toch blijven zien.
'Toen de kantine dicht moest, kregen
de kinderen geen snoepjes en drinken
meer. Maar dit werd opgelost door iedere zaterdag een ander kindje te laten
trakteren. En als er kinderen jarig waren werd er extra uitgepakt en vierden
we na de training een klein feestje.'
In december 2020 werd voor het eerst
een heuse pieten-training georganiseerd: de kinderen werden verrast met
een bezoekje van twee pieten die met
de training meededen. Die ochtend
werd afgesloten met een pieten-picknick
die bestond uit pepernoten, snoepgoed
en chocomelk, en 's avonds werden
de kinderen nogmaals verrast toen er
pieten langs de deur kwamen met een
klein cadeautje!

82 | PR ESENTATI EGI D S 2021-2022

Halverwege het seizoen besloot plantenexporteur Edel Grün de Kabouters
in het nieuw te steken. Edel Grün
sponsorde maar liefst twintig nieuwe trainingspakken, shirts, broekjes
en sokken. 'De kinderen vonden het
geweldig! Het Kabouter-team was al
hecht, maar sinds ze dezelfde tenues
dragen voelen de kinderen zich er
nog meer bij horen. En dat is op deze
leeftijd erg belangrijk.'
In april is de Kabouter Koningsdag
georganiseerd, waarbij de kinderen in
het oranje bij Achilles Veen werden
verwacht. We hebben oud-Hollandse
spelletjes gespeeld en Niels Duister,
de oud reservekeeper van het eerste
elftal, kwam de kinderen keeperstraining geven. Aan het einde van deze
bijzondere Koningsdag werden twee
spannende partijtjes gespeeld, waar
de kinderen een heuse oranje Achilles
Veen-medaille konden winnen. De
dag werd afgesloten met frietjes die
waren gesponsord door cafetaria Bij De
Ronde.

Antoine van Bergeijk, Elbert van Masbergen en Bert van Wijgerden zullen
Gerlinda komend seizoen gaan helpen
bij de Kabouters. 'We hebben komend
seizoen dus ook weer voldoende plaats
voor nieuwe kinderen die voetbal
spelenderwijs onder de knie willen
krijgen.'
Ben je ook nieuwsgierig geworden naar
Kaboutervoetbal? Kom dan eens op
zaterdag tussen 10:00 en 11:00 uur een
kijkje nemen op De Hanen Weide en
train een paar keer mee om te kijken of
het iets voor jou is.
'Tot slot wil ik alle ouders en vrijwilligers die iets voor de Kabouters hebben
betekend nogmaals bedanken. Het was
een fantastisch jaar en ik kijk al uit naar
komend seizoen!', aldus Gerlinda.

Gerlinda: 'We zijn een ontzettend hecht
team. De kindjes zijn dol op elkaar en
ik op hen! Iedere zaterdagochtend was
het weer een feestje voor ons. Het is
zo'n genot om na afloop van de training
twintig blije gezichtjes van het veld af te
zien lopen. Daar doen we het allemaal
voor.' Na een jaar trainen zijn er al best
wat kinderen die een aardig balletje
kunnen trappen. 'Zo hoop ik stiekem
dat een paar kids ooit bij het eerste
elftal van Achilles Veen zullen gaan
voetballen.'
Na de zomerstop zwaaien de Kabouters
elf kinderen uit die naar de JO7 gaan.
René Vos, Niels Kingma en Rieka Verbeek zullen dit team gaan trainen.
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SPONSOREN

Hartelijk dank voor uw steun aan Achilles Veen, op wat voor manier dan ook!

Hoofdsponsoren
PT-Creations
Kwetters Eieren

Business Lounge Sponsoren
Assuflex
Raadkracht

Tenue Selectie
PT-Creations
Van Rijswijk Auto's
Veenplant
Ferry Verbeek Plantengroothandel

Sponsoren
3 WT-ICT Solutions
Aalburgse Montage Bouw
Abalco / Huchem
Achilles Brandstoffen Maatschappij
Ad van Wijk Autosystems
AGN Swiss (Moose Tools)
Almbouw / Almduurzaam
Altena Group
Altena Kennispunt
Altena Koelservice
Ambachtelijke palingrokerij 't Tonnetje
Arnold Maas Plantes
ASG Autoservice
Assuflex
AST Computers
Autobedrijf 't Centrum
Autobedrijf A. van Rijswijk
Autobedrijf Den Oudert
Autobedrijf Thur

