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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com   
  + website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com 
  + website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail:wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@gmail.com 
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: roel.westgeest@xs4all.nl 
Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
Contactpersoon Recreanten 
  Susan Middeldorp 
  Tel: 06-51031491 
  e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Achilles online 
 www.hkvachilles.nl 
 e-mail: info@hkvachilles.nl 

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 486 36 782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld en zaal 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C zaal 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: familie@ahmdegroot.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Joke Knoppert 
 Pomonaplein 62 
 Tel: 06-33972367 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
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Op 19 juni 2015 werd tijdens de Algemene Jaarvergadering gesproken over het 
invoeren van een beleid met betrekking tot ongewenst en grensoverschrijdend 
gedrag. Nu, aan de vooravond van de Bijzondere Algemene Vergadering op 22 
december, stelt het bestuur onderstaand voorstel voor aan onze leden. Dit voorstel 
zal tijdens deze BAV besproken worden. Uiteraard zal er ruimte zijn voor dialoog 
en discussie.  
 

Naar een verstandig antimisbruikbeleid 
********************************** 

 
Tijdens de Algemene Vergadering van juni spraken we over de wenselijkheid een beleid in te voeren om ongewenst, 
grensoverschrijdend  gedrag te kunnen voorkomen. Daarbij kwam het voorstel aan de orde de verklaring omtrent 
gedrag verplicht te stellen voor trainers en begeleiders. Voors en tegens werden gewisseld, en er is afgesproken dat het 
bestuur voor de komende Algemene Vergadering met een nadere uitwerking zou komen. 
In de afgelopen jaren is er in de sportwereld, gelukkig, veel meer aandacht gekomen voor de vraag hoe verenigingen 
zich en vooral hun leden beter kunnen beschermen tegen  seksueel  misbruik en ander ongewenst en 
grensoverschrijdend gedrag doortrainers, begeleiders en anderen op en rond het veld. Door NOC*NSF is een aantal 
handreikingen opgesteld waaruit verenigingen kunnen putten. 
De stappen die het bestuur voorstelt zijn in belangrijke mate gebaseerd op de aanbevelingen van NOC*NSF.  Seksueel 
misbruik is natuurlijk de meest in het oog springende en ook meest ingrijpende vorm van ongewenst en 
grensoverschrijdend gedrag, waar we ons tegen moeten wapenen, maar ook pesten, chanteren, onredelijke bevoordeling 
of juist achterstelling zijn verschijnselen die we willen bestrijden.  
Belangrijk is te beginnen met het opzetten van een preventief beleid. Dat betekent dat het onderwerp aandacht van 
bestuur en leden van de club moet krijgen. Niet alleen door het nemen van een besluit op een Algemene Vergadering, 
of het uitreiken van een foldertje aan het begin van het seizoen, maar door met spelers , trainers en ouders het gesprek 
te voeren over de gedragsregels waarop we ons willen laten aanspreken. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend 
gedrag, Wat gewenst en ongewenst is, verschilt per persoon. De een kan lachen om een dubbelzinnig grapje, de ander 
kan er zich heel ongemakkelijk onder voelen. De een waardeert een klopje op de schouder door de coach als een  blijk 
van waardering, de ander vindt het vervelend om ongevraagd aangeraakt te worden. Dat maakt het lastiger om exacte 
gedragsregels te maken maar we kunnen tenminste een klimaat organiseren waarin iedereen vrij zijn of haar grenzen aan 
kan geven op dit vlak. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat seksuele toespelingen en handelingen die verder gaan dan 
het korte klopje op de schouder totaal buiten de orde zijn, maar hoe organiseren we dat jongeren hiervan gevrijwaard 
blijven? 
De natuurlijke neiging van iedere club die (nog) niet geconfronteerd is met misbruik, of die het nog niet heeft ontdekt, 
is om aan te nemen dat het in eigen gelederen niet voorkomt. We kennen toch onze leden, onze trainers, wij kunnen 
toch alles tegen elkaar zeggen, bij ons is iedereen gelijk.  En pesten doen we niet… Een begrijpelijke neiging maar 
onverstandig. De meeste clubs die het is overkomen waren totaal verrast. Hoewel we ongetwijfeld hele goede gronden 
hebben om te denken dat misbruik iets is dat bij Achilles nooit zal voorkomen is het toch heel verstandig de jeugd toch 
te beschermen tegen die onwaarschijnlijkheid. 
Het bestuur wil graag een vertrouwenspersoon aanstellen die begint met het voeren van de gesprekken met teams, met 
trainers, met begeleiders, ouders en vooral ook kaderleden om te komen tot een gedeeld verhaal over wat 
grensoverschrijdend gedrag is, wat we wel en niet acceptabel vinden, wat onze gedragsregels zijn. Die regels zijn 
specifiek op de situatie van Achilles toegesneden. Dat betekent dat we met elkaar ook moeten vaststellen wat er 
allemaal onder grensoverschrijdend gedrag valt, buiten het seksueel misbruik. We noemden al pesten, maar we moeten 
ook denken aan zaken als bedreiging, intimidatie, mishandeling (denk aan onverantwoorde oefeningen), discriminatie en 
belediging. 
Er zijn trainingen die door NOC*NSF worden gegeven voor vertrouwenspersonen.  Uiteraard stellen we de benoemde 
vertrouwenspersoon eerst in de gelegenheid die training te volgen. 
De gedragsregels stellen we gezamenlijk vast, ze worden aan iedereen uitgereikt. We spreken af wat de bevoegdheden 
van de vertrouwenspersoon zijn, denk aan bijwonen teambesprekingen, volgen trainingen, hoor en wederhoor 
toepassen, rechtstreekse toegang tot voorzitter, wat de manieren zijn waarlangs deze kan worden benaderd enzovoorts. 
Voor iedereen moet helder zijn dat er een vertrouwenspersoon is. Die geeft ook adviezen aan bestuur en commissies en 
trainers over het vermijden van misbruikgevoelige situaties. 
Het is belangrijk om regelmatig het onderwerp met de leden, in de Algemene Vergadering en daarbuiten te bespreken 
en het beleid tegen het licht te houden. 
Als sluitstuk van het beleid kunnen we overwegen of we vinden dat, aanvullend op het bovenstaande, het toch nodig is 
om de verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen.  Daarbij moeten we wel bedenken dat ervaringen uit het 
verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Gelukkig is het inmiddels wel zo dat de VOG kosteloos is voor 
vrijwilligers in de sport. 
Het bestuur stelt de leden voor akkoord te gaan met  
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 het aanzoeken en aanstellen van een vertrouwenspersoon; 

 het zorgen voor een passende training voor deze persoon 

 het gezamenlijk met (jeugd)spelers, trainers, begeleiders, ouders en kader komen tot een gezamenlijke set aan 
gedragsregels, en deze vast te laten stellen in de Algemene Vergadering; 

 bij de JAV van 2017 te overwegen of invoering van een verplichte VOG wenselijk is. 
 
