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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
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  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
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  Wim den Dulk 
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  Olga van Reijn 
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  Tel: 3.25.11.34 
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  Wout Broers 
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  e-mail:wout.broers@hkvachilles.net 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
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  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Penningmeester 
  Linda van den Haak 
  Tel: 3.29.95.17/06-30009675 
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  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: roel.westgeest@xs4all.nl 
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  Malou Abbas 
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  e-mail: jscachilles@gmail.com 
Contactpersoon Recreanten 
  Emmy Arndts 
  Tel: 06-18115442 
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Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.net 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
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 Tel: 3.68.48.14 
Wedstrijdsecr. Senioren 
 Marijke Baan 
 Tel: 06-48636782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.net 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.net 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. A veld en zaal 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie nieuwsbrief 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.net 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke.morshuis@hkvachilles.net 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Koene 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.net 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.net 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.net 
Contactpersoon PR 
 Margot van Loon 
 Tel: 3687035 
 E-mail: benthe@ziggo.nl 
Achilles online 
 www.hkvachilles.net 
 e-mail: info@hkvachilles.net 
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Achilles naar de top? De tijd is er rijp voor! 
************************************* 

 
Inleiding 
Er heerst bij een aantal Achillianen de gedachte dat het met de club op 
korfbalgebied de goede kant op gaat. Met de goede kant wordt bedoeld richting “topkorfbal”. Wanneer je als Achilliaan 
kan worden gekozen in een Nederlands jeugdteam dan lijkt het er op dat dit al het geval is. “Wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst”, een gezegde waar veel waarheid in zit. Echter alleen jeugd hebben, is niet voldoende, jeugd opleiden en 
binden aan de vereniging zijn de uitdagingen waarvoor Achilles moet gaan. Echter Achilles heeft meer leden, het huidig 
spelersarsenaal, van selectie tot recreatiesporters. Achilles heeft ook vele vrijwilligers, ouders en oud spelers die allen 
een rol hebben. Om de richting van topkorfbal te gaan, zijn al deze mensen broodnodig om het groeiproces  in te gaan.  
Dit artikel is bedoeld om Achilles voor de keuze te plaatsen om hier voor te gaan. Met zijn allen dan wel te verstaan. 
Van hoog tot laag, van vrijwilliger tot bestuurder en van ouders tot supporter. Een onderbouwing van de redenen 
waarom Achilles volmondig ja zou moeten zeggen, volgt hieronder. 
 
Aanleiding 
Sedert enkele seizoenen wordt er door jeugdploegen deelgenomen aan nationale kampioenschappen. Er zit groei in. Te 
zien was dat ervaring telt en dat kampioenschappen werden binnen gehaald.  Vele Achillianen hebben hier heel veel 
plezier aan beleefd. Zowel bij de jeugd zelf als bij de begeleiding, de ouders en supporters maakte het veel los. Er 
gebeurde veel positieve zaken waarvan buitenstaanders met enige jaloerse blikken naar zaten te kijken. “Dat is daar 
goed geregeld zeg”!  Dat gaf een geweldige kick binnen Achilles. Op dit soort momenten kan er veel. 
Deze successen hebben een sneeuwbaleffect teweeg gebracht. Meerdere jeugdploegen spelen nu op het hoogste niveau 
en doen het goed. Nog even en er wordt door meerdere ploegen deelgenomen aan NK’s. Supporters moeten zich gaan 
opsplitsen omdat de ploegen alle steun moeten krijgen. Het idee alleen al! 
De huidige selectie heeft inmiddels ook de smaak te pakken en doet mee met deze sneeuwpret. Kortom, waar wachten 
we op? 
 
Onderbouwing 
Er heerst een goed klimaat onder de diverse selectieploegen om het niveau uit te bouwen. 
Er staan goede trainers/begeleiders bij de selectieploegen en opvolgende selecties. 
Er is een goede jeugdafdeling 
Er staat een toevoeging met Ready op stapel waardoor er hopelijk een, noodzakelijke toename, van seniorenteams zal 
komen. 
De bouw van een prachtig nieuw onderkomen die faciliteiten gaat bieden waar je als vereniging veel plezier aan gaat 
beleven. 
Er komt een goed doortimmerd beleidsplan waarin alle noodzakelijke stappen en zaken worden benoemd die in 
uitvoering moeten komen.  
 
Wat is hier verder voor nodig? 
Buiten eerder genoemde zaken is van groot belang dat de organisatie van Achilles met aan het hoofd het bestuurlijk 
kader naar een hoger kwalitatief niveau moet gaan. Zowel in de breedte, meer kader als in de hoogte. Er moet gezorgd 
worden voor enkele  
“sterkhouders” die het proces stevig in handen hebben en uit (laten) voeren.  Deze “sterkhouders” dienen 
onvoorwaardelijke steun te krijgen om het beleidsplan ten uitvoer te brengen. 
Achilles dient zich hoe dan ook bewust te zijn dat het op vele gebieden zal moeten investeren in zaken die het mogelijk 
maken om te presteren. Voldoende materiaal, trainingsfaciliteiten, videoanalyse, sponsoren, reis/verblijfkosten.  
 
Aktiepunten: 
Het beleidsplan, bijvoorbeeld; HIER STAAT ACHILLES IN 2025 dient snel te worden geschreven.  Hierin staan het 
organisatiemodel, het te bereiken doel en de wijze waarop dit te behalen, uitgebreid beschreven. 
Houden van informatiebijeenkomsten aan de leden. Betrek hen er vanaf het begin zoveel als mogelijk bij. Laat 
meedenken en -praten. Beter dan achteraf informeren, dat levert vaak weerstand op. 
Gebruik de Leeuwenkrabbels veel en vaak om de leden over de voortgang op de hoogte te stellen. 
Benoem mijlpalen in het proces en vier deze, wanneer gehaald. 
 
Het groeimodel 
Wanneer ik uit ga van de eigen kracht van Achilles dan is er op dit moment een goede basis voor het organiseren van 
het piramide-model. Ik bedoel hiermee dat er wordt gestreefd naar sleutelposities voor een aantal prestatiegerichte 
ploegen. Dit wil zeggen; bij voorkeur de ploegen in de hoofdklasse waarbij het beleid er op gericht is dat de besten 
voorkeur krijgen en veel aandacht is voor de opvolging. (ik zie dit nu bij A,B,C en D gebeuren). 
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Dit model gaat ook op voor de senioren waarbij je begint met de klasse te benoemen waarin ploegen moeten spelen om 
goede logische stappen naar de top te kunnen bereiken. (Bereikbare stappen, model is dynamisch. Als het 1ste hoger 
komt te spelen, zullen de tussenstappen mee dienen te groeien) 
Ook hier is het beleid dat de besten de voorkeur krijgen en de opvolging veel aandacht krijgt. 
 
