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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 
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 Voorzitter 
  Wout Broers 
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 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
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  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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'K ben flieft man! 
************** 

 
'K ben flieft man! Beetje gekke titel van een hoofdartikel en wellicht ook een 
beetje gekke manier van omschrijven, maar misschien trekt het wel de aandacht 
van de lezers.  
Vakkie-A! Potverdikkie wat ben ik verliefd op Vakkie-A! Iedere thuiswedstrijd van onze selectie is het weer genieten 
geblazen. Als ik alleen op mijn privé-tribune zit te filmen en ik zie schuin aan de overkant die zwart-witte massa 
dansend en schreeuwend “de oude garde” voor hen gek maken met hun geluid en gezang, dan krijg ik iedere keer weer 
kippenvel. “De oude garde”, die leunend over de balustrade ook luidkeels de selectie aanmoedigen en met elkaar praten 
over de wedstrijden, kijken af en toe semi-geërgerd achter zich als zij zich weer eens niet verstaanbaar kunnen maken 
omdat er een stelletje gekken achter hen continu in hun oor staan te tetteren. Heerlijk! 
 
Iedere thuiswedstrijd staan ze er 
weer. En nagenoeg iedere 
thuiswedstrijd is er weer iets 
leuks bijgekomen. Deze week 
waren het de zwart-witte 
kerstmutsen die dansend over de 
tribune sjeesden, tijdens de 
thuiswedstrijd tegen Futura was 
het het confettikanon en de 
onthulling van het Vakkie-A 
spandoek dat de wedstrijd even 
een paar minuutjes deed 
vertragen. Ik stel bij deze dan 
ook voor dat die “oude garde” de 
laatste thuiswedstrijd tegen 
Excelsior verplicht zo'n zwart-
witte kerstmuts op krijgen. Lijkt 
mij een prima actie.. 
 
Los gaan ze. En dat helpt enorm! Ook tijdens uitwedstrijden zijn zij vaak luidruchtig aanwezig. Uit bij Excelsior was de 
sfeerloze hal toch het domein van Vakkie-A. Uit bij Roda vorige week in Koog aan de Zaan was de sfeerloze tribune in 
de Sprong het domein van Vakkie-A, waar een aantal harde kern leden van Vakkie-A er aan hadden gedacht om de 
trommels mee te nemen naar hun eigen wedstrijd in Wormer tegen Groen-Geel, om vervolgens door te trommelen 
naar Koog aan de Zaan. Het aanstaande kampioenschap van het 2e team en tijdens de kampioensstrijd van ons 
Vlaggenschip is meermaals gebleken dat de steun van Vakkie-A aanzet tot net dat beetje extra wat nodig is om een 
wedstrijd te winnen. Tegen DES thuis lukte het uiteindelijk niet om de wedstrijd te winnen, maar de wederopstanding 
van ons Vlaggenschip werd ingeluid door het geschreeuw en de steun van  
Vakkie-A.  
 
In de afgelopen jaren heb ik in totaal twee keer een hoofdartikel geschreven waarin ik opriep om een 
supportersvereniging op te zetten. Tijdens dit zaalseizoen is die wens uitgekomen. En hoe!  
Allerliefste vrienden en vriendinnen van Vakkie-A; Ga zo door! De selectie is gek op jullie, onze tegenstanders hebben 
een hekel aan jullie (getuigen de nee schuddende koppies op de bank van RWA afgelopen zaterdag) en dat is heerlijk 
om te zien!  
 
'K ben flieft man! 
Vakkie-A! Vakkie-A! Vakkie-AAAAAA! Vakkie-A! Vakkie-A! Vakkie-AAAAAHAAA! 
 
Tot volgende week in Oegstgeest, waar ons 2e kampioen kan worden tegen concurrent Fiks! 
En tot volgende week in Hoek van Holland, waar ons Vlaggenschip de zware wedstrijd tegen VALTO wacht.. 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
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Activiteiten Agenda Senioren 

????? 
 

Vrouwenavond 
 

12 feb 
13 feb 
5 mei 

Klaverjas 3 
Bierpong 
21 toernooi 

 
 

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

 
Achilles – RWA 24-15 
Achilles 2 – Dijkvogels 2 23-9 
DKV 2 – Achilles 3 13-17 
Reeuwijk 2 – Achilles 4 22-15 
Crescendo 3 – Achilles 5 16-13 
De Vinken 2 – Achilles 6 16-12 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 10-13 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 10 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – RWA 24 -15 
Excelsior – Roda 17-20 
Futura – valto 15-15 
Merwede – DES 23-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 10 16 8 2 0 218 174 44 0 
Merwede 10 13 6 3 1 206 180 26 0 
Valto 10 11 4 3 3 206 193 13 0 
Roda 10 10 5 5 0 165 187 -22 0 
Excelsior 10 9 4 5 1 181 164 17 0 
DES 10 8 4 6 0 152 186 -34 0 
Futura 10 7 2 5 3 167 184 -17 0 
RWA 10 6 3 7 0 179 206 -27 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles – RWA 24-15 
Revanche 
 
In week drie van de zaalcompetitie moesten we er toch echt aan geloven, na twee keer overtuigend winnen in de eerste 
klasse, verloren wij uit bij RWA (24-20). RWA was gewoonweg beter, zuiver in afronding, kalm, frustrerend. Wij niet.  
 