Het Bestuur 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
BAV op 11 december 2015 
 
Het bestuur nodigt bij deze alle leden  
uit, voor de Bijzondere Algemene Vergadering op 11 december 2015 
om 20:00 uur. Zet deze datum alvast in je agenda. De agenda van deze 
vergadering volgt later. 
 
Namens het bestuur, 
Arthur Bolder 
 
 

Van de redactie 
************** 

 
De donkere dagen staan weer voor de deur en dat wil zeggen dat ook het laatste krantje van 
2015 er aan komt. Het kerstnummer en tevens het laatste krantje van dit jaar zal uitkomen 
op woensdag 16 december. De kopij voor dit krantje (inclusief wedstrijdprogramma van 19 en 20 december 2015 en 2 
en 3 januari 2016) moeten op maandag 14 december 2015 vóór 12:00 uur bij Olga ingeleverd worden. 
 
Het eerste krantje van 2016 zal uitkomen woensdag 6 januari 2016. De kopij van dit krantje moet op maandag 4 januari 
2016 vóór 12 uur bij Olga ingeleverd worden. Dit is inclusief het wedstrijd programma van 9 en 10 januari. 
 
Namens de redactie, 
Bart Kasten 
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Activiteiten Agenda Senioren 
11 dec 
12 dec 
18 dec 
30 dec 

BAV 
Oudsinterfeest 
Klaverjas 2 
Tennis Oliebollentoernooi 

15 jan 
16 jan 
5 mei 

Vrouwenavond 
Dartsavond 
21 toernooi 

 
 

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

 
Achilles 5 – Sperwers 3 18-11 
RWA – Achilles 24-20 
Dijkvogels 2 – Achilles 2 12-23 
Achilles 3 – DKV 2 20-12 
Achilles 4 – Reeuwijk 2 11-01 
Achilles 5 – Crescendo 3 13-20 
Achilles 6 – De Vinken 2 11-11 
Achilles 7 is verplaatst 
Achilles 8 – KZ/Hiltex 8 Geef de uitslagen door of schrijf een verslag!! 
Achilles 10 – Dubbel Zes 5 Geef de uitslagen door of schrijf een verslag!! 
 
 

Stand Achilles 1 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
RWA – Achilles 24-20 
DES – Merwede 13-19 
Roda – Excelsior 20-19 
Valto- Futura 24-24 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Merwede 3 5 2 0 1 58 48 10 0 
Achilles 3 4 2 1 0 67 52 15 0 
Valto 3 4 1 0 2 66 61 5 0 
RWA 3 4 2 1 0 59 57 2 0 
Futura 3 3 1 1 1 58 53 5 0 
Roda 3 2 1 2 0 43 63 -20 0 
Excelsior 3 2 1 2 0 59 51 8 0 
DES 3 0 0 3 0 41 66 -25 0 
 
 

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

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Dijkvogels 2- Achilles 2. 12-23 
Vandaag was het zo ver. Na weer 2x trainen en voorbereidingen voor de wedstrijd was het zaterdag weer tijd voor de 
wedstrijd tegen dijkvogels. 3 auto's vol met reserves, spelers en de coaches was het half 2 tijd om te rijden naar 
Maasland.     
 
De wedstrijd begon met een 1-0 achter stand maar daar wist Fabian snel een 1-1 van te maken met een korte kans. Na 
een 2-2, 2-2 een schot van twan, 3-2 en een 3-3 van Jeanette was het tijd om de wedstrijd zelf in handjes te nemen. Na  
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de wisseling van de vakken wisten twan en Niels de 3-4 en de 3-5 te scoren. Daarna was het Fabian zijn beurt en 
scoorde de 3-6 en 3-7 met een mooie korte kans en een afstand schot. 
De rust stand was 5-12. 
 
Na een bespreking van frank was het tijd om de 2de helft te gaan starten.  
Na de rust wist dijkvogels snel een veranderingen te brengen aan de wedstrijd en maakte de 6-12 7-12 8-12, maar 
Jeanette kreeg een vrije bal en scoorde ze 8-13.  
Dijkvogels kreeg een stip mee en scoorde de 9-13. Niels, twan en Jeroen maakte er een verandering in met 9-14, 9-15, 
9-16. Na nog 3x scoren van dijkvogels waren daarna de doelpunten wel klaar voor dijkvogels.  
Achilles wist mooi door te pakken met 12-18, 12-19, 12-20, 12-21, 12-22 en 12-23. Dat was de einduitslag van onze 
wedstrijd!  
 
Een heerlijke overwinning!!!!!  
Een heerlijk gevoel om de 2 punten meer naar huis te nemen! We hebben er weer hard voor 
gevochten als heel team. Volgende week staat fiks op het programma, onze medekoploper, om 
18.10 in Ockenburg. 
 