Zoals aangegeven ben ik een voorstander van het spelen in het gehele weekend waarbij je gebruik kunt maken van de 
besten in de andere teams. Het helpt als men in hogere teams mee kan/mag doen. De besten kunnen bepalend zijn en 
groeien (mentaal) verder in deze rol en de “mindere” goden maken kennis met een ander niveau. Terug in hun eigen 
team worden ze er beiden beter van en daar profiteert het team dan weer van. 
 
Van belang is dat bij de prestatieve ploegen de trainers/coaches staan die er alles aan doen om het niveau te halen, 
behouden of verhogen. Wanneer dit gemeengoed is binnen Achilles dan zal de kwaliteit toenemen en een hoger plan 
worden bereikt. Buiten deze actievelingen is er een belangrijke positie voor de TC. Deze bewaakt het model en stuurt 
aan en bij daar waar noodzakelijk. Een sterke persoonlijkheid dient deze TC te leiden. 
 
Buiten het bereiken van een hoger niveau wordt Achilles voor de korfbalgemeenschap interessant en stapt men 
makkelijker over. Moet in mijn visie geen doel zijn maar is mooi mee genomen! 
 
Wil je uitgaan van inzet van externe krachten? Dan kan je om je doel te bereiken spelers van buitenaf  “kopen”. Een 
dure grap lijkt me en ik vraag me af wanneer begin je hiermee? Op het huidig niveau lijkt me dit geen optie of je moet 
heel veel bieden. Bovendien wil/kan Achilles dit?  
 
Ik besef dat dit model er een van langere adem is dan men wellicht wil maar ben er van overtuigd dat Achilles op deze 
wijze veel stabieler op niveau kan gaan presteren. 
 
Hierbij wil ik iedereen die mee wil denken en praten over dit plan, van harte uitnodigen dit te komen doen om 20:00 
uur in de Ready kantine op woensdag 22 april 2015.  
Tot dan! 
 
Hugo van den Haak 
 
 

Herkansing theorie-examen scheidsrechteropleiding 
********************************************** 

 
Op dinsdag 12 mei is de herkansing gepland voor 
het theorie-examen van de scheidsrechteropleiding. 
We hebben de datum zo gekozen, dat (bijna) alle 
cursisten toch op het veld aanwezig zijn voor hun 
eigen training. Het examen kan worden gemaakt voor 
of na de eigen training vanaf 19.00 tot 22.00 uur. Het 
maken van het examen kost hooguit 1 uur.  
 
De datum wordt nu zo vroeg aangekondigd, zodat 
alle cursisten nog even gelegenheid hebben om een 
aantal proefexamens te maken op de website van de 
KNKV. Als iedereen even de moeite neemt om te 
oefenen, hebben we goede hoop op een hoog 
slagingspercentage.   
 
We wensen Rosalie, Michelle, Daniëlle, Simon, Ivo, Wesley, Alana, en Ilan alvast heel veel succes. 
 
Namens de werkgroep scheidsrechters 
Marinus Stulp 
(06-46078121) 
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Actie Spek de bouwkas!! Groot succes!! 
********************************** 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie deed onze voorzitter Wout Broers een 
oproep aan de aanwezigen voor de Actie Spek de bouwkas!! Dat was niet 
tegen dovemans oren gezegd. Uiteindelijk hebben 14 Achillianen op 18 
maart tijdens de verkiezingen stemmen geteld en hun vergoeding aan 
Achilles gedoneerd. De penningmeester (die zelf ook meetelde) heeft recent 
maar liefst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
op de rekening van Achilles ontvangen!! 
 
De volgende Achillianen hebben zich als teller ingezet: 
Arthur Bolder, Dionne van Dongen, Hans Lijmbach, Harald Braakman, Henk van Bentem, Jaap Baak, Leonne Zwaal, 
Linda Deighton, Linda van den Haak, Marian Verboom, Marieke Morshuis, Monique Alsem, Sten Verleg, en Vera 
Rodriguez. 
 
We willen jullie hierbij bedanken voor jullie bijdrage aan het welslagen van deze actie, om ons nieuwe clubhuis tot het 
mooiste van heel Den Haag en wijde omtrek te maken. Grote klasse van deze kanjers!! Op jullie kunnen we bouwen. 
 
Met €€€€€€€€€ groet, 
Marinus Stulp 
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Activiteiten Agenda Senioren 
2 mei 
12 mei 

Bingo Night 
Herkansing theorie-
examen 
scheidsrechteropleiding 
 

  

 
 

Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
Velocitas 9 – Achilles 6 15-10 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn`hotmail.com 
 
Achilles 2 - Kios 2. 10-10 
Op 28 maart moest Achilles 2 optreden tegen Kios 2 voor weer de eerste competitiewedstrijd op het veld. De eerste 
wedstrijd tegen deze tegenstander werd op een doordeweekse avond ingehaald en met ruime cijfers verloren van deze 
tegenstander. Na een goede voorbereiding tegen Refleks 2 en Ready 2 begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. 
Helaas was het weer een stuk minder die dag. Er stond een strakke wind met af en toe regen. In de basis begon Benthe 
uit de B1, aangezien Kelly en Shirley niet konden spelen. De eerste helft was het lastig spelen met de wind. Er werden 
te veel schoten met wind tegen genomen, waardoor het lastig was om aan te vallen. De tegenstander gaf geen druk met 
wind tegen en zodra wij op de plekken speelden met wind mee gaven zij veel druk. Hierdoor werd het spel erg statisch 
en was het lastig de goede kansen te pakken. Verdedigend ging het bij vlagen niet slecht alleen door wat 
onoplettendheden lieten we toch wat onnodige doelpunten door. Gelukkig wist Achilles wel mee te scoren waardoor 
we met een 5-6 achterstand de rust in gingen. De tweede helft gingen we wat meer met wind mee spelen. Toch kwamen 
we de tweede helft snel drie punten achter. Al hoewel we de tweede helft met meer wind mee speelde, was het toch nog 
lastig de goede kansen te nemen. De wind was de tweede helft ook een stuk erger dan de eerste helft. De wind was zelfs 
zo erg dat in de gehele wedstrijd ongeveer 6 strafworpen zijn gemist. De drie punten verschil bleef ongeveer tot aan 
tien minuten voor het einde. Toen werd een heel vak gewisseld voor een compleet A1 vak. Deze jonge mensen 
brachten nieuw leven in de wedstrijd en wisten snel twee keer te scoren. Met nog 5 minuten te gaan stond het 10-10. 
De wedstrijd kon dus nog alle kanten op. Helaas werd er in de laatste 5 minuten niet meer gescoord. Zelfs een stip in 
de laatste minuut werd gemist door de harde wind waardoor we de wedstrijd toch niet wonnen. De wedstrijd eindigde 
dus in een gelijkspel. Gezien het scoreverloop van de wedstrijd en dat wij de gehele wedstrijd achter hebben gestaan 
was een gelijkspel toch het ‘hoogst haalbare’. We hebben als team gevochten tot het eind waardoor we niet verloren. 
Extra complimenten voor onze invalster Benthe. Zij speelde de wedstrijd alsof ze elke week mee doet met het tweede. 
Daarnaast was de invalbeurt van een compleet A1 vak ook de ommekeer in de wedstrijd. Bedankt voor jullie 
invalbeurten. Jullie waren top! 
 