30 januari dan de return in eigen huis. Inmiddels staan we drie punten los op de nummer twee Merwede, doelstellingen 
bijgespijkerd en ja, daar hoort bij winnen van RWA. Weer veel publiek, fantastisch, heb me laten vertellen dat er alleen 
al 60 kinderen in vakkie A zaten, wat een geluid produceren jullie, echt kippenvel! 
 
Na een kleine 20 minuten stond er weer een lekkere bekende voorsprong op het scorebord, dan wel geen 8-1 of 9-1, 
maar wel 10-5. Kjeld en Michael waren met name onwijs zuiver en doordat de dames alles in de rebound hadden, 
konden bovenstaande ook lekker doorschieten. Het andere vak liep ietswat moeizaam, maar dankzij diversiteit en een 
fantastisch reboundende Dylan scoorde iedereen mee. Scores in de rust waren dan ook als volgt: Kjeld 3, Michael 4, 
Gerald 4, Laura 1, Valerie 1. Wat ervoor zorgde dat wij 13-9 voorstonden.  
 
"We zijn er nog niet, niet in die valkuil trappen, we moeten doorgaan, een keer de 6 voorsprong pakken in plaats van 5 
of 3." 
 
Zo gezegd, zo gedaan. 
We begonnen fel de tweede helft. Kjeld, Dylan, Michael en Gerald scoorde achter elkaar, het werd 17-10. De spelers 
enthousiaster, Vakkie A sprong bijna het veld in, maar da's meteen ook het moment dat het misschien wel saai wordt 
voor de rest van het publiek. Het was een makkelijke wedstrijd. Met nog 12 minuten op de klok schiet Desiree een 
mooie korte kans erin en zet hiermee de stand op 20-12. Uiteindelijk eindigen we in een 24-15 stand met een 
weergaloze laatste goal van Gerald. Nog heel even sprong iedereen op.  
 
Scores: Gerald 7, Kjeld 6, Michael 6, Dylan 2, Laura 1, Desiree 1, Valerie 1 
 
Dan maken we de stand op, Merwede wint van DES, Valto speelt gelijk bij Futura en Roda wint van Excelsior. 
Volgende week wacht ons nummer 3 Valto, een ploeg die in staat is er 35 te maken, maar deze week 15-15 speelde 
tegen Futura. Onvoorspelbaar dus. Een wedstrijd die we niet gemakkelijk gaan winnen. Daarom een oproep! Kom allen 
naar Hoek van Holland om ons te steunen en naar de overwinning te schreeuwen. We spelen ivm carnaval niet in de 
Lier, maar in de Hoekstee! 
 
Vlak daarvoor roep ik iedereen op om naar het tweede te gaan kijken! Dit jaar speelde zij al een klasse hoger, maar nu al 
kunnen zij kampioen worden, uit bij Fiks! Oegstgeest is maar 25 minuten rijden, daarna kan je door naar 1! 
 
15.30 uur FIKS 3 - HKV Achilles 2 
19.40 uur Valto - HKV Achilles 
 
Tot volgende week!  
Raquel 
 
Achilles 2 – Dijkvogels 2  
Deze week stond dijkvogels op het programma. Dijkvogels stond op de 5de plaats gedeeld met onze vorige tegenstander 
GKV. De laatste keer dat we tegen Dijkvogels hebben gespeeld werd het 12 – 23 voor Achilles. We misten toen een 
aantal mensen, deze week konden we wel in vol ornaat aantreden tegen de Dijkers. Het zou dus geen probleem moeten 
zijn om deze wedstrijd te winnen. 
 
We hadden deze week als doelstelling om minimaal 150 keer te schieten. Om dit te kunnen bereiken moesten we ervoor 
zorgen dat Dijkvogels korte aanvallen had door veel te gaan hangen. 
 
Eerste aanval: Twan, Niels, Alana en Kelly 
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Eerste Verdediging: Tjitse, Jeroen, Anne-roos en Jeanette 
 
We kwamen deze wedstrijd al snel voor te staan. Het tweede heeft de voorsprong niet meer uit handen gegeven en is 
op geen enkel moment in de problemen gekomen. Alana, Jeanette en Niels waren op dreef en hebben veel gescoord. 
Niels heeft 5 doelpunten gemaakt en zijn heer keihard geblokt! Tjitse heeft deze week weer veel ballen onderschept en 
zijn doelpunten meegepakt. Helaas moest Jeroen er in de eerste helft uit omdat hij gewond was aan zijn hoofd door een 
elle boog van zijn tegenstander. Het zit Jeroen overigens niet mee tegen Dijkvogels. Vorige wedstrijd tegen Dijkvogels 
lag Jeroen buiten het veld omdat hij over een bankje was gevallen, toen vielen zijn verwondingen gelukkig mee. Jeroen 
moest er dus uit en Arien kwam ervoor in de plaats. Ook Arien heeft weer lekker mee gescoord deze wedstrijd. De A 
mocht ook nog meedoen, hierdoor leefde de wedstrijd weer een beetje op. Sander en Julia pakte ook nog een doelpunt 
mee.   
 
De wedstrijd werd gewonnen met 23 – 9. Het tweede heeft inmiddels 17 wedstrijden gespeeld waarvan 2 gelijk en de 
rest gewonnen, ongeslagen dus! In de zaal heeft het tweede nog geen punt verspeeld en staat met 20 punten bovenaan. 
Door het verlies van Odo heeft het tweede deze week haar kampioenswedstrijd tegen Fiks 3. De wedstrijd zal 
plaatsvinden in Oegstgeest om 15:30 op 6 februari. Als je tijd hebt kom dan kijken! Het zal een spannende wedstrijd 
worden. De vorige keer werd er met 20 -11 gewonnen van Fiks maar dat zegt helemaal niks tegen deze ploeg. Wij 
hebben jullie steun dus hard nodig.  
 