Groetjes Kelly  
 
Achilles 6 - De Vinken 2  11-11 
Afgelopen zaterdag stond er in de Ock een belangrijk duel op het programma. Voor het zover was moest er echter nog 
gekorfbald worden, maar om 21:00 stipt was het dan zover: het discobowlen kon aangevangen worden. Direct kreeg 
Team 6 een tegenvaller te verwerken. Er was slechts discomuziek op de achtergrond omdat er nog een Champions 
League duel voor vrouwen aan de gang was. De Ronaldo van de bowlingwereld Karin Zwaare-Van Ballegooijen maakte 
haar status meer dan waar door een score op het elektronische bord te werpen van 285. Dan ben je echt een grote en 
mag je eisen dat de muziek een beetje zacht staat. Maar goed, wij van Team 6 vonden dat een beetje jammer, al waren 
we eerder op de avond al gepaaid door de medewerkers van de bowlingbaan met een gratis patatje mayo-pinda en een 
paar cola en een biertje te veel. 
Om een lang verhaal kort te maken: Tako was z’n cola kwijt en wist z’n frustratie om te zetten in de hoogste score. Bij 
de dames presteerde Pelleke het best. 
Op het programma stond eerder op de avond dus ook nog een korfbalduel. Team 6 trad aan tegen het Vinkenveense 
De Vinken 2. Nu nog even met Marieke en Sandra in de gelederen. Volgende week maken ze namelijk de straten van 
Havana onveilig. Een kleine boodschap voor Fidel en zijn kameraden: Queridos jóvenes cubanos , no nos engañemos. Tenga 
cuidado con estas dos chicas holandesas. Especialmente delgada con el pelo largo no se puede confiar.  
De wedstrijd stond onder leiding van de heer Pardoen. Die zorgde hoogst persoonlijk voor het meeste schokkende 
moment in de wedstrijd. Aan het eind van de eerste helft waren de Vinkenveners midden in een eclectische aanval toen 
de arbiter midden in een epileptische aanval bleek. Gelukkig bleken voldoende mensen bekend met de vallende ziekte 
van de scheids (nee, nee, geen Suarez, ho-ho) en zat arts Sandra er meteen bovenop. Het was gelukkig ook precies tijd 
voor de pauze. Na enkele minuten bleek de scheidsrechter in voldoende mate hersteld om de wedstrijd voort te kunnen 
zetten. In de eerste helft waren de doelpunten duur. De ruststand was 5-5. Met name aan Ivo was te merken dat er ‘s 
avonds nog gepresteerd moest worden, met daarbij een lekker biertje in de ene hand en een bowling- of bitterbal in de 
andere, want hij mocht liefst twee maal een rondje geven. Het duel ging dus gelijk op, waarbij het spel van Team 6 wat 
moeizaam verliep. Dat zette zich in de tweede helft een beetje voort waarbij De Vinken opeens een voorsprong namen 
van drie punten. Met het doorvoeren van een aantal wissels geïnspireerd op de glansrijke invalbeurt van Lucas Winia bij 
Ivo’s B3, die in de ploeg kwam en met twee treffers twee punten binnensleepte (grote klasse!), herleefde de hoop op 
meer dan een nederlaag. Toen met een paar minuten op de klok dan ook de gelijkmakende 11-11 op het scorebord 
verscheen leek er zelfs meer in het vat te zitten. Helaas voor de Achillianen bleef het daarbij. Volgende week gaan we 
naar Mijdrecht voor de confrontatie met Atlantis 2 die niet zo diep zijn gezonken als de naam doet vermoeden want ze 
staan twee puntjes boven ons. 
 
Groeten, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Weidevogels A1 – Achilles A1 11-20 
Achilles A2 – Reeuwijk A1 22-14 
Crescendo A2 – Achilles A3 10-11 
ALO A1 – Achilles A4 7-1 
Rapid B1 – Achilles B1 3-20 
KOAG B1 – Achilles B2 7-8 
Achilles B3 – Fortuna B3  
HKV-OE C1 – Achilles C1 7-12 
Achilles C2 – Velocitas C1 3-13 
Achilles C3 – ONDO C4 9-4 
Achilles D1 – TOP D2 19-4 
Achilles D2 – Dijkvogels D3 10-3 
Avanti E2 – Achilles E1 8-13 
Achilles E2 – KVS E5 3-12 
Achilles E3 – Avanti E9 0-1 
Achilles F1 – TOP F2  
Achilles F2 – Refleks F1 10-18 
DKC F1 – Achilles F3 5-7 

 
Na een wat rumoerige week reisde de B2 zonder de geblesseerde Mike af naar Krimpen aan den IJssel voor een 
ontmoeting met Korfbal Ons Aller Genoegen. Overigens reisden we dan weliswaar af zonder Mike, bij aanvang van de 
wedstrijd zat hij op de tribune om zijn team te steunen. 
De wedstrijd begon wat stroef en al snel werd duidelijk dat KOAG geen Avanti was. Veel beweging en afwisseling 
zorgden ervoor dat onze verdediging af en toe wat gaatjes moest laten vallen, maar KOAG kon er niet van profiteren. 
Aan de andere kant hadden wij het lastig om tot snelle aanvallen te komen, al hadden we dankzij prima rebound werk 
van Gylian wel aanvallen met meerdere schoten. Een mooie actie van Rick na precies op tijd uitstappen van Anna 
leverde echter wel de 0-1 op. Een score die even later werd verdubbeld door Zoë met een prima doorloop. 
Na het wisselen van vak kregen we wat meer de overhand. KOAG werd verdedigend op de proef gesteld, er kwamen 
goede kansen, maar de afronding liet wat te wensen over. Aan de andere kant werd het KOAG wat moeilijker gemaakt, 
maar twee keer verslapte onze aandacht iets en zo stond het weer gelijk. Dit was eigenlijk tekenend voor de hele 
wedstrijd. De echte scherpte ontbrak. Ja, KOAG was een stuk beter dan Avanti, maar wij haalden niet het niveau van 
vorige week. Verdedigend telkens een stapje te laat of juist een stapje te veel, aanvallend een te laag tempo. De 3-2 van 
KOAG was terecht, maar ons eerste doelpunt ging op herhaling en zo zochten we met een 3-3 stand de kleedkamer op. 
De tweede helft was KOAG verdedigend een stuk scherper dan de eerste helft. Het vak dat de eerste helft nog 
makkelijk tot kansen kwam, had het opeens een stuk moeilijker. Toch wiste zij uiteindelijk twee keer de korf te pakken 
en pakten we voor de tweede keer deze wedstrijd een voorsprong van twee punten. Het wisselen van vak werd echter 
op het dooie akkertje gedaan, waardoor KOAG bij de paal maarliefst twee spelers vrij had staan. Er bleek er maar één 
nodig: 4-5. Ook de aanval daarna was KOAG doeltreffend en opnieuw was de stand gelijk. Via 6-6 pakten we een paar 
minuten voor het einde voor de derde keer deze wedstrijd een voorsprong van twee punten. De eerste aanval daarna 
was een goede, zeer lange aanval. Er werd veel geschoten, maar alle ballen stuiterden in ons voordeel van de korf, 
waardoor we konden blijven aanvallen. Nadat KOAG eindelijk de bal had veroverd, kregen ze maar één schot voordat 
wij de bal weer terug hadden. Zij gingen aanvankelijk fanatiek uitverdedigen, wat natuurlijk in ons voordeel was. 
Uitgerekend op het moment dat zij stoppen met uitverdedigen, verspelen we echter knullig de bal, doordat niemand 
meer vrij liep. KOAG liet dit buitenkansje niet onbenut en zorgde voor een spannende slotminuut, waarin zij nog een 
bal uit de korf zagen draaien. 
Het eindsignaal klonk en de 7-8 overwinning was een feit, maar wat maakten we het onszelf verschrikkelijk moeilijk. Nu 
twee weken vrij, daarna wacht Fortuna en dan zijn we weer scherp! 