Bas 
 
Achilles 2 – DOS 2 11-10 
Na de eerste wedstrijd in een gelijkspel was geëindigd, mocht Achilles 2 weer thuis optreden 
tegen een tegenstander waar in de eerste wedstrijd van ruim van was veloren. Dit keer moesten we tegen de koploper. 
Vooral in de eerste wedstrijd was de eerste helft niet goed en stonden toen ruim achter. De tweede helft werd toen 
achter verdedigd en ging toen stukken beter. Reden om de wedstrijd nu vanaf het begin te starten met achter 
verdedigen. Aangezien Benthe vorige week zo goed had ingevallen mocht ze nu weer in de basis beginnen, omdat Lisa 
en Shirley afwezig waren deze wedstrijd. Helaas is Benthe eerder op de dag geblesseerd geraakt bij haar eigen team, dus 
mocht Sanne nu in de basis beginnen. Benthe sterkte met het herstel ik hoop dat je snel weer met ons mee kan doen. 
Nu over naar de wedstrijd. De dag begon met een lekker zonnetje, maar het werd helaas steeds bewolkter. De wind 
werd ook erger waardoor het weer erg koud was om te spelen. Dit was zeker te merken tijdens de wedstrijd. De eerste 
helft ging gelijk op. Het achter verdedigen werkte. De tegenstander nam iedere keer snel het eerste schot, waardoor wij 
veel ballen veroverde en het goed dicht hielden. Onze veteraan Sander scoorde bijna een doorloop in de eerste minuut 
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maar die viel helaas niet. Gelukkig was het aanvallend een stuk beter dan vorige week, alleen door de wind was het 
opnieuw lastig om doelpunten te maken. Maar aangezien beide teams moeite hadden met scoren ging het gelijk op. De 
ruststand weet ik niet meer, maar het zal ongeveer gelijk zijn geweest. Na een goede peptalk begonnen we vol goede 
moed aan de tweede helft. We gingen nog steeds door met achter verdedigen. Wel was het aanvallend een stuk lastiger, 
omdat de polsjes koud waren geworden en het schieten steeds lastiger ging. Na een gelijkopgaande tweede helft trok 
Achilles uiteindelijk aan het langste eind door twee snelle doelpunten aan het eind van het vak van Sven Jeroen Dinna 
en Kelly, die alle vier een goede wedstrijd speelden. Met nog 4 minuten te gaan stonden we 11-10 voor. Reden om het 
aanvallend uit te spelen. Helaas lukte dat niet. Wellicht de zenuwen? Of waren we door het harde werken misschien 
toch te moe? Of hadden we toch te weinig biertjes op de dag ervoor? Wie zal het zeggen. Gelukkig wist de verdediging 
het goed dicht te houden waardoor het tweede terecht de overwinning binnen sleepte. Een prachtige overwinning door 
het collectief deze dag. Iedereen werkte echt keihard voor elkaar. Ik ben echt trots op het gehele team. We hadden de 
hele week al goed getraind en gelukkig zagen we daarvan het resultaat in de wedstrijd. De coach was super blij en heeft 
volgens mij wel 100x gezegd hoe trots die was. Bedankt coach. Sanne super bedankt voor het invallen. Je was echt een 
topper. Volgende wedstrijd mogen we aantreden tegen de nieuwe koploper GKV 2. Deze wedstrijd zal plaats vinden 
op gras. Gezien de afgelopen twee wedstrijden, gaan we met vol goede moed naar deze wedstrijd toe leven. Als we zo 
doorgaan zullen er zeker meer punten volgen!! 
 
Bas 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

wim.ddulk@hkvachilles.net 
 
 

Wat was 
******** 

 

Achilles B4 - Avanti B5 8 - 6 

De Meervogels D1 - Achilles D1 8 - 3 

Achilles D1 - KVS/Maritiem D1 6 - 5 

Achilles F3 - KVS/Maritiem F3 2 - 4 
 
Alle andere ploegen waren vrij. 
 
Na de mooie 3de plek in de zaal heeft de D1 zichzelf een nieuw doel gesteld voor 2de helft veld: 

Eindigen in de top 2 in de D-Hoofdklasse G-C poule met 7 ploegen 
Door de resultaten van eerste helft veld zit de D1 niet in de kampioenspoule maar in de Gewennigshoofdklasse. 
Gelukkig zitten hier alleen maar ploegen in die in de zaal ook op hoofdklasseniveau hebben gespeeld. De grootste 
concurrent is naar verwachting de Meervogels D1 die ook een goed zaalseizoen hebben gespeeld en makkelijk scoren. 
Helaas begon de competitie met een koude, natte wedstrijd op het gras tegen Velocitas D1. Dit werd een spannende 
gelijk opgaande wedstrijd en de vraag was dan ook bij wie de wind het beste mee hielp. Helaas was het geluk niet aan 
onze zijde en werd er verloren met 7-8. Zonde want ik denk dat er meer in had gezeten als er iets slimmer werd 
omgegaan met de nattigheid en wind. 
Een week later stond er een bekende op het programma, namelijk Refleks D1. Hier had de D1 nog iets goed te maken 
want in de zaal werd een punt verspeeld na een voorsprong van 3 punten. De eerste helft nam Refleks steeds het 
initiatief en miste de felheid bij de D1 maar de tweede helft werd er enorm goed gespeeld met een hoog baltempo. De 
korte kansen in de paalzone werden gezocht waardoor er gewonnen werd met 10-8 mede dankzij een fanatastisch 
spelende Nova.  
Hierna moest er doordeweeks gespeeld worden tegen KVS D1. 
Helaas ook hier weer een mindere eerste helft waardoor KVS 
met rust 3-4 voor stond. De tweede helft werd de D1 wakker en 
wisten we de achterstand om te zetten naar een 6-4 voorsprong. 
In de laatste minuten werd dit nog 6-5 maar meer ruimte werd er 
niet gegeven aan KVS dus een verdiende overwinning. Een 
wedstrijd waarin scherp verdedigd werd, complimenten naar 
Mick. Maar hier hebben we het aanvallend wel een beetje laten 
liggen. Eigenlijk waren we stukken beter dan KVS maar we 
wisten dit niet in doelpunten om te zetten. Ik denk dat iedereen wel een grote kans gemist heeft, maar de punten zijn 
binnen! 
Dan afgelopen zaterdag de wedstrijd tegen de Meervogels D1. Eerste helft veld werd hier al 2x tegen gespeeld waarvan 
1 verloren en 1 gewonnen dus ook nu beloofde het een spannende pot te worden. Ruim op tijd was de D1 aanwezig en 
het enthousiasme straalde er vanaf. De D1 had er zin in, zeker toen Rob van Ee met zijn geluks-blouse aanwezig was. 
De eerste helft ging gelijk op maar de Meervogels zat steeds aan de goede kant van de score. Ook hier miste de D1 
weer wat kansen waardoor er gerust werd met een 3-1 achterstand. Niks aan de hand maar helaas liep de Meervogels de 
tweede helft uit en werd er verloren met 8-3. Al met al een leuke wedstrijd waarin de Meervogels beter was en 
makkelijker scoort dan ons. Extra compliment voor Max die een sterke wedstrijd speelde. De inzet en strijdlust van de 
D1 was goed dus als jullie dit de laatste twee wedstrijden ook kunnen laten zien gaan we gewoon nog 4 punten pakken 
tegen Rapid en ZKV!!  
Helaas is onze trouwe reserve Thijs geblesseerd aan zijn knie, sterkte! Gelukkig is Maurits al meerdere keren bereid 
geweest om reserve te staan, bedankt! 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
 