Wissels bedankt! Publiek bedankt! En ik zie jullie allemaal zaterdag in Oegstgeest! 
 
Jeanette 
 
De Vinken 2 - Achilles 6  16-12 
Afgelopen zaterdag speelde Team 6 de uitwedstrijd tegen het Vinkenveense De Vinken. Ondergetekende en vaste 
stukjesschrijver was helaas niet aanwezig en zat zo’n 20 km noordelijker in een rondvaartboot. Daarom ditmaal het 
verslag vanuit het perspectief van de andere spelers en speelsters van Team 6. 
 
Linda meldde bijvoorbeeld dat we ook dit keer weer speelden in een afgelegen deel van Nederland, Vinkenveen. “Lang 
konden we bij blijven, maar conditioneel werden we lamgelegd. Na een opleving met 2 doelpunten voorsprong, moesten we de eer toch aan de 
tegenstander laten.” @Chris: Linda gaat dinsdag trainen en woensdag hardlopen met Ivo. 
 
Voor wie denkt dat Taco in topconditie is en nog een sixpack heeft (komt door de burrito’s): hij helpt jullie zelf uit de 
droom. Hij kijkt echter nog graag in de spiegel. “Als 1 zwaluw nog geen zomer maakt doet 1 vink dat zeker niet. Helaas wisten 8 
vinken het zonnetje wel te laten schijnen, voor zichzelf dan, want de punten bleven in het Vinkenveense. Dat was vooral te wijten aan 
conditiegebrek bij het lekkerste team van Achilles, althans zo oordeelden we zelf. Want aan ons tactisch vernuft en korfbalinzicht kan het 
natuurlijk niet liggen.” 
 
Shirley, net uit de luiers, wijt het verlies aan het ontbreken van een brommer en mentale weerbaarheid ten aanzien van 
haar leeftijd: “Of vanwege het feit dat we iets te vaak in de wedstrijd werden bestempeld als oudjes, iets met psychisch belastend?! Maar al 
met al trokken we aan het kortste eind. Met wat 'ouderdomsgebreken'  en uiteindelijk een enigszins lege tank moesten we het verlies 
aanvaarden.” 
 
Marieke ging eens niet voor de makkelijke verklaring van de nederlaag, namelijk dat het aan Jordy lag. Een klein beetje 
voorkennis is handig. Als u wekelijks de Team 6 stukjes leest: geen probleem. Dan hoeft u alleen Peter Z. te vragen 
over Zanger Rinus: “Nu het eens een keer niet aan de korfbalkunsten van meneer Medema kon liggen, die perfectioneert momenteel zijn 
achillespees, moest de nederlaag vandaag wel liggen aan meneer De L. Hij schitterde geweldig in afwezigheid. Niet alleen Mulder Sport mag 
bedankt worden voor de zwemlessen van Arjen, ook Zanger Rinus organiseert zo nu en dan speciale fandagen voor mensen die graag op de 
scootert zitten. Groot applaus dat ook aan deze groep mensen wordt gedacht. Vandaag kwam Romana dus op de eerste plaats bij Erwin, en 
Achilles 6 zat met de gebakken peren...of vinken eigenlijk...want dat beetje 'op de scootert' van Erwin konden wij vast beter gebruiken dan 
het perfectioneren van zijn clipgerelateerde danspasjes.” Hoezo zou het deze week niet aan Jordy liggen? Hij heeft toch maar één 
been in het gips. Niet aanstellen hoor. 
 
Jolanda woont al enige tijd samen met Martin Vrolijk. Woordgrapjes zijn besmettelijk (Vin’k leuk): “Zonder Erwin vertrok 
Achilles 6 naar Vinkeveen waar Sem hem uitstekend verving. Uw favorieten begonnen als een stel blinde vinken maar de thuisploeg zat op 
het vinkentouw. In het laatste kwartier werden we afgetroefd op conditie dus Erwin had hier weinig verandering in kunnen brengen.”  
 
Sandra maakte zich op geheel eigen wijze zorgen om de afwezigheid van Erwin: “Tja een wedstrijd zonder Erwin. Dat 
betekent dus een iets minder lekkere wedstrijd dan normaal, een slecht einde en geen verslag. We hopen dan maar dat Erwin van 
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Amsterdam heeft genoten, of in ieder geval wat er tussen de muren van het hotel is gebeurd.” Er zat een prima ontbijt inbegrepen bij 
het arrangement dus dat kwam helemaal goed. 
 
Arjen is de weg definitief kwijt: “Goede wedstrijd. Conditioneel en fysiek waren we veel sterker tegen een ploeg met pubers. Zij waren 
volledig de weg kwijt..  Een walkover zat er net niet in...  jammer dat we veel last hadden van tegen wind en juist dat nu ons die walkover 
belemmerde”. 
 