 
Afgelopen zaterdag stond voor Achilles E1 alweer de tweede zaalwedstrijd op het programma. De eerste wedstrijd 
werd gewonnen. Hoewel de uitslag doet vermoeden dat dat vrij gemakkelijk ging, toch was het een spannende 
wedstrijd. In de poule van de E1 liggen de ploegen dichtbij elkaar. Dit zorgt voor ongelofelijk spannende wedstrijden. 
Ook deze zaterdag was dit het geval. De E1 speelde tegen Avanti. Vorig jaar was dat dé concurrent in de zaal. De ploeg 
was nog ongeveer hetzelfde, net als onze E1 natuurlijk. Vorig jaar was het Avanti die de wedstrijden naar zich toe trok. 
Maar nu, de wedstrijd. In de kleedkamer was het erg druk, veel gepraat en veel ideeën. We hadden er zin in! Avanti 
begon de wedstrijd met heel veel druk, onze tegenstanders zaten er boven op. In het begin hadden we daar even moeite 
mee. We liepen niet genoeg en de ballen werden niet goed gegooid. Gelukkig wisten we dit binnen 5 minuten te 
verbeteren. Er werden goede ballen gegooid en er werd goed vrijgelopen. Hierdoor kwamen we op voorsprong. Onze 
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schoten gingen erin en verdedigend deden we het goed. In de eerste tien minuten kregen we slechts 1 doelpunt tegen 
(die overigens verdedigd was). De hele wedstrijd heeft Achilles voor gestaan. Toch bleef het heel erg spannend en 
moesten de E1 kids heel hard werken. Gelukkig hebben ze dat volgehouden en wonnen wij de wedstrijd met 8-13. Wij 
hebben weer van jullie genoten en jullie hebben een mooie wedstrijd neergezet! Ook hebben we nog een aantal 
verbeterpunten gezien waar we deze week hard aan gaan werken, zodat we volgende week tegen KVS weer net z'n 
goede wedstrijd kunnen neerzetten. 
 
De F3 kan ook deze keer weer terugkijken op een uitstekende wedstrijd en kwam nu wel goed uit de startblokken. 
Verdedigend had de F3 de zaakjes prima voor elkaar en ook aanvallend waren er weer veel mooie aanvallen te 
bewonderen, zo waren we talrijke keren binnen 3 passes in scoringspositie!! Ook het overzicht voor elkaars kansen was 
vandaag weer regelmatig te bewonderen, wat een teamspirit!! En wat te zeggen over de strijdlust, iedereen streed voor 
elke bal en elke meter, gewoon geweldig! Het enige wat de F3 zich nog kwalijk mag nemen is dat het net als vorige week 
kans op kans miste en verzuimde om ruimer afstand te nemen van DKC. We moeten een wedstrijd als deze sneller in 
ons voordeel kunnen beslissen. Nu bleef het ook deze keer tot het einde toe toch nog onnodig spannend. Uiteindelijk 
viel in de slotseconde de 5-7 en pakte we de 2 dik verdiende punten. Zullen we afspreken dat we volgende week 
gewoon de kansen afmaken?? Dan kunnen de papa’s en mama’s wat ontspannener op de tribune zitten……..oké 

vooruit dan, de coaches ook  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Rapid B1 - Achilles B1 
Zaterdag moesten we naar Haarlem voor de wedstrijd tegen Rapid B1. Rapid staat laatste in de poule en op het veld 
spelen ze 1e klasse, waar ze 3e staan. Maar we mochten ze zeker niet onderschatten, want we hoorden dat ze vorige 
week een goede wedstrijd hadden gespeeld tegen OVVO.  
We begonnen goed en gaven heel weinig weg en kwamen ook al snel op een 5-0 voorsprong. We bleven goede 
aanvallen neerzetten en verdedigden ook sterk en bij de rust was de stand 2-13.  
In de tweede helft hadden we iets meer moeite met scoren, maar bleven we goed verdedigen. Uiteindelijk was de 
eindstand 3-20. Joël 6x – Noah 4x - Pepijn 4x – Selene 3x – Jisse 1x -  Anne 1x -  Mark 1x.  
Het was zeker geen spannende wedstrijd, maar wel een wedstrijd met mooie aanvallen en mooie doelpunten. Volgende 
week staat er een belangrijke wedstrijd op het programma tegen ZKV.  
Tot volgende week! 
 
Mark 
 
HKV/OE C1 – Achilles C1 
De C1 speelde uit bij Eibernest, een tegenstander die we op het veld ook 
troffen. Dat was een moeizame wedstrijd, waarin we in een goede fase na de 
rust het verschil maakte. Sommige uitslagen van onze tegenstander deden wel 
vermoeden dat Eibernest gegroeid was en konden wij vandaag zien of wij ook vooruitgang geboekt hadden. Dat is toch 
wel aan de ene kant het leuke van dezelfde tegenstanders in de zaal (op 2 na), zodat je kan zien waar vooruitgang 
geboekt is. Aan de andere kant weet je op voorhand ook dat sommige wedstrijden moeizaam gaan verlopen, omdat we 
met sommige tegenstanders veel moeite hebben.  
Eibernest is zo`n ploeg. Ik durf wel te zeggen dat wij duidelijk de betere ploeg zijn, maar het is en blijft een derby. En 
dat weet je het nooit, zeker gezien sommige uitslagen van de Eibers.  
Van onderschatting is gelukkig dan ook geen sprake, wat resulteerde in een ijzersterke start van ons. 0-2 was het vrij 
snel. De 1-2 ook. En toen stokte het in onze 2e aanval die wel steeds betere kansen ging opzoeken en genoeg kansen 
kreeg. Het balletje viel alleen niet door mandje. Verdedigend was het de eerste helft uitstekend en lieten de Eibers dus 
geen gebruik maken van gebrek aan goals van onze zijde. 
Uiteindelijk kwamen we weer in zo`n fase die vergelijkbaar was met op het veld. De laatste 10 minuten van de eerste 
helft scoorden we uit alle hoeken en standen, met overigens zeer goede aanvallen, waar het de laatste tijd juist wat 
minder mee ging, maar waar we nu op de training gelukkig wat stapjes mee aan het maken zijn. Het was niet constant 
goed, maar de vooruitgang is geconstateerd en zijn wij trainers erg blij mee. Dit moet wel worden voorgezet! Maar 
goed, de rust was bereikt met een 1-7 voorsprong en kan je in de rust met complimenten strooien, maar ook de spelers 
waarschuwen dat we er nog niet zijn.  
Na rust werd het ook weer wat moeizamer, en de Eibers knokten zich terug tot 4-8. Echt in paniek waren we niet, want 
snel liepen we weer uit naar de uiteindelijke 7-12 eindstand. Sabine en Max vielen nog in en dank daarvoor! Ook Kaj en 
Yara weer bedankt voor het reserve staan. Ik benoem altijd graag de uitschieters en "man of girly of the match" maar 
dat waren er teveel die boven gemiddeld speelden, dus is de teamprestatie wederom wat ik wil benadrukken, inzet, 
passie en plezier. Soms mogen we dat best nog meer uitstralen (al lachte ik zelf als speler ook nooit in de wedstrijden en 
hield ik mijn focus, genieten deed ik daarna wel:)). 
 