Autobedrijf Vos Zaltbommel
Autohandel Jetse Vos
Automotoren Trading
Autorijschool Kees de Vaan
Autoschadebedrijf Cornet
AV EMEA
B. Bax Stucadoorwerken
Bavel Brand Beveiliging
Bax & Van Kranenburg
Beauty Boutique Lalana
Bert Schreuders Plantengroothandel
Bij De Ronde Café & Cafetaria
Björn Scherff Handel en Verhuur
Boer Kraanverhuur
Bouman & Van Helden
Bouman Pallet- en Timmerbedrijf
Bouwbedrijf Honcoop
Bouwbureau Kramer
Bouwkundig Adviesbureau Jacco Vos

Bouwkundig Ing. Ermstrang
Brabant In- en Exterieurverzorging
Bromelia Specialist
Busfinesse
Cafetaria Happetap
Carnoud Inbouwcentre
Carrosseriefabriek Van Beurden
Cigo Lucas
Citroën Aart Vos
Citroën Vos-Zanddonk
Club van 50
Cooldown Klimaattechniek
Covebo Uitzendgroep
Datimex
De Goudeerlijke Zwartwerker
De Rivieren Notarissen
De Vene Uitvaartbenodigdheden
De Waal Kozijnen
Den Berm Schilderwerken
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Den Dekker Transport
Den Hartog Schilderwerken
DFM Glasvezeltechniek
Dijkhof Tweewielers
Dinnissen Proces Technology
Dirk v.d. Bogaard Stucadoorsbedrijf
Drankenhandel Walther de Louw
Edel Grün Plantengroothandel
Electro World Veen
Elektrotechnisch Bureau NGJ van Vugt
Ferry Verbeek Plantengroothandel
Fysiotherapie Heusden-Veen
Gebr. M. & G.G. Timmermans Fruit
Glas en Schilderwerken E. Blankenstijn
GoPlant
H. van Vuren Reiniging
H.O. Jos Bouman (Manusplante)
Handelsonderneming A. van Tuijl
Handelsonderneming Altena
Handelsonderneming D.E.
HBA Airco Andel
HD Logistics
Heinen en Zonen Vishandel
Henk Maas Weegschalen
Henk Schreuders Bloemenexport
Het Kontakt Mediapartners
HH Productions
Hout & Living
Hoveniersbedrijf A. & P. Smulders
Hoveniersbedrijf De Plataan
HS-PAS Parking Access Security
Huib Sack Schilderwerken
Huisartsenpraktijk Veen
Ieceetee
Impulse Plants
Inzicht Financieel
J. Heijsteeg Plantengroothandel
J. Timmermans Plantengroothandel
J.C. van Kessel Bouw
Jaap Rietveld Bloemenhandel
Jack Krijbolder Verhuur
Jan Deckers Jr. Transport
JB Plantes
Job Investment
Juwelier G. van Zandwijk
Juwelier Sylvester Andriessen
JZ Fleurs
Kapsalon Verbeek
Kees van Wijk Tegelwerken
Klusbedrijf Sonneveld
KPS Sales
Kras Touringcars
Kroon Optiek
KSE Process Technology

Kuysten Watersport
Kwetters Eieren
Leo Schalkoort
Lievaart Trucks
Live Arts
Luca Lifestyle
Luijendijk Montage
Marks Consultancy
MavoAuto
Meijler Optiek
Melis Logistics
Mercedes Parts Hobo
Montagebedrijf Midden Nederland
Nezia's Bloom
Niet Zomaar Hout
Nieuwkoop Auto's
Nieuwkoop Flowers
OK Plant
OKE FM
Only for Men
Ooperon
P.A. van Erp
Pallethandel Beuk
Peter Visser Techniek
Peter Vos Tuinplanten
Plants & Living
Poeliersbedrijf René Duister
Poeth
Pro Sign Services
Profile Tyrecenter
Raadkracht Advies & Administratie
Rabobank Altena
Rasch Bedrijfskleding
René Kemmere Machines
Renova Waalwijk
Repay HRM
Ries de Kaasboer
Rofianda
Ronald Vos Verhuur
S. Timmermans
Sanco
Sauber Trading
Schoenmakerij Roza
Schotman Auto's
Schouten Almkerk
Schrauwen Trading & Engineering
Schreuder & Zn. Interieurverzorging
Senso Adviesgroep
Slagerij Vos
Smits Schoenen
SportBase
SS. Schreuders Montage
Starpower DriveInShow
Stukadoorsbedrijf Van Berkel