Volgende week spelen we thuis tegen Atlantis in Transvaal. ‘t Is dus hopen dat de punten niet gestolen worden. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7  
Na wat chronisch tijdgebrek na twee weken weer een wedstrijdverslag van Achilles 7. Inmiddels waren we drie punten 
rijker na een gelijkspel tegen onze buren van Futura en een overwinning op koploper Phoenix. Deze zaterdag was het 
tijd voor de hekkensluiter Fortuna. De bondscoach van het Nederlands korfbalteam was al vroeg aanwezig, gelukkig 
was voor hem voor onze wedstrijd de wedstrijd van Fortuna 1 tegen Dos'46 1. Een wat tegenvallende pot maar 
gelukkig moest het beste nog komen. Henk was nog een beetje slaperig maar gelukkig kreeg een e.t in de kinderwagen 
hem plots in één keer wakker. Omdat we wilden voorkomen dat alle aandacht van het publiek gelijk naar ons zou 
verleggen besloten we om deze keer het warmlopen maar over te slaan. Voor mij persoonlijk was het helaas het feit dat 
ik de wedstrijd vanaf de kant moest volgen, gelukkig stond Louise samen met mij schouder aan schouder. Een wedstrijd 
aan de kant heeft ook wat voordelen. Het scheelt namelijk een hoop momenten ontwijken, zoals de zweetdruppels van 
Henk, de rondslingerende ballen van Alex of de buikschuivers van Louise. De wedstrijd zelf begon wat rommelig. Zo 
probeerde Henk en Shirly iets van wat moest lijken op een openingsbal alleen waren ze wel vergeten dat met elkaar af te 
spreken en lag Nelleke al snel op de grond voor een zaalvloerinspectie. Ondertussen maakte Roger alle dames bij de 
tegenstander wild en moest hij dit bekopen met linkse directe op zijn kaaklijn. Henk liet nog even zien dat ik met één 
schouder nog best mee had kunnen doen, gezien al zijn one-handers met exact 0% rendement. Na het laatste 
fluitsignaal stond het publiek op de banken te applaudisseren voor wat ze gezien hadden. Van alle keuzes die gemaakt 
konden worden op de zaterdagavond was dit toch echt de beste keuze geweest. Dat moeten Roger, Ivo, Shirly en 
Marieke ook gedacht hebben, allen dank voor het meegaan met ons! Helaas voor Fortuna namen wij de punten mee 
naar Den Haag omdat de eindstand 10-13 was. Na het spraakmakende interview van man of the match Sem werd er 
nog een klein biertje gedronken op de overwinning en uiteindelijk het aanbod om 2,5 uur in de bus mee te gaan naar 
Meppel toch maar afgeslagen. 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Weidevogels A1 12-14 
Reeuwijk A1 – Achilles A2 11-13 
Achilles A3 – Crescendo A2 17-6 
Achilles A4 – ALO A1 12-11 
Achilles B1 – Rapid B1 28-9 
Achilles B2 – KOAG B1 11-5 
Fortuna B3 – Achilles B3  
Achilles C1 – HKV/OE C1 16-6 
Velocitas C1 – Achilles C2 20-3 
ONDO C4 – Achilles C3 2-12 
TOP D2 – Achilles D1 8-9 
Achilles D2 was vrij 
Achilles E1 – Avanti E2 11-8 
Achilles E2 - $Excelsior E3 10-12 
Avanti E9 – Achilles E3 8-4 
TOP F2 – Achilles F1 19-14 
Refleks F1 – Achilles F2 15-10 
Achilles F3 – DKC F1 8-7 
 
Vorige was de C1 vrij, maar zag wel concurrent TOP tot op 1 punt naderen. Weliswaar met 1 wedstrijd meer gespeeld, 
maar TOP wist vorige week met heel goed korfbal te winnen van Die Haghe, die bovenaan staan met 3 punten meer 
dan wij. (Ook 1 wedstrijd meer gespeeld) 
Zaak voor de C1 om geen punten meer te verspelen, aangezien de laatste wedstrijd uit tegen TOP is. 
Deze week kwam Eibernest op bezoek, een bekende tegenstander waar we dit seizoen nog niet van verloren hadden. 
Sterker nog, de overwinningen waren overtuigend geweest. 
Dat werd het deze keer ook. 3-0 voorsprong en net als in de vorige wedstrijden haperde het scorend vermogen af en 
toe. Gelukkig deden we het verdedigend uitstekend en gaven we de tegenstander geen kans om het maar ook enigszins 
spannend te maken. Het vak van Sterre, Maaike, Mick en Noa speelde erg goed. Noa blonk uit in de rebound en de 
dames wisten goed Mick te bedienen die 7 treffers wist te maken. Maar iedereen wist te scoren in dat vak. 
Het andere vak verliep wat moeizamer in de afronding, anders had de uiteindelijke uitslag van 16-6 veel hoger kunnen 
zijn. 
Belangrijke overwinning, en ook korfballend was het weer beter dan de vorige wedstrijd, dus prima gedaan C1! 
Volgende week wacht de kraker tegen de nr 1, de kanaries. 
10.00 uur in de Gaslaan. Wat vroeg, maar dat schept hopelijk ruimte aan andere ploegen en het publiek om de C1 te 
komen aanmoedigen! 
Tot volgende week!! 
 