Als trainer ben je altijd op zoek waar verbetering mogelijk is. Dat was duidelijk in de 2e helft op het verdedigende vlak, 
want de 2e helft is gewoon door ons verloren met 6-5! Dat is onder de maat. Maar zoals gezegd, goede aanvallen gezien 
en verder win je de derby, ongeacht hoe, dus weet je ook dat het na de wedstrijden genieten is, want wij zijn nog steeds 
op RAMKOERS!  
Volgende week wacht onze grootste concurrent, Die Haghe. Op het veld staan zij nipt achter ons, maar was het een 
moeizame wedstrijd voor ons die wij dan ook enigszins gelukkig wonnen. Dus hopelijk een volle Ock om de toppers 
van de C1 te steunen! 
 
Tot volgende week. 
Dennis 
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Achilles C3 - ONDO C4 9-4 
Vandaag kwam Ondo op bezoek in "de Ock". Zij hadden net als wij nog niet verloren dus dit was onze eerste test om 
de koppositie te behouden.  
Aanval: Thom, Joshua, Celeste en Hannah 
Verdediging: Esmee, Melissa, Floris en Maurits. 
 Achilles startte feller dan Ondo en dat resulteerde in erg veel kansen. Thom maakte al snel 1-0. Daarna was het 
schotpercentage niet zo goed. Gelukkig besloot Thom met zijn tweede goal een serie van lange aanvallen met veel 
kansen. 
Ondo kwam vrij snel alweer op 1 punt. Floris bracht met een doorloop de marge weer op 2. De eerste aanval speelde 
hetzelfde spelletje verder met een sterke Hannah onder de paal. Hierdoor kon Thom van afstand zijn 3e treffer 
aantekenen: 4-1. 
Na de rust was het Ondo die als eerste scoorde en meteen daarna de aansluitingstreffer maakte.  Een slordigheidje 
betekende de 4-4. Gelukkig bracht Celeste met twee doorlopen de stand op 6-4. Guido, ingevallen voor Floris in de 
tweede helft, tekende met 2 goals voor de 8-4. Thom sloot de wedstrijd  af met zijn 4 doelpunt. Eindstand 9-4. 
Aan het eind van de 2e helft hebben we laten zien hoe het echt moet en konden we het verschil pas maken. 
 
Groeten, Maurits 

 
Avanti E2 – Achilles E1 
Vandaag moesten we tegen Avanti E2. Een bekende ploeg voor ons, want ook vorig jaar speelden we in de zaal tegen 
hen. Helaas verloren we toen allebei de wedstrijden, dus we waren extra gemotiveerd om vandaag te winnen. We 
hadden ook een hoop publiek meegenomen om ons aan te moedigen! 
We begonnen goed en we maakten al snel 0-1 door een afstandsschot van Mick. Ook de 0-2 (Nikki) en 0-3 (Paivi) 
volgden snel. 
Avanti scoorde, maar wij hadden ons antwoord al klaar en weer Paivia en Nikki brachten de stand naar 1-5. 
Avanti wist weer te scoren en wij maakten vlot daarna 2-6 (Mick). Weer Avanti 3-6, maar Jill wist de ruststand op 3-7 te 
brengen. Vier doelpunten verschil lijkt makkelijk, maar we moesten wel blijven doorzetten en goed blijven verdedigen. 
We waren er nog niet! 
Avanti was nog niet van plan op te geven en na rust maakten zij dan ook gelijk 2 doelpunten, en toen was het nog maar 
2 doelpunten verschil, 5-7. Paivi bracht het verschil weer op 3, maar Avanti bracht het verschil net zo snel weer op 2, 
Het was echt spannend. We moesten hard werken om onze voorsprong niet uit handen te geven.  
Gelukkig wisten wij via Paivi en Jill weer te scoren en was de stand 6-10. Weer een doelpunt van Avanti en ook weer 
een doelpunt van Paivi, 7-11. 
Avanti ging nog even door en maakte 8-11. Wij waren natuurlijk nog niet klaar en Levi maakte via een mooie stip 8-12. 
Als allerlaatste wist Demi het verschil nog mooi op 5 punten te brengen, 8-13! 
Gewonnen! Blij en opgelucht! 
 
Groetjes, Mick 

 
ACHILLES E2 – FORTUNA E6 ( EERSTE THUISWEDSTRIJD VAN HET ZAALSEIZOEN ) (vorige 
week) 
We begonnen de 1ste helft met Lizzy, Kimberly, Bjorn en Thomas. 
Eerst een strafworp voor Fortuna. Maar die werd gemist, daarna werd het toch 0 – 1. 
Daarna was het de beurt aan Achilles 1 – 1 ( Bjorn ), 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4. 
Na het wisselen in de 1ste helft speelde we met Bregje, Kimberly, Ocker en Thomas. 
1 – 5, 1 – 6, 1 – 7, 2 – 7 ( Kimberly ), 2 – 8, dat was gelijk de ruststand. 
 