Stuwadoorsbedrijf Van Rooij
Tankens
Tegelhandel J.H. van der Kolk
Theo Heijmans Afvalcontainers
Thijs Timmermans Waardenburg
Truckwash Nieuwkuijk
V.D.M. Automatisering
Van Ballegooijen Auto's
Van Boekel Accountants en Adviseurs
Van Boxtel Speciaal Transport
Van de Griendt Beveiligingen
Van de Wetering Vastgoed
Van der Drift Roses
Van der Plas
Van der Pol Bedrijfskleding
Van der Straaten's Assurantiekantoor
Van Dijk Auto's
Van Dijk Waalwijk
Van Gammeren Installatiebedrijf
Van Herwijnen Accountants
Van Hoven & Oomen Rentmeesters
Van Loon Bloemen
Van Lopik
Van Sonsbeek Koerierservice
Van Vliet Bouwkennis
VARO Energy (Argos)
VDU Uitzendbureau
Veenplant
Verhoeven Verf & Wand
Verschoor Groen & Recreatie
Verti Administratie en Adviezen
VHC-Kreko
ViaJoop Makelaardij
View 265
Voetbalshop.nl
Vos Auto's Aalburg
Vos Bouwbedrijf
Vos Elektrotechniek
Vos Tweewielers
Vosjes Kaas
Vosparts
Votech
VPK Packaging
Vroegh Advocaten
W.V.C. / W.V.I.
Werk Talent
Westerhout en Zn.
Westland Bloemen Export
Wijgergangs Medical
Willem van Oranje College
Wood-Crafts
Woonidee
WoW! Keukens
Zoey Logistics
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KOM GEZELLIG LANGS
IN DE WINKEL OF NEEM EEN
KIJKJE OP ONZE WEBSHOP

SMITSSCHOENEN.COM

Martijn Smits & het Smits team
Ecco Track ‘bijna’ altijd op voorraad!

DRIETROMPETTERSTRAAT 17 | HEUSDEN | 0416-661268

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

0345 57 15 63

ENERGIE VAN
EIGEN DAK

0345 58 94 18
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WE GAAN
ALTIJD EEN
STAP VERDER.
BOUWEN ZOALS HET HOORT.

j cv a nkes s e l . n l

KIES VOOR
KWALITEIT EN
ZEKERHEID

PERSONAL
FITNESS
Witboomstraat
14

VEEN

EEN ZONNIGE TOEKOMST.

so l a r co m f or t. n l

 Bas
LoonLoon  
Hertog
Janstraat 6 14,
- 5141
KJRW
Waalwijk
 van
Bas van
Witboomstraat
4264
Veen

+316 6130
130
038
038
5252
 +31

info@sport-base.nl www.sport-base.nl
www.sport-base.nl
info@sport-base.nl
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TEGENSTANDERS
Achilles '29
Sportpark Noord
Nijmeegse Baan 5
6561 KE Groesbeek
0623-273303
https://www.achilles29.nl/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CVV De Jodan Boys
Sportpark Oosterwei
Sportlaan 8
2806 HC Gouda
0182-517576
https://cvvdejodanboys.nl/
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D O E LT R E F F E N D
in weegoplossingen
snelle levering
kalibratie
ijken
service en onderhoud

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

Voetbaltechnische Zaken:
Ad Kwetters
06 5028 8291
technischezaken@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 / Facilitaire Zaken / PR:
Kiki Verhaegen
06 2357 3119
veiligheid@achillesveen.nl

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

Algemene informatie

Colofon

Oprichting:
7 juni 1944

Eindredactie:
Peter Schoon
Henk Schreuders
Ingrid Verschuur
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)

Sportpark
(ook voor correspondentie
en ledenadministratie):
De Hanen Weide
Groeneweg 4
4264 RN Veen
0416 691794
www.achillesveen.nl
info@achillesveen.nl
Ledenadministratie:
Rieka Verbeek
06 2326 2975
ledenadministratie@achillesveen.nl
Wijzigingen alleen schriftelijk,
per e-mail of via de website
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Samenstelling:
Peter Schoon
Peter Schermers (Live Arts)
Tekstbewerking:
Kiki Verhaegen
Peter Schermers (Live Arts)
Fotografie:
Gerald van Zanten
Jeroen Pulles (Pulles & Pulles)
Peter Schermers (Live Arts)

Fotobewerking:
Peter Schermers (Live Arts)
Ontwerp:
Peter Schermers (Live Arts)
Drukkerij:
Damen Drukkers