De E1 speelde zaterdag een belangrijke thuiswedstrijd tegen Avanti E1. De E1 heeft dit zaalseizoen nog geen wedstrijd 
verloren en stond voor deze wedstrijd 3 punten voor op nummer twee (Avanti!).Winnen was dus erg belangrijk, want 
een voorsprong van 5 punten staat wel erg goed. Voor de wedstrijd wisten wij echter ook dat Avanti een goede ploeg 
heeft. De ploeg heeft veel lengte en de wedstrijden tegen Avanti zijn altijd lastig en spannend. De hele week heeft de E1 
hard getraind en zaterdag stonden ze er dan ook helemaal klaar voor. We hadden een flitsende start en al snel stonden 
we 4-0 voor door een aantal mooie doelpunten. Verdedigend maakten we het onze tegenstanders erg lastig. Mick en 
Levi speelden beide een hele goede wedstrijd tegen de aanvallende heren van Avanti. Dat had natuurlijk niet zo goed 
gekund, als onze vier meiden niet zo goed hadden voorverdedigd. Slechts een paar keer waren we te laat waardoor 
Avanti kon scoren, maar over het algemeen zorgden we er door het voorverdedigen voor dat Avanti moeite had met 
aanvallen. Ook waren we erg fel op de bal. Er werden een aantal snelle ballen onderschept waardoor Achilles weer kon 
aanvallen. Wij waren duidelijk net iets beter dan de tegenstander en na drie helften stonden we dan ook met 5 
doelpunten voor. De laatste tien minuten werd het nog onnodig spannend. We lieten wat doelpunten door, máár 
gelukkig scoorden we nog wel mee.  Hierdoor was de uiteindelijke eindstand: 11-8. Heel erg belangrijk dus en met nog 
drie wedstrijden te spelen staan we nu ongeslagen bovenaan. Volgende week staat ons nog een lastige wedstrijd te 
wachten, maar ook daar gaan we weer voor de volle winst. Goed gedaan, toppers!  
Jullie trotse trainsters 
 
De F3 speelde thuis tegen DKC. Zeker in de 1e helft had onze F3 het lastig, vooral omdat er bij DKC  een groot meisje 
en jongetje mee deden waar we eigenlijk geen raad mee wisten. We bleven proberen om er over heen te gooien, 
ondanks herhaaldelijke aanwijzingen van de coaches om te gaan uitstappen. Mede hierdoor keek (bijna traditiegetrouw 
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 ) de F3 tegen een achterstand aan (3-6.) bij rust.  In de 2e helft weer een ouderwets ontketend F3. Nu wel veelvuldig 
uitstappend, goede onderscheppingen, verdedigend heel goed en met een weer geweldig aanvallend overzicht vocht de 
F3 zich terug in de wedstrijd. Bij 6-6 was het erop en erover (8-6) een leek DKC geknakt. De genadeklap bleef door het 
missen van de vele kansen uit, DKC wist toch nog een keer te scoren zodat het tot laatste minuut geweldig spannend 
bleef. Gelukkig floot de scheidsrechter voor het einde en pakte de F3 wederom de volle buit. 
Pfff, was het weer spannend vandaag, vooral voor de coaches en ouders!! 
Maar wat was het ook weer geweldig om deze F3 in actie te zien. Wat een strijdlust en passie, opgeven staat niet in het 
woordenboek van de F3 en wat maken ze flinke stappen vooruit!!  
Een weer trotse Technische staf F3! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 + website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A4 - Alo A1 
We begonnen deze wedstrijd met Lars, Marloes, Matthijs en mij(Camille) in de aanval en Yannick, Lena, Britte en 
Ruben als verdediging. We begonnen de aanval gelijk lekker met Lars die al vrij snel de 1-0 maakte. De verdediging 
hield dit lang vol waarin aardig wat acties net misgingen bij beide teams. Marloes, Lars en ik hadden een paar mooie 
acties en Alo had er ook een die bijna raak ging. Toen was Lars weer bezig maar scoorde helaas niet. Mijn doorloop was 
helaas net overgenomen en daardoor bleef het 1-0 voor ons. Alo vond dat het ook tijd werd voor een doelpunt aan hun 
kant en scoorde daarom de 1-1. Er werd toen een meisje van Alo gewisseld. Ruben scoorde de 2-1 met een mooie 
strafworp en Yannick miste net. Alo maakte het hierna weer gelijk met een doorloop 2-2. Hierna werd er weer een 
aantal keer net gemist door mij, Lars en Alo, maar uiteindelijk scoorde Lars weer en maakte de 3-2. Helaas was het niet 
lang feest want Alo scoorde de 3-3 al vrij snel.  Alo miste een strafworp en Yannick scoorde na een vrij bal  4-3. Alo 
miste net een doorloop en Ruben miste net een Afstandsschot. Helaas miste Britte, Lena en Yannick ook een paar 
mooie acties en dat was het einde van de eerste helft. De tweede helft begon met een schot van Ruben net misging 
maar gelukkig was daar Yannick die met een schot de 5-3 maakte. Alo schoot een paar schoten mis en Lars maakte een 
doorloop waardoor het 6-3 werd. Alo scoorde daarna de 6-4. Yannick miste en daarna schoot de 7-4 raak. Daarna werd 
er een aantal keer gemist bij beide teams tot dat Yannick met weer een schot scoorde 8-4. Alo kreeg twee strafworpen 
mee en scoorde daaruit een dus werd het 8-5. Daar was Lars weer die met een afstandsschot de 9-5 scoorde. Alo en 
Britte miste, maar was Lena en ze scoorde de 10-5 met een mooi schot. Ruben miste en Alo had een mooi schot 
waarmee ze de 10-6 scoorde. Hierna pakte Alo een comeback en scoorde de 10-7 en 10-8. Het werd in een keer  weer 
spannend want wij miste een paar keer terwijl Alo rustig scoorde met een strafworp. Gelukkig scoorde Ruben weer met 
een afstandsschot en daardoor werd het 11-9. Alo gaf niet op en met nog een strafworp scoorde ze de 11-10. Lars miste 
net een afstandsschot en Alo wist het terug te brengen tot 11-11. De klok tikte verder met nog een paar minuten op de 
klok. Ondanks Alle spanning bracht Ruben het tot 12-11. Het was nu de kans om voor het eerst in de zaal te winnen 
we mochten geen fouten meer maken of we wonnen niet meer. Yannick miste net en Alo probeerde het nog gelijk te 
maken en…  de scheidsrechter floot af en we hadden onze eerste overwinning in de zaal het was feest ook al staan we 
nog laatste. Ik wil onze invallers heel erg bedanken voor de prestaties die ze hebben verricht want zonder jullie was dit 
waarschijnlijk geen overwinning geworden. Dus bedankt Lars, Lena en Yannick. Volgende week even rust en daarna 
weer lekker knallen voor dit team en proberen te winnen. 
 