De 2de helft begonnen we met Bregje, Lizzy, Ocker en Bjorn. 
Na 3 minuten scoorde Bjorn in de 2de helft, maar hij was verdedigd, jammer genoeg. 
2 – 9, 2 – 10, Bjorn kreeg nog een mooie kans, helaas mis. 
Ocker viel nog geblesseerd uit, de plaats werd ingenomen door Thomas. 
2 – 11. 
Na het wisselen in de 2de helft begonnen Lizzy, Kimberly, Bjorn en Thomas. 
2 – 12, 2 – 13, 2 – 14, 2 – 15, 3 – 15 ( Thomas ), 4 – 15 ( Kimberly ), 4- 16. 
De eindstand op het scorebord was 16 – 4, dat was dus toch een overwinning, GEINTJE. Volgende week weer een 
nieuwe kans tegen KVS. 
 
Kimberley 
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DKC F1 - Achilles F3.  
Afgelopen zaterdag heeft de F3 de koppositie gepakt in hun poule. Samen met Fortuna staan ze bovenaan. Dat het 
sowieso kampioenen zijn bewezen ze de laatste wedstrijd tegen DKC. Na een snelle 1-0 voorsprong door onze 
topscoorder Sanne, stond het daarna al even snel weer 1-1. Sanne had een lastige wedstrijd tegen een tegenstander die 
een stukje groter was. Er werd goed snel gegooid en samengespeeld. Milan scoorde 1-2 uit een goed uitgespeelde kans 
en daarna maakte Lucas er met een mooi schot 1-3 van. Milan maakte zijn tweede mooie doelpunt van de wedstrijd 
waardoor het 1-4 werd en er een superspeler bij kwam bij de tegenstander, die maakte direct 2-4. Erik maakte er 2-5 
van en alles leek goed te gaan. Er werd goed onderschept en er waren veel kansen. Maar ineens stond het weer gelijk. 5-
5 met nog tien minuten te spelen. Reuze spannend! Na drie minuten maakte Erik een mooi doelpunt uit een snelle 
omschakeling. 5-6 en de tijd kroop voorbij. Weer een fase met veel kansen, maar net niet erin. De allerlaatste seconde 
maakte Erik zijn derde doelpunt en werd er gelijk afgefloten. Een knappe 5-7 overwinning! Eva scoorde niet, maar ze 
speelde een goede wedstrijd. Complimenten aan het hele team. Als echte overwinnaars kwamen ze het publiek weer 
bedanken. Een mooi ingezette traditie, waar de ouders geen genoeg van kunnen krijgen.  
 
Erik en Peter 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 

AGENDA: 
 
 November Kampavond 
27 november Sinterklaas 
20 december kerstdiner 
22 januari Gamenight 
24 februari Schaatsen 
19 maart AB feest 
25 maart Pasen 
05 mei 21 competitie  
21 mei Playbackshow 

 
Verjaardagenhoekje 
***************** 

 
Deze week slechts 1 feestje en wel bij Mark de Bruijn. 
Hij viert op 28 november zijn 16e verjaardag. 
Mark van harte gefeliciteerd!! 
 
 

Grote Clubacie: Meer dan 500 loten verkocht 
*************************************** 

 
Vanmiddag is de verkoop van de loten gesloten. Tot het laatst werden er nog boekjes 
ingeleverd. En het mooie resultaat van al jullie inspanning is dat er meer dan 500 loten zijn 
verkocht (504). Dat betekent dat we € 1.210 voor onze club hebben verdiend! 
En nu wachten wie er een winnend lot heeft. De trekking is op donderdag 10 december. 
 
Maar de beste lotenverkopers tot en met 13 jaar kunnen ook nog kans maken op een iPad, een fiets van Matrabike of 
één van de andere mooie prijzen zoals entreekaarten voor een pretpark of een trainingspak van Masita. Onder alle 
inzendingen wordt ook nog eens een teamprijs verloot. Dat team wordt dan volledig aangekleed door Masita.  
Als lotenverkoper kun je je tot en met maandag 14 december inschrijven voor de verkoopwedstrijd. 
http://kids.clubactie.nl/win/verkoopwedstrijd/inschrijven/ 
 
Wie de prijzen van Achilles heeft gewonnen maken we volgende keer bekend…. 
 
Groetjes, 
Astrid 
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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 

 
Bedankt als lid: Vincent den Dulk 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Balletje breed 
Zoals u allen weet staat of valt een onderneming, stichting, sportclub of what so 
ever met het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Zijn de uitgaven groter dan de inkomsten dan heeft men een 
probleem, want dan is het huishoudboekje niet op orde. 
Laat ik nu eens filosoferen over louter de inkomsten van ons geliefde Achilles en deze inkomsten onder de loep nemen. 
De inkomsten aan contributie zijn more or less te berekenen en vast te stellen, indien het verschil tussen nieuwe leden 
en vertrekkende niet te groot is en dus bijna constant. 
De inkomsten via donateurs zijn in feite van hetzelfde laken een pak. 
De inkomsten via sponsoring kan wel eens een verschil maken, maar ja, wat zijn de bedragen die in korfbalvereniging 
Achilles geïnvesteerd worden, zijn deze bedragen waarvan je zegt “nou, nou of oh, oh” of is het hoofdzakelijk 
trainingspakken en outfit van verschillende teams. 
Ik hoop natuurlijk dat dit leuke bedragen zijn, maar heb geen idee hoeveel en durf niet te denken aan inkomsten die in 
het voetbal gaande zijn, anders lopen onze eerstelingen met hoed en Louis Vutton sjaals en Armani of Gucci Gucci 
tasjes rond. 
Dan zijn er de inkomsten van acties, zoals statiegeldflessen, grote clubactie, koningsdag fancy fair en weet ik niet wat 
voor acties er nog meer lopen of georganiseerd worden of gaan worden. 
Volgens mij is de kantine de moneymaker van elke amateursportclub en daar wil ik het nu in het bijzonder met u over 
hebben, want die staat zwaar onder druk. 
De nieuwe schijf van vijf geeft te denken en als we deze gaan volgen kunnen we de kantineactiviteiten wel opdoeken. 
Laten we het assortiment van de bar eens doornemen van rechts naar links gezien van voor de bar. We kunnen de 
blikjeskoeling bij het grofvuil zetten, want cola (in wat voor vorm ook), sinas, appelsap, vruchtendranken etc. etc. etc, te 
veel suikers en stoffen die te slecht voor woorden zijn en je naar de afgrond leiden, alleen nog water schijnt gezond te 
zijn totdat er weer een onderzoeker opstaat dat dit ook niet meer 
kan. 
Alcoholische dranken vergeet het maar, het is al nix onder de 16, 
maar nu ook daarboven verfoeilijk. De planken voorzien van 
chips, mars, nuts, kitkat, gevulde koeken kunnen we afbreken en 
op de BBQ gooien, oh nee niet doen, BBQ is ook slecht. 
Het koffieapparaat proberen we terug te verkopen aan DE, want 
koffie ongefilterd is af te raden en koffie met melk forget-it, want 
melk is niet meer goed voor elk, echter the is okay, maar om 
daarvoor het apparaat te behouden is onnodig daar het met een 
waterkokertje makkelijk afkan. 
Laten we het niet hebben over patat, kroket, frikadel, bal of 
berenhap en broodje gezond (wat zegt u) is ook af te raden met 
bespoten sla, tomaat en klodder mayo. 
Daar gaat je inkomen met meters bier, kan bier of hele fles rosé 
of droge witte wijn. Gezellig na de match op het terras aan de 
statafel proosten op het succes met een granny-smith of elstar in 
de hand of een schaaltje peulvruchten en een glaasje puur 
kraanwater, want zelfs juice d´orange of cranberrysap., vers 
geperst wel te verstaan, zijn uit de boze. 
Wij Pensionada´s zijn niet voor niks Pensionada´s geworden, 
dankzij of ondanks al deze b.g vergiftigers. 
Dus ons advies is blijf leven zoals je nu doet en drink, snack en snoep zoals je altijd normaal gedaan hebt en overal waar 
TE voor staat is verkeerd, alleen TEvreden is okay. 
Laat u niet uit het veld slaan, over tig jaar komt er weer een onderzoek dat b.g. ziekmakers misschien wel weer heel 
gezond zijn, de wetenschap moet tenslotte aan het werk blijven. 
 