AGENDA: 
 
14 mei 21 competitie 
6 jun Playbackshow  (LET OP: NIEUWE DATUM!!!) 
13 jun Ouder-kind toernooi 
?? jun Slotfeest 

 
Playbackshow 
************* 

 
NIEUWSFLASH: BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK 

 
De playbackshow is mede door allerlei leuke lange weekenden en vakanties verzet! Hierdoor krijgen jullie nog een 

maand extra de tijd om een geniale act/show neer te zetten  Ik hoor voornamelijk nog ideeën, maar vergeet je ook 
niet alvast op te geven! Iedereen van de jeugd mag meedoen, dus Kangoeroes t/m A! Hieronder vind je nogmaals de 
uitnodiging: 

 
Daar sta je dan, 6 juni (ja zeker weten) 
Het wordt spannend en ook heel fijn 

Maar zoals bij elke wedstrijd 
Kan er maar 1 de winnaar zijn 

We laten ons niet kennen 
We gaan gewoon maar door 

Want wie niet tegen z’n verlies kan 
Die is maar zielig hoorrrr 

 
Met z’n allen 
Met z’n allen 

Met z’n allen zingen wij KOM GEZELLIG MEEDOEN!! 
 

Want maandenlang hebben wij als AC hier naartoe gewerkt 
Nu ben jij degeen, die het feestje geeeeft 

En via dit tekstje nodigen wij je uit 
En dan is het aan ons om te zeggen kom langs en dan zingen we weer tot besluit: 

TOT 6 juni IN DE KANTINE!!!! 
 
Nog even kort samengevat:  Zaterdag 6 juni is weer de Playbackshow in de kantine! Plunder die Ipods, hitlijsten, cd’s 
en misschien zelfs wel cassettes om HET nummer te vinden waarmee je gaat winnen. Het kan een groepsoptreden zijn 
of solo (hoe stoer is dat!). Opgeven kan door een mail te sturen naar Marieke: mariekie22@hotmail.com Als ik de email 
bevestig sta je op de lijst en doe je mee om die prestigieuze hoofdprijs te winnen!! Ik ga alvast zoeken en oefenen!! 
 
 

mailto:mariekie22@hotmail.com
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Verjaardagenhoekje 
****************** 

 
Gelukkig hebben we deze week weer een paar verjaardagen. Thei Streefkerk is de 
eerste jarige. Op 20 april gaat hij zijn 8e verjaardag vieren. Ook op de 20e is 
Sannah Wittekoek jarig, en die wordt precies 2x zo oud als Thei. Zij viert dus op 
die dag haar Sweet 16. Twee dagen later sluit Maartje Wolters de 
verjaardagenweek af. Op 22 april wordt zij 14 jaar. 
 
Namens de WAPC alvast van harte gefeliciteerd! 
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Kangoeroenieuws 
**************** 

 
 

 
 
Op dinsdag 21 april wordt er door Achilles een GIGA Kangoeroedag op het veld georganiseerd. Voor deze sportieve 
dag zijn de kleutergroepen van de basisscholen De Oase, De Koos Meindertsschool en De Vliermeent uitgenodigd. De 
verwachting is dat ongeveer 400 kinderen een leerzame, maar vooral gezellige sportieve dag gaan beleven. Plezier maken 
en lekker buiten zijn, is het belangrijkste doel van deze dag. 
Onze jeugdsportcoördinator Malou Abbas gaat voor de kinderen een groots spellencircuit uitzetten. Uiteraard worden 
er een paar korfbalspellen gespeeld, maar er zijn ook zeker hele leuke andere spellen. De studenten van de opleiding 
Sport en Bewegen uit Delft begeleiden de groepjes tijdens het spellencircuit, zodat de leerkrachten hun handen vrij 
hebben en bij de leerlingen kunnen kijken. De dag bestaat uit een ochtend- en een middagdeel. Als afsluiting krijgen alle 
kinderen een aandenken mee, waaronder een strippenkaart om 4x mee te komen trainen met de kangoeroes van 
Achilles op zaterdagochtend (25/4, 2/5, 9/5 en 16/5). Het festijn begint om 09:00u en zal rond 15:15u afgelopen zijn. 
We verwelkomen ook wethouder Baldewsingh (Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport) op de Giga 
Kangoeroedag. 
De Ledenwervingscommissie en een heleboel andere vrijwilligers van Achilles zorgen er voor dat het de kinderen, 
leerkrachten en begeleiders aan niets ontbreekt. Uiteraard lukt dit niet zonder onze trouwe sponsors: J.P Alsem, 
Eurowest, Fonds TC&H en Albert Heijn De Savornin Lohmanplein. Verder wordt er ook aan de ouders, opa, oma’s en 
andere supporters gedacht. De kantine is geopend voor een drankje en/of een kleine versnapering. Gedurende de dag 
worden er foto’s gemaakt, die op de website geplaatst zullen worden. 
 
Astrid 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Pubquiz! 
25 april is het weer zover: Pubquiz! Volgens de geruchten staan diverse teams al klaar om 
Team Frank uit te dagen na het echec van de vorige pubquizronde. Beschuldigingen van het gebruik van google en 
wikipedia zijn er alom! Waar kwam Ayrton Senna ook alweer om het leven? Niettemin is dit team titelverdediger bij de 
volgende, nu al epische, meeslepende, bloedstollende, hartverscheurende, zinderende en heldendichtwaardige editie! 
 
Voor een avond vol hilarische anekdotes, scherpe vragen en onbetaalbare gezelligheid moet je deze avond aan De 
Vlonder zijn!!! 
 