Groetjes Camille Arnts 
 
Achilles B1 tegen Rapid B1 
Zaterdagmiddag speelde de B1 weer een geweldige pot! Achilles B1 
speelde tegen Rapid B1, en de eindstand was positief zoals we al 
hadden kunnen verwachten. Rapid deed zijn best om enkele 
doelpunten te maken .Maar dat liep voor hen nadelig af. Achilles 
B1 speelde eindelijk (28-9). Toen we net begonnen had Rapid meteen een strafworp en scoorde de 0-1, snel na het 
doelpunt wist Achilles goed terug te komen. Scorevermogen:  Joel: (7), Mark: 1), Selene: (1), Jisse: (2). Ander vak: Noah: 
(8), Pepijn: (3), Camille: (0), Anne: (3).Wanneer de rust voorbij was stonden we (19-3) voor en we hadden zo’n 
vermoeden dat we hier thuis een mooie stand kunnen neerzetten. Met nog 15 minuten spelen stonden de B2-ers al klaar 
om te wisselen met mensen uit ons team. Mark die alles ving bij de paal en goed meedraaide ging eruit voor Brandon en 
Joel ging eruit voor Rick. In het andere vak werden de dames: Anne en Camille gewisseld voor Marlou en Laura. Al snel 
bewees Marlou dat ze kon schieten en scoorde meteen de (26-6). Zo wilde Rick zich ook bewijzen en dat besloot hij te 
doen met een mooie onehander (27-6). Als laatste schot en mooie afsluiter schoot Selene nog een mooi afstandschot 
erin. Martin en Dylan vertelde na de wedstrijd dat ze heel trots waren op ons en dat wij komende week hard moeten 
gaan trainen voor de uitwedstrijd tegen ZKV.  
 
Pepijn van Loon 
 
B2 tegen KOAG B1 
Dat HKV Achilles in de lift zit is bij veel mensen niet heel groot nieuws. Dat Achilles zich graag onderscheidt van 
anderen ook niet, want waar het bij sommige verenigingen alleen gaat over het eerste is dat bij ons juist anders. Alle 
teams zijn belangrijk, zo ook de actie van Facebook. Via dit social media werd iedereen geïnformeerd over de 
talentvolle B2, een leuk team vol talent dat keihard werkt voor hun ontwikkeling. En dat er talent is, bewezen deze  
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toppers afgelopen zaterdag. Op het programma stond de kraker van 1 tegen 2 (KOAG). De supportersvereniging had 
speciaal voor deze wedstrijd allerlei zwart-wit vlaggen gemaakt om de spelers extra te motiveren. Echt een leuke actie 
door ‘vakkie A’ en mede daardoor extra stimulans om nog harder voor winst te gaan. De spelers vlogen de wedstrijd in 
en speelde hun tegenstanders met hoogte- en dieptepunten weg. Wel een 3-3- ruststand, maar geen enkel moment 
dachten de coaches dat ze gingen verliezen. Door goedsamenspel werd er ruim gewonnen met 11-5. We staan er nog 
vol trots van te kijken. Nu hard trainen en op naar het kampioenschap! Volgend weekend zijn we vrij en dan 13/2 
knallen tegen Fortuna! 
 
Een blije coach…. 
Fabian 
 
achilles c1 - eibernest c1  
zatterdag ochtend speelde achilles c1 tegen eibernest c1 en het eind resultaat was positief 
ze speelde 16-6 de eerste punt was van mick die scoorde vanuit een vrije bal. mick had 
de smaak te pakken die heeft er zeven gescoord. voor de eerste helft stonden ze 6-3 
voor. na de wedstrijd was het hele team hartstikke blij dat we met zn mooie score 
gewonnen hadden, volgende week een schepje er boven op doen, tegen de nummer 1 
diehage c1 
 
groetjes uit de c1 
 
ONDO C4 – Achilles C3 
We begonnen in de aanval met Joshua, Tim, Esmee en Melissa en in de verdediging met Floris, Thom, Celeste en 
Hannah. 
In het begin van de wedstrijd gebeurden er nog niks na 9 minuten scoorden Melissa (0-1) en tot aan de 20 minuten ging 
de 
wedstrijd gelijk op, daarna scoorden Melissa de (0-2). Daarna ging het hard tot de rust Hannah (0-3), Celeste (0-4), 
Melissa (0-5). 
 
In de rust ging Thom en Joshua eruit en werden gewisseld voor Maurits en Guido. 
 