Groetjes 
Ongezondheids goeroes 
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!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 

 
NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 

DE MINIBIEB! 
 

Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag: 11.10 uur Achilles F3 – KVS F2 
 11.10 uur Achilles F2 – Die Haghe F3 
 11.10 uur Achilles E1 – KVS E1 
 12.10 uur Achilles A4 – Avanti A4 
 13.20 uur Achilles A3 – Tempo A3 
 14.35 uur Achilles C1 – Die Haghe C1 
 15.40 uur Achilles B1 – ZKV B1 
 16.55 uur Achilles A1 – De Meervogels A1 
 18.10 uur Achilles 2 – FIKS 3 
 19.30 uur Achilles - Valto 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 7 en zondag 8 november 2015 

 

Achilles 1 – Valto 1 
 Gerald, Dylan, Kjeld, Michael, Tjitse 
 Desiree, Raquel, Valerie, Laura  
Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 19.30 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 12398 
Scheids: Bouke Velzen 

 

Achilles 2  – Fiks 3 
 Arien, Jeroen, Marcel, Niels, Twan 
 Alana, Anne-Roos, Jeanette, Kelly, 
 Renee  
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.10 uur In Ockenburgh 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 15421 
Scheids: Hans Verschoor 

 

De Meervogels 3  – Achilles 3 
 Erwin, Erwin, Sander, Fabian 
 Tessa, Vera, Rosalie, Lisa 
Coach: Jarreth en Bas  
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.20 uur in De Veur 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 16431 
Scheids:  

 

GKV (H) 3  – Achilles 4  
 Koen, Koos, Niek, Sten 
 Daphne, Joy, Zoë, Dinna, Renske 
Coach: Jarreth en Bas 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 12.45 uur in Piet Vinkhal 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 17624 
Scheids:  

 

ALO 4  –  Achilles 5 
 Sandra, Jolanda, Danielle, Marian, 
 Mieke 
 Edwin, Mathijs, Dries, Frank, Tristan 
Res: 

Zondag om 14.30 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 14.00 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 21877 
Scheids: GKV 

Afschrijven bij Edwin 06-21 262 755  
 
 

Atlantis 2  – Achilles 6  
  Linda, Shirley, Jolanda, Nelleke, Evy 
 Taco, Jordy, Ivo, Erwin, Jeroen 
Res: 5e heer /dame 

Zaterdag om 15.10 uur in De Phoenix 
Verzamelen: 13.25 uur voor het veld  
Wedstr.nr.: 7629 
Scheids: Arjan Kooij 

Afschrijven bij Sandra  06-24 857 135 
 
 
Achilles  7 is vrij 
 
 
 
 

Roda 4  – Achilles 8  
 Sophie, Lisanne, Britt, Quirina, Judith, 
 Colinda 
 Alexander, Rinus, Leon, Rogér, 
 Martijn 
Res:  

Zaterdag om 14.45 uur in Het Tries 
(Krommenie) 
Verzamelen:  om 13.00 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 7517 
Scheids: Roda 

Afschrijven bij Rinus 06 - 81 174 233 
 
 

HKV/Ons Eibernest 8 – Achilles 10 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Marianne, Yoke 
 Fred, Arie, Sander, Joost, Sem 
Res:  

Zondag om 10.45 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 7558 
Scheids: Corine van Veen 
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Afschrijven bij Emmy 06-18115442 
 
 
In verband met mijn vakantie moeten aanvoerders in dringende gevallen contact opnemen met Rinus Cost , Tel: 06 - 81 

174 233  
Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden via 

marijke.baan@hkvachilles.nl.. Afschrijven bij de contactpersonen kan tot donderdag 19:00. 
 

Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 
Familie van Loon, Pomonaplein 83 

 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 28 november 2015 
 

Achilles A1 – De Meervogels A1 
 Julia, Mariska, Benthe en Daniek 
 Lars A, Tobias, Ilan en Sander 
Res: Esmée, Jisse, Wesley, Pepijn 

Zaterdag om 16.55 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: om 15.55 uur aldaar 
Verslag: Daniek 
Coach: Arjen 
Scheids: Bond 

 

DES A1 - Achilles A2  
 Nikki, Michelle, Merel, Teddie 
 Frank, Daan, Simon en Colin  
Res: Tiana en Donna en Yannick 

 
Wesley zie A1 

Zaterdag om 17.10 uur De 
Hoornbloem Den Hoorn 
Verzamelen: 15.55 uur voor het veld 

Verslag: Teddie 
Coach: Alex en Henk 
Vervoer: De Coninck, van Dortmont, 
 de Groot, Gross 

 
 
 
 
 
 

Achilles A3 – Tempo A3 
 Teddie, Donna, Zoë en Danique
 Maarten, Yannick, Lars H, 
 Martijn 
Res: Gylian en Britte 

 

Tiana, Donna en Yannick zie A2 

Zaterdag om 13.20 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 12.35  uur aldaar 
Verslag: Maarten 
Coach: Erwin en Rinus 
Scheids: Colin Heppener 

 

Achilles A4 – Avanti A4 
 Britte, Marloes, Anna 
 Camile, Laurens, Matthijs, Thijs, Feddy 
 en Ruben 
Res: 6e heer 
 

Britte zie A3 

Zaterdag om 12.10 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 11.25 uur aldaar 
Verslag: Matthijs 
Coach: Robbie en Colin 
Scheids: Ilan Verboom 

 
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 zie gemaild krantje 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar 
 rianne.vgroen@hkvachilles.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  
 (zondag voor 18.00 uur). 