“Ik wil erbij zijn, hoe doe ik dat?” 
Verzamel een groepje mensen met wie je een team wil vormen. Stuur vervolgens een appje, smsje, belletje (06 81 46 55 
11), of mailtje (henk-kop@hotmail.com) naar Henk met je eigen naam en de naam van je team. Dan komt het helemaal 
goed! 
 
Wees er snel bij want het aantal plekken is weer beperkt! 
 
CR Kamp 
Van 3 t/m 6 juli is het weer zover. Trek je greppeltochpak uit de kast, zet in je agenda dat je in de week voorafgaand 
goed voorslaapt en check je voorraad ibuprofen tegen de aanstaande kater: CR-kamp komt er weer aan! 
 
We gaan dit jaar naar De Langenberg in Rijssen. Je kunt je opgeven bij Henk via een appje, smsje, belletje (06 81 46 55 
11), of mailtje (henk-kop@hotmail.com). De kosten bedragen dit jaar €100. Dit kun je overmaken naar 
NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2015. Wees er snel bij want er kunnen maximaal 40 
personen mee. Vergeet niet het inschrijfformulier in te vullen. Je kunt hiervoor terecht bij Kelly, Louise, Jasper, Sem, 
Henk of Erwin. De formulieren liggen ook in de kantine. 
 
Uiteraard is er voor de komende editie net als in voorgaan de jaren een thema gekoppeld aan het kamp. Vorige week 
werd daar al een klein beetje wat over verteld: de komende editie strijden de kakkers, de aso’s, de gothics en de hippies 
tegen elkaar.  
 
De volgende mensen hebben zich reeds opgegeven voor het kamp. Wil je ook zo fantastisch zijn als deze mensen, geef 
je dan snel op! 
 

Dinna Fabian Jasper Henk 

Sten Zoe Louise Erwin 

Mariska Marieke Sem Tom 

Twan Raquel Kelly  

 
Groeten van de CR 
 
 
 

mailto:henk-kop@hotmail.com
mailto:henk-kop@hotmail.com
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Aangemeld als lid: Marijn (M.) Reints 
 xxxx 
 xxxx  Den Haag 
 Geb.datum: 04-02-2005 
 Tel: xxxx 
 
 Jip (J.) Reints 
 xxx 
 xxx  Den Haag 
 Geb.datum: 04-02-2005 
 Tel: xxx 
 
 Semm (S.) Hulsman 
 xxx 
 xxx  Den Haag 
 Geb.datum: 09-02-2011 
 Tel: xxx 
 
Adreswijziging: Pieter Roethof naar: 
 xxx 
 xxx  Leidschendam 
 Tel: xxx 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Jamey Lintjes 
 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
“L is koers” 
Oh, oh, zult u denken, wat hebben we nu weer aan onze fiets hangen. 
U zit niet helemaal mis, maar het heeft niets met valutawisselkoers of paardenkoers te maken, maar alles met fietsen. 
“´t is koers” heeft alles met België te maken, zoals Belgische bonbons, frites met stoofvlees en warme wafels met 
krieken met België van doen hebben. 
Zeg “´t is koers” in België en de stoeltjes met parasol worden opengeklapt en voor de deur gezet, want het is feest. Men 
komt naar buiten en tot leven, naast de stoeltjes wordt een bak bier (=krat bier) geplaatst en men wacht op de dingen 
die komen gaan. 
Of het nu gaat om professionals, amateurs, nieuwelingen of jeugdkoersen men komt  en bediscussieert en analyseert het 
gebeuren. Wij als belgofielen zijn helemaal in de ban geraakt van de koers en vooral d voorjaarsklassiekers hebben onze 
voorkeur. 
Het gedokker over de kasseien, de Berendries, de Muur van Geraerdsbergen en het Bos van Walege en de achteraf 
gelegen boeren tractor weggetjes hebben iets heroïsch. 
Prachtige koersnamen als “omloop het Nieuwsblad, Kuurne – Brussel – Kuurne, E3-Harelbeke, de Brabantse Pijl en 
Vlaanderens Mooiste = de Ronde van Vlaanderen, spreken tot de verbeelding. 
Het is sport pur sang, stoempen in weer en wind, de regenvlagen trotseren, waaier rijden, in een valpartij geraken en 
met ontvelde knieën en ellebogen weer opstaan en proberen tussen de volgwagen weer in het peloton te komen. 
Het is ook zorg om op tijd te eten en als favoriet door de waterdragers te worden voorzien van bidons. 
Het is kijken, denken en te zorgen dat je in de goede ontsnapping zit en met wie zodat je niet alleen met een sprinter 
naar de finish rijdt zodat je gezien bent. 
Ga het volgen op TV of als het in de buurt is bv de Scheldeprijs net over de grens onder Breda met de hele karavaan 
van volgauto´s, het gesjoef van de wielen van de koersfietsen en de geur van de met massageolie gesoigneerde benen. 
Kijk altijd naar de Belgische TV (Sporza) waar mensen zitten die verstand hebben van de koers met Jose de Cauwer en 
Michel Wuijts aan de meet en Renate Schotten op de motor. Zij kennen het metier door en door en alle renners bij 
naam en toenaam, de strategie en waarom zij iets doen. 
Het taalgebruik en gezegdes zijn oorstrelend, zoals “het vet is van de soep”, als een renner niet meer kans, van alle 
inspanningen of “hij moet nu uit zijn pijp komen”, indien een renner nu het initiatief moet nemen om te winnen en 
vergeet niet “dat is een ander paar mouwen” waar zij mee aangeven dat het 
aanpoten is om met het fietstempo mee te komen. 
Wij hebben Smeets en Ducrot, die meestal een totaal andere race verslaan 
alwaar je naar zit te kijken. 
Noemen namen die niet in de kopgroep zitten en komen met anekdotes 
over renners uit het jaar nul. 
We gaan nu naar Parijk – Roubaix met de vele kasseienstroken met als het 
regent een spekglad parcours en met droogte is het stofhappen. 
Het is zo een aanraakbare sport met de helden die tussen het publiek door 
naar de start rijden een handtekening zetten of met de supporters op de 
selfie gaan. 
Hierna komen de Waalse klassiekers, wij kunnen haast niet wachten en 
onder het genot van een Jupiler of een Brugse zot installeren wij ons voor 
de buis- 
 
´T IS KOERS´”!!! 
 
Groeten 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

Flessenactie Flessenactie 
 
In het halletje van de kantine staat een groene container waarin iedereen zijn/haar lege flessen kan 
deponeren. 
De opbrengst wordt besteed voor materialen en activiteiten voor de jeugd. 
 