De tweede helft was maar net begonnen toen Melissa (0-6) scoorden. Het verdere scoreverloop was Celeste (0-7 en 0-
8), 
Maurits (0-9 en 0-10), ONDO scoorde (1-10), daarna Celeste (1-11) en de laatste voor Achilles Melissa (1-12) en de 
allerlaatste 
was voor ONDO en dat was tevens de eindstand (2-12). De volgende week in sporthal Transvaal om 12.20 uur de 
KAMPIOENSWEDSTRIJD !!! 
 
Groetjes, Melissa 
 
Top/Quoratio D2 - Achilles D1 8-9 
Afgelopen zaterdag speelde de D1 tegen Top D2. Nadat we het heen-en-weer hadden gekregen van de sporthal 
kwamen we gelukkig nog ruim op tijd aan om in te schieten en te bespreken. De vorige wedstrijd tegen Top hadden we 
ruim gewonnen, maar zij hadden het sindsdien erg goed gedaan. Andere spelers? Andere mentaliteit? Wij zouden in 
ieder geval scherp en fel moeten zijn. En laten we daar nou toevallig Pernix mee hebben verslagen vorige week. Dat 
ging goedkomen toch? 
In de eerste helft lag het tempo hoog. Het speltempo en het tempo waarmee de doelpunten vielen. Ons eerste 
aanvalsvak was oppermachtig en scoorde vijf keer in het eerste kwart. Verdedigend gezien moesten we wennen aan het 
spelletje van Top met veel tempo en diagonalen. We gaven ze iets teveel ruimte en zij scoorden vier keer. Naar de rust 
toe kregen we het verdedigend beter op orde. In de aanval heerste uitblinker Sebas in de rebound, waardoor er veel 
geschoten kon worden. De ruststand was 5-7.  
Al met al een goede eerste helft. We spraken af dat we de diagonalen van Top beter gingen verdedigen en aanvallend de 
mooie ballen zouden blijven zoeken. Na een poosje in de tweede helft was de zieke Citlali moegestreden en werd 
gewisseld voor Jill. Ook in de tweede helft gingen we iets doen wat we niet zo vaak doen. Domme fouten maken. Het 
aanvalsvak van Olivia bleef heel veel kansen creëren, maar verloor de rust in het schot. Daardoor lukte het afronden 
niet meer. De verdediging maakte drie simpele uitwerkfouten, waaruit Top ineens twee doelpunten maakte en dacht dat 
ze misschien nog wel konden winnen. Dat was natuurlijk niet waar, maar ze dachten het wel. De laatste tien minuten 
van de wedstrijd waren hierdoor gestrest en chaotisch. Gelukkig stonden Sebas en Sanne op. Ze maakten twee mooie 
goals en de wedstrijd werd verdiend door ons gewonnen. Deze week gaan we bespreken hoe we de rust kunnen 
bewaren en de fouten kunnen vermijden. Dat scheelt namelijk een boel hartkloppingen bij het publiek en de coaches en 
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dan kunnen we de wedstrijden uitspelen zoals het een goede ploeg betaamt. Jill en Lideke: bedankt voor het reserve 
zitten en meespelen! Komende dinsdag een gasttraining en volgende week Fiks, een lastige tegenstander met een 
lastig spelletje. 11.15 uur in Transvaal.  
 
Koos 
 
Achilles E1 - Avanti E1 
Wij moesten een hele belangrijke wedstrijd spelen. Als wij zouden winnen staan we ruim bovenaan, en kunnen we bijna 
kampioen worden. We begonnen heel goed en kwamen 4-0 voor. Toen ging Avanti ook scoren, maar wij verdedigden 
goed en bleven scoren. Met rust was het 6-2. In de tweede helft gingen we goed verder en werd het 8-4. Toen we de 
laatste 10 minuten begonnen was het nog even spannend want Avanti kwam terug en het werd 8-6! Gelukkig bleven wij 
er ook nog een paar mooie ballen in gooien en zo werd de eindstand 11-8. Mick, Levi en Paivi hadden er  allemaal 3 
gescoord en Jill 2. Maar Nikki en Demi stonden goed te verdedigen en onderschepten lekker veel ballen ;-) 
 
Groetjes van Demi 
 
TOP F2 - Achilles F1 
Vandaag stond er voor ons een topwedstrijd op het programma. We moesten uit spelen tegen TOP helemaal in 
Sassenheim. 
TOP staat eerste en wij staan tweede. Het zal wel leuk zijn als we vandaag zouden winnen. 
Jammer genoeg had TOP gewonnen. In de eerste helft waren we nog niet helemaal wakker. 
TOP had hele goede spelers daar konden wij wel tegen op. We stonden al snel achter maar toen kwamen we er al snel 
gelijk. Door scores van Bram en Liv. Bij rust stonden we 8-5 achter. 
Rob had ons in de rust gezegd dat we bij onze tegenstander moesten blijven. 
Na de rust waren we dit een beetje vergeten. Want al snel stond het 18-7. 
Dit verschil vonden we een beetje te groot en zijn we weer gaan knallen. Met al resultaat een eindstand van 19-14. 
Met de strafworpen hadden we wel gewonnen. 
Ik vond de wedstrijd heel goed gaan en als hij langer zou duren, dan zouden we zeker weten hebben gewonnen 
Doelpuntenmaker : Liv 7, Bram 5, Bradley 2 
 
Groetjes, 
Jalien Westgeest 
 
Relfkes F1 – Achilles F2 
Vandaag speelde onze F2 tegen Refleks F1 in Rijkwijk. Laten we beginnen met het 
heugelijke nieuws dat onze kanjers 10x gescoord hebben. Dat de tegenpartij 15x scoorde, 
mag de sportieve pret niet drukken. De wedstrijd was spannend en snel....bij gebrek aan 
scorebord was er zelfs algehele verwarring over de uiteindelijke eindstand.... zo snel! Esmee 
was niet te stoppen en liet geen bal los. Lisette stond overal klaar waar nodig, Dirk wierp 
zichzelf overal tussen, Jens schoot met rode wangen overal tussendoor en Jurre, net van het 
ziekbed gehaald, was scherp! Ondanks al deze inspanningen en een super samenwerking, een 
Superspeler en Joel en Mirjam met aanmoedigende uitroepen, heeft de F2 niet gewonnen. 
Maar ach...deze wedstrijd zien, was een mooi cadeau. 
 