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 28 november 
 

Achilles B1 – ZKV B1 
 Noah, Joël, Mark, Pepijn  
 Anne, Selene, Camille, Jisse  
Res: Laura, Marlou, Rick, Brandon 

Zaterdag 15.40 uur  Ockenburgh  
Verzamelen: 15.00 uur aldaar 
Verslag: Pepijn 
Coach: Martin Vrolijk, Dylan 
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Jisse en Pepijn zie A1 

 Roovers 

 
Achilles B2 is vrij 
Laura, Marlou, Rick, Brandon zie B1 
Zoë en Danique zie A3 
Anna zie A4 
 

Phoenix B2 - Achilles B3  
 Victor, Joram, Lucas R., Tristan, 
 Maartje, Kayleigh, Linnet, Annelotte, 
 Estelle 

Zaterdag 13.00 uur Oosterpoort 
Verzamelen: 11.45 uur voor het veld 
Verslag: Tristan 
Coach: Ivo, Wesley, Alana 
Vervoer: Duijndam, Arnts, Veltman,  
 Smit 

 
 

Achilles C1 – Die Haghe C1 
 Noa, Cino, Mick, Stef  
 Pauline, Maaike, Rosanna, Sterre  
Res:  Julian, Kaj, Nova, Yara 

Zaterdag 14.35 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 13.50 uur aldaar 
Verslag: Noa 
Coach: Jolanda Muller, Dennis 
 Brusse 

 

De Meervogels C2 - Achilles C2  
 Kaj, Lucas W., Max, Quincy, Julian  
 Nova, Floortje, Mikki, Sabine, Rachel  
 
Julian, Kaj, Nova zie C1 

Zaterdag 10.00 uur De Veur 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Quincy 
Coach: Steven, Rob 
Vervoer: Smit, Labordus,  
 v. Iperen, Bakker 

 

Avanti C4 - Achilles C3  
 Maurits, Joshua, Guido, Floris, Thom  
 Celeste, Melissa, Hannah, Esmee  

Zaterdag 13.45 uur De Viergang 
Verzamelen: 12.30 uur voor het veld 
Verslag: Joshua 
Coach: Wouter, Simon 
Vervoer: Brauer, Vijverberg, 
 Beekman, Zuidhof 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 (Familie van Loon)  

direct na de wedstrijd!! 
LET OP: Afmelden bij Jaap Baak 

Bel of sms 06-23884234 uiterlijk donderdagavond 19.00 uur  
(vermeld naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een andere keer niet kan, mail dan zsm naar familie@ahmdegroot.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  

 (zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor 28 november  
 
Achilles D1 is vrij  
Yara zie C1 
 

KVS D3 - Achilles D2  
 Silja, Jill, Ivy, Marijn, Jip,Lideke 
 Niek, Jordan, Quin 

Zaterdag 10.00 uur in de Blinkerd 
Verzamelen: 09.15 uur aldaar 
Verslag: Silja 
Coach: Marieke, Jeanette, Niek 

 

Achilles E1 – KVS E1 
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Levi, Mick 
 

Zaterdag 11.10 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.25 uur aldaar 
Verslag: Nikki 
Coach: Julia, Anne, Anne-Roos  
Scheids: Tobias Welbergen 
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KVS E5 - Achilles E2  
 Lizzy, Bregje, Kimberly  
 Bjorn, Ocker, Thomas, Leander 

Zaterdag 09.00 uur in de Blinkerd 
Verzamelen: 08.15 uur aldaar 
Verslag: Lizzy 
Coach: Joy, Kelly, Zoe, Raquel 

 

KZ Danaiden E4 - Achilles E3  
 Nikki, Kyra, Bo 
 Lucas, Armin, Joost 
 

Zaterdag 10.00 uur in de 5-mei hal  
Verzamelen: 08.45 uur voor het veld 
Verslag: Armin 
Coach: Nikki, Merel, Kaj 
Vervoer: Houwing, Linse, Roelofs 

 

Die Haghe F2 - Achilles F1  
 Liv, Jalien 
 Jim, Bram, Bradley, Aaron 

Zaterdag 11.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Jim 
Coach: Rob, Cino 

 

Achilles F2 – Die Haghe F3  
 Lynn, Lisette 
 Jurre, Jens, Dirk 

Zaterdag 11.10 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.25 uur aldaar 
Verslag: Jurre 
Coach: Tako, Lars, Joel 
Scheids: Daniek Suurd 

 

Achilles F3 – KVS F2 
 Sanne, Esmee, Eva 
 Lukas, Milan, Erik 

Zaterdag 11.10 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.25 uur aldaar 
Verslag: Esmee 
Coach: Rob, Selene, Maxine 
Scheids: Benthe v Loon 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 (Familie van Loon)  

direct na de wedstrijd!! 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Nicole Brusse 06-38510123 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  
nicole.brusse@hkvachilles.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  
 (zondag voor 18.00 uur). 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Ockenburgh 
11.00 – 12.10 Tako, Maxine, Anne 
12.10 – 13.20 Robbie, Colin 
13.20 – 14.35 Erwin, Rinus 
14.35 – 15.40 Jolanda, Dennis 
15.40 – 16.55 Martin, Dylan 
16.55 – 18.10 Arjen 
18.10 – 19.30 Tristan 
19.30 – 20.50 Mathijs 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
Week van 30-11 Coby Linse 
 14-12 Marian Lijmbach 
 21-12 Olga van Reijn 
 04-01 Monique Alsem 
 
 
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.  

 
 

Volgende week zaterdag 5/zondag 6-12 
 
 

TOP-Quoratio B1 - Achilles B1 
Fikds D2 – Achilles D1 
Excelsior E3 – Achilles E2 
ODO F1 – Achilles F2 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 
 

Za 15.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.30 uur 

De Korf 
De Cuyl 
De Buitenhof 
De Hofstede 

 
 
 
 

 