 
 

Frituurvet Frituurvet 
 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag: 10.30 uur Achilles E2 – VEO E2 
 10.30 uur Achilles D2 – Valto D4 
 11.30 uur Achilles D3 – Dijkvogels D3 
 11.30 uur Achilles E1 – De Meervogels E1 
 14.05 uur Achilles 5 – Meervogels 6 
 15.35 uur Achilles 4 – Dijkvogels 4 
 17.05 uur Achilles A2 – Tempo A2 
 
 
Zondag:  Geen wedstrijden!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 



 24 

 
Wedstrijdprogramma senioren zaterdag 18 april 2015 

 

GKV 1 - Achilles 1  
 
 Ploeg bekend 

Zaterdag om 15.30 uur aan de 
Bezuidenhoutseweg 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr: 2060 
Scheids: A.J. van Vliet 
Coach: Eric, Dennis 

 

GKV 2 - Achilles 2  
 
 Ploeg bekend 

Zaterdag om 14.00 uur aan de 
Bezuidenhoutseweg 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr: 5959 
Scheids: C. Star 
Coach: Frank 

 

Vriendenschaar 4 - Achilles 3 
 Linda, Miranda, Sandra, Marieke, Iris, 
 Jolanda M. 
     Tako, Arien, Koos, Koen, Arjen  
Res: onderling 

Zaterdag om 14.30 uur in Bodegraven 
Verzamelen: voor het veld om 13.15 uur  
Wedstr.nr: 5923 
Scheids: H. Drost 
Afbellen: Arjen, 06-19164145 

 

Achilles 4 - Dijkvogels 4 
 Evy, Iris, Louise, Simone, Sita  
 Elmar, Henk, Rick, Sem, Erwin 
Res: onderling 

Zaterdag om 15.35 uur op ons veld 
Verzamelen: aldaar om 14.45 uur  
Wedstr.nr: 299 
Afbellen: Henk, 06-81465511 
Scheids: Ed Arbouw 

 

Achilles 5 - Meervogels 6 
 Alex, Arlet, Danique, Lisanne, 
 Dominique 
 Olivier, Ivo, Colin, Lars 
Res: Sander Suurd 

Zaterdag om 14.05 uur op ons veld 
Verzamelen: aldaar om 13.15 uur 
Wedstr.nr: 519 
Afbellen: Ivo, 06-31340192 
Scheids: Wesley Smit 

 
Achilles 6 is vrij 
 

Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 82 direct na de wedstrijd! 
 

Aanvoerders kunnen alleen in zeer dringende gevallen contact opnemen en 
Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail of sms dan naar: 

Maya Seif: 
Tel: 06-52680231  of maya.seif@hkvachilles.net 

 
 

Wedstrijdprogramma junioren zaterdag 18 april 2015 
 

ODO A1 - Achilles A1  
 Alana, Julia, Mariska, wna 
 Fabian, Ilan, Twan, Simon 
Res: Tobias, Joren, Sanne, Benthe en 
Esmée 

Zaterdag 17.00 uur De Commandeur 
in Maasland 
Verzamelen: 15.30 uur voor het veld 
Verslag: Mariska 
Coach: Arjen 
Vervoer: v Willigen, Verboom,  
 v Hagen, Baak 

 

Achilles A2 – Tempo A2 
 Danielle, Michelle, Nikki, Lena, Jamey 
 Wesley, Frank, Lars, Sander  
Res: 5e dame, Camille en Daan 
 
Sander zie 5e 

Zaterdag 17.05 uur op het kunstgras 
Verzamelen: aldaar om 16.15 uur  
Verslag: Danielle 
Coach: Henk en Sven 
Scheids:  Bond 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 (Familie van Loon) direct na de wedstrijd!! 

Afschrijven: 
Voor donderdagavond 20.00 uur bij Rianne van Groen tlfnr. Zie nieuwsbrief 

(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 
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Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar rianne.vgroen@hkvachilles.net 
Wedstrijdverslagen mailen naar wim.ddulk@hkvachilles.net (zondag voor 18.00 uur). 

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten zaterdag 18 april 2015 
 

Fortuna/My Collections B1-Achilles B1 
 Benthe, Daniek, Esmée, Sanne. Jisse 
 Joren, Tobias, Pepijn, Joel 
Res: Teddie, Mark, Steijn 
 
Sanna, Esmée, Benthe, Joren, Tobias 
zie A1 

Zaterdag 14.30 uur Sportpark 
Kruithuisweg-Oost 
Verzamelen: 12.30 uur voor het veld 
Verslag: Pepijn 
Coach: Frank, Sten, Renske 
Vervoer: Suurd, Alsem, van Loon, van 
 Nieuwenhuijzen 

 

TOP/Quoratio B2 - Achilles B2 
 Camille, Jisse, Teddie, Tiana, Donna 
 Maaike, Laura 
 Mark, Maarten, Steijn, Daan 
Res: Brandon 
 
Jisse, Teddie, Mark, Steijn zie B1 
Daan, Camille zie A2 

Zaterdag 10.30 uur Sportcomplex TOP 
Sassenheim 
Verzamelen: 09.00 uur voor het veld 
Verslag: Tiana 
Coach: Koos 
Vervoer: v Dortmont,  Boumans, 
 de Bruijn, Winia 

 
DES B2 - Achilles B3 
 Catoo, Samantha, Danique  
 Lars, Lucas, Victor, Tim, 
 Yannick 
Res: Zoë, Quincy 

Zaterdag 12.30 uur Sportpark Biesland 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Verslag: Danique 
Coach: Ferry, Simon 
Vervoer: Brijker, v Kester, 
 Rutten, Duijndam 

 

Phoenix B3 - Achilles B4 
 Demi, Kim 
 Ruben, Laurens, Matthijs,
 Feddy, Camile, Tristan 
Res: Anna, Sterre 

Zaterdag 12.30 uur van 
Doornenplantsoen 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Verslag: Camile 
Coach: Tom  
Vervoer: vd Lek, Engelbrecht, 
 Zorgui, Rosenbaum 

 

HKV/Ons Eibernest C1 - Achilles C1 
 Anne, Selene, Pauline, Maaike 
 Rick, Noa, Cino, Noah  
Res: Kaj, Stef, Marlou, Rosanna 

Zaterdag 14.00 uur Eibernest 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 
Verslag: Cino 
Coach: Martin, Tjitse 

 

Pernix C1 - Achilles C2 
 Anna, Zoë, Marlou, Rosanna, Sterre  
 Brandon, Kaj, Lucas, Stef, Quincy  
Res: 5e dame, 5e heer 
 
Kaj, Stef, Marlou, Rosanna zie C1 
Brandon zie B2 
Zoë, Quincy zie B3 
Anna, Sterre, zie B4 

Zaterdag 16.00 uur Leiden Merenweijk 
Verzamelen: 14.45 uur voor het veld 
Verslag: Marlou 
Coach: Joost, Astrid 
Vervoer: Groen, de Reu, Smit, 
 Heppener - NB 1 auto via 
 Eibernest om de C1 reserves 
 daar op te pikken  

  

ALO C1 - Achilles C3 
 Linnet, Maartje, Tamara, Annelotte, 
 Kayleigh, Sabine, Rachel, Estelle  
 Joram, Maarten, Mike 

Zaterdag 14.00 uur Bosjes van Pex 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 
Verslag: Linnet 
Coach: Ivo, Daan 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 direct na de wedstrijd!! 

Afmelden bij Marieke Morshuis: 
Bel of sms 06- 10742296 uiterlijk donderdagavond 19.00 uur 

(vremeld naam, ploeg en reden) 
Weet je nu al dat je een andere keer niet kan, mail dan zsm naar marieke.morshuis@hkvachilles.net 

Wedstrijdverslagen mailen naar wim.ddulk@hkvachilles.net 
(zondag voor 18.00 uur). 

mailto:%20rianne.vgroen@hkvachilles.net
mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
mailto:marieke.morshuis@hkvachilles.net
mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Wedstrijdprogramma pupillen zaterdag 18 april 

 
Achilles D1 vrij  
 

Achilles D2 – Valto D4 
 Celeste, Citlali, Mikki, Mila, Femke 
 Olivia, Silja 
 Guido, Maurits, Thijs, Floris 

Zaterdag 10.30 uur op het kunstgras 
Verzamelen: 09.45 uur aanwezig 
Verslag: Thijs 
Coach: Marcel, Michelle, Maaike 
Scheids: Ivo/ Joost 

 

Achilles D3 – Dijkvogels D3 
 Esmee, Hannah, Ivy  
 Melissa, Lideke 
 Joshua, Niek, Lucas, Jordan 

Zaterdag 11.30 uur op het kunstgras 
Verzamelen: 10.45 uur aanwezig 
Verslag: Lucas 
Coach: Wesly, Lars, Wouter 
Scheids: Michelle/Marinus 

 

Achilles E1 – De Meervogels E1 
 Demi, Jill, Paivi 
 Mick, Levi 

Zaterdag 11.30 uur op gras 
Verzamelen: 10.45 uur aanwezig 
Verslag: Demi 
Coach: Julia, Anne, Anne-Roos 
Scheids: Dominique/Joost 

 

Achilles E2 – VEO E2 
 Kimberley, Lizzy 
 Bjorn, Leander, Thei, Ocker 

Zaterdag 10.30 uur op gras 
Verzamelen: 09.45 uur aanwezig 
Verslag: Thei 
Coach: Marieke, Rick, Jisse 
Scheids: Mariska/Marinus 

 

Refleks F2 - Achilles F1 
 Liv, Bregje 
 Jim, Bram, Thomas 

Zaterdag 11.30 uur sportpark Prinses 
Irene 
Verzamelen: 11.00 aldaar aanwezig 
Verslag: Thomas 
Coach: Sanne, Lars, Selene 

 

ONDO F5 - Achilles F2 
 Kyra, Jalien, Nikki 
 Bradley, Koen 

Zaterdag 10.30 uur Juliana Sportpark 
Verzamelen: 09.15 uur voor het veld 
Verslag: Koen 
Coach: Fabian, Mariska, Teddy 
Vervoer: Wolters, vd Marel, Westgeest 

 

Weidevogels F3 - Achilles F3  
 Lynn, Bo 
 Lucas, Aaron, Dirk, Jip, Jurre 

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex 
Merenveld 
Verzamelen: 08.45 uur voor het veld 
Verslag: Aaron  
Coach: Maxine, Mieke 
Vervoer: Linse, Hulsman, d. Hartog 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 (Familie van Loon) direct na de wedstrijd!! 

Afschrijven: 
Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42.622.061 

(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 
Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  

miranda.arbouw@hkvachilles.net 
Wedstrijdverslagen mailen naar wim.ddulk@hkvachilles.net 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 
 

mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Scheidsrechterschema 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
18 april  10.30  Achilles D2 – Valto D4  Ivo   Joost 
  10.30  Achilles E2 – VEO E2  Alex   Jarreth 
  11.30  Achilles D3 – Dijkvogels D3 Michelle   Jarreth 
  11.30  Achilles E1 – Meervogels E1 Dominique  Joost 
  14.05  Achilles 5 – Meervogels 6  Twan   Marinus 
  15.35  Achilles 4 – Dijkvogels 4  Ed   n.v.t. 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
25 april  9.00  Achilles F1 – Refleks F2  Mariska   Marinus 
  9.15  Achilles C2 – Pernix C1  Twan*   Joost 
  9.45  Achilles C3 – ALO C1  Simon   Ab 
  10.00  Achilles F2 – ONDO F5  Frank   Marinus 
  10.45  Achilles B4 – Phoenix B3  Sander   Ab 
  11.00  Achilles F3 – Weidevogels F3 Rosalie   Marinus 
  12.10  Achilles B3 – DES B2  Colin   Marinus 
 

* Indien geen bondscheidsrechter is aangewezen. 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
2 mei  14.00  Achilles 6 – Dijkvogels 5  Ilan   Marinus 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
9 mei  9.25  Achilles C2 – Fiks C1  Wesley*   Joost 
  10.15  Achilles F2 – ODO F2  Nikki   Nikki 
  10.40  Achilles C3 – Dubbel Zes C1 Simon   Joost 
  11.15  Achilles F1 – ALO F1  Sander   Marinus 
  11.40  Achilles D3 – SEV D2  Mariska   Joost 
  12.20  Achilles E2 – GKV E1  Fabian   Marinus 
  12.40  Achilles D2 – VEO D3  Daniëlle   Joost 
  13.25  Achilles E1 – Fortuna E2  Ilan   Marinus 
  13.40  Achilles D1 – ZKV D1  Lars*   Joost 
 

* Indien geen bondscheidsrechter is aangewezen. 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
16 mei  9.00  Achilles B3 – Phoenix B2  Koen   Jarreth 
  10.15  Achilles B4 – Fortuna B3  Frank   Jarreth 
  12.35  Achilles 4 – DES 6  Ed   n.v.t. 
  14.05  Achilles 5 – Tempo 6  Wesley   Marinus 
  15.35  Achilles 6 – Futura 6  Alex   Marinus 
 
Datum  Tijd  Wedstrijd   Scheidsrechter  Begeleider 
30 mei  Geen thuiswedstrijden voor breedtesport teams. 
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Volgende week zaterdag 25-04 
 

Achilles - Atlantis 
Achilles 2 – Fiducia 3 
Achilles 3 – DES 4 
ONDO 5 – Achilles 4 
GKV 4 – Achilles 5 
Achilles 6 is vrij 
Achilles A1 – Valto A1 
Avanti A2 – Achilles A2 
Achilles B1 – Groen Geel B1 
Achilles B2 – TOP/Quoratio B2 
Achilles B3 – DES B2 
Achilles B4 – Phoenix B3 
Achilles C1 – Die Haghe C1 
Achilles C2 – Pernix C1 
Achilles C3 – ALO C1 
Rapid D1 – Achilles D1 
Valto D4 – Achilles D2 
Dijkvogels D3 – Achilles D3 
De Meervogels E1 – Achilles E1 
VEO E2 – Achilles E2 
Achilles F1 – Refleks F2 
Achilles F2 – ONDO F5 
Achilles F3 – Weidevogels F3 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 18.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 15.45 uur 
 
Za 17.00 uut 
Za 15.30 uur 
Za 12.45 uur 
Za 11.25 uur 
Za 12.10 uur 
Za 10.45 uur 
Za 10.20 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 

 

 
 
 

VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
10.00 – 11.30 Marieke, Marcel 
11.30 – 14.00 Wesley, Julia 
14.00 – 15.30 Elmar 
15.30 – 17.00 Dominique 
17.00 – einde Henk 
 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
Week van 13-04 Marian Lijmbach 
 20-04 Olga van Reijn 
 27-04 Monique Alsem 
 04-05 Vera Rodriquez 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er iets te 
wassen is. Mocht het je niet uitkomen, probeer dan 
met iemand  te ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL 
DAN NIET OM Rene een belletje te geven: 06-
20427206.  
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Woensdag 15-04 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders D3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 16-04 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders C1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
Vrijdag 17-04 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F1 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 18-04 
10:00 – 10:30 Ouders D2 
10:30 – 11:30 Ouders E1 
11:30 – 12:35 Ouders E2 
12:35 – 14:30 Ouders D3 
14:30 – 16:00 Spelers 6e 
16:00 – 17.30 Spelers 5e 
17:30 – 19:00 Spelers 4e 
19:00 – 20:00 Spelers A2 
Zondag 19-04 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 20-04 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D1 
19.00 – 20:00 Ouders C1 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 21-04 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F2 
19.00 – 20:00 Ouders E1  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 22-04 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders C3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 23-04 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders D1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
 

 
 
Vrijdag 24-04 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F2 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 25-04 
08:30 – 09:00 Ouders F1 
09:00 – 09:45 Ouders C3 
09:45 – 11:00 Ouders F3 
11:00 – 12:00 Ouders F2 
12:00 – 13:00 Ouders B4 
13:00 – 14:00 Ouders B2 
14:00 – 15:00 Ouders B3 
15:00 – 17:00 Ouders B1 
17:00 – 18:00 Spelers 2e 
18:00 – 19:00 Spelers 1e 
19:00 – 20:30 Spelers A1 
20:30 – 21:30 Spelers 3e 
Zondag 26-04 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 27-04 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D2 
19.00 – 20:00 Ouders C2 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 28-04 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F3 
19.00 – 20:00 Ouders E2  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 29-04 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders D3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 30-04 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders C1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
Vrijdag 01-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F3 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 02-05 
Geen wedstrijden 
Zondag 03-05 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
 

Sleutel halen/brengen bij Marianne en Wim Muller, 
Perziklaan 94, tel: 3237512 

Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen! 
In uiterste nood: Rene van Loon., Tel: 06-20427206,  

Email: benthe@ziggo.nl 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

Maandag 04-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D1 
19.00 – 20:00 Ouders C1 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 05-05 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F1 
19.00 – 20:00 Ouders E1  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 06-05 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders C3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 07-05 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders D1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
Vrijdag 08-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F1 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 09-05 
08:45 – 09:25 Ouders C2 
09:25 – 10:15 Ouders F2 
10:15 – 11:15 Ouders F3 
11:15 – 12:20 Ouders E2 
12:20 – 13:00 Ouders F1 
13:00 – 14:00 Ouders B2 
14:00 – 15:00 Ouders D2 
15:00 – 16:00 Ouders E1 
16:00 – 17:00 Ouders D1 
17:00 – 18:30 Spelers 2e 
18:30 – 19:30 Spelers 1e 
19:30 – 20:30 Spelers A1 
20:30 – 21:30 Spelers 3e 
Zondag 10-05 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 11-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D2 
19.00 – 20:00 Ouders C2 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 12-05 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F2 
19.00 – 20:00 Ouders E2  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 

 
 
Woensdag 13-05 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders D3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 14-05 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders C1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
Vrijdag 15-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F2 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 16-05 
08:30 – 09:00 Ouders B3 
09:00 – 10:15 Ouders B4 
10:15 – 11:30 Ouders B3 
11:30 – 12:35 Ouders B4 
12:35 – 14:30 Tobias en Dionne 
14:30 – 16:00 Spelers 4e 
16:00 – 17:30 Spelers 5e 
17:30 – 19:00 Spelers 6e 
19:00 – 20:30 Spelers A2 
Zondag 17-05 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 18-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D1 
19.00 – 20:00 Ouders C1 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 19-05 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F3 
19.00 – 20:00 Ouders E1 
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 20-05 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders C3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 21-05 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders D1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
 

Sleutel halen/brengen bij Marianne en Wim Muller, 
Perziklaan 94, tel: 3237512 

Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen! 
In uiterste nood: Rene van Loon., Tel: 06-20427206,  

Email: benthe@ziggo.nl 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Vrijdag 22-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F3 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 23-05 
Geen wedstrijden 
Zondag 24-05 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 25-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D2 
19.00 – 20:00 Ouders C2 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 26-05 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F1 
19.00 – 20:00 Ouders E2  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 27-05 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders D3  
20.00 – sluit Groupies 
Donderdag 28-05 
10.00 – 12.00 Rene & Elly 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders D2 
19.00 – 20.00 Ouders C1 
20.00 – 21.00 Ouders B1  
21.00 – sluit Selectie 
 

 
 
Vrijdag 29-05 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:30 – 20:00 Ouders F1 
20.00 – sluit Recreanten 
Zaterdag 30-05 
09:30 – 10:05 Ouders C1 
10:05 – 11:05 Ouders B1 
11:05 – 12:30 Ouders C1 
12:30 – 14:30 Ouders B1 
14:30 – 17:00 Ouders A1 
17:00 – 18:00 Spelers A1 
18:00 – 19:00 Spelers 2e 
19:00 – 20:00 Spelers 1e 
20:00 – 21:00 Spelers 3e 
Zondag 31-05 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 17:00 Late Vogels 
Maandag 01-06 
10.00 – 17.00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders D1 
19.00 – 20:00 Ouders C1 
20:00 – Sluit Selectie 
Dinsdag 02-06 
10.00 – 12.00 Tineke  
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders F2 
19.00 – 20:00 Ouders E1  
20:00 – sluit 5e/A1/A2 
Woensdag 03-06 
10.00 – 12.00 Olga 
12.00 – 17.00 Tennisleden 
18.00 – 19.00 Ouders C2 
19:00 – 20:00 Ouders C3  
20.00 – sluit Groupies 

Sleutel halen/brengen bij Marianne en Wim Muller, 
Perziklaan 94, tel: 3237512 

Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen! 
In uiterste nood: Rene van Loon., Tel: 06-20427206,  

Email: benthe@ziggo.nl 
 

 