Lara van Duijn 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
29 januari Gamenight 
24 februari Schaatsen 
19 maart AB feest 
25 maart Pasen 
05 mei 21 competitie  
21 mei Playbackshow 
9 t/m 16 juli Kamp 
 

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

 
Deze week wordt de reeks verjaardagen geopend door Jens Nooteboom, hij wordt op 3 februari 7 
jaar. Dan hebben we op 4 februari maar liefst 4 jarigen. Mikki van der Leeuw en Hannah Brauer 
worden allebei 13 jaar. En Marijn en Jip Reints worden 11 jaar. 
Dan is Daniek Suurd op de 6e jarig, zij wordt 17. En tenslotte is Semm Hulsman op de 9e jairg, hij 
wordt dan 5 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn ver jaardag!!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 12 februari 
Nog even en dan is het weer zover, de 3e klaverjasavond. 
Er heeft zich nog een koppel opgegeven t.w. Annette en Peter. 
Hiermee zitten we op 9 koppels, het zou dus leuk zijn als er nog een koppel bijkomt. 
Wie meldt zich aan?? 
Verder reken ik op de volgende koppels: 
Roelie – Ed Patty – Gerard 
Dennis – Marc Clasina – Frans 
Tjitse – Simon Wil – Arie 
Yoke – Marian v.B. Frank B. – Andre 
Marian V. – Dicky Peter – Olga 
 
Mocht je niet kunnen laat het dan even weten: 
ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134 
 
Olga 
 
 
 
 
De CR prestenteert: Bierpong! 
 
Maak je op 13 februari klaar voor… Bierpong! 
 
Bierpong (van het Engelse Beer Pong), ook bekend als ‘Beirut’, is een gezellig zaterdagavondspel. Bij bierpong moeten, in 
teams van twee, de spelers een balletje over tafel gooien om te proberen dit balletje in de bekeropstelling van de andere 
spelers terecht te laten komen. Deze bekers zijn gevuld met bier. Aldus wikipedia 
en Tessa. En als je toch op zaterdagavond al in de kantine bent… Het toernooi 
start om 21:30. 
 
Deelname kost € 15 per tweetal. Dat is dan inclusief bier en pong. Aanmelden doe 
je bij Tessa via een appje op 06 36 41 90 97 of mailtje naar trijskamp@gmail.com. 
Doe dit het liefst per tweetal en geef direct je teamnaam door. Het belooft weer 
een fantastische avond te worden, dus wees erbij! 
 
Groeten van de CR 
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Over en Weer! Toernooi 
******************** 

 
In de Voorjaarsvakantie organiseren wij vanuit HKV/Ons Eibernest 
het over en weer toernooi. Dit toernooi zal plaatsvinden op Dinsdag 
23 Februari en zal gehouden worden bij ons in de Sporthal aan de 
Steenwijklaan. Alle korfballers uit Nederland Mogen MEEDOEN en 
deelname is GRATIS!! alle kinderen vanuit de D/E/F kunnen in de 
ochtend deelnemen en de spelers vanuit de C/B/A kunnen in de 
middag de strijd met elkaar aan. Voor een aantal winnaars hebben wij 
Prijzen beschikbaar gesteld om voor te strijden. Tevens een 
WinnaarsBeker om mee thuis te komen. Er is wel een maximaal 
aantal inschrijving mogelijk dus Let op want, Vol = Vol 
 
Over en weren is het wel bekende spel met 2 korven tegenover elkaar 
om te kijken welke koppel er het meest kan scoren in een bepaalde 
tijd ( tussen twee korven ) ( Schutters toernooi ) 
 
Zouden jullie de activiteit bekend kunnen maken op uw club en bij 
uw korfballers, dan zorgen wij voor een mooie Ochtend/Middag 
waarbij alle korfballers hun passie kunnen uitdragen!! 
 
M.v.g. 
 
Toernooi Commissie Over&Weren 
 
The details 
 
Tijd 23 februari 
 
Plaats HKV/Ons Eibernest 
 Steenwijklaan 16 
 The Hague 
 
Created by HKV/Ons Eibernest Toernooi Commissie 
 
Meer info www.eibernestkorfbal.nl 
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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: Transvaal 09.05 uur Achilles F1 – Die Haghe F2 
  09.05 uur Achilles E3 – KZ Danaiden E4 
  10.10 uur Achilles D2 – KVS D3 
  11.15 uur Achilles D1 – Fiks D2 
  12.20 uur Achilles C3 – Avanti C4 
  13.25 uur Achilles C2 – De Meervogels C2 
  14.30 uur Achilles B3 – Phoenix B2 
  15.35 uur Achilles 7 – DKV Victoria 4 
  16.50 uur Achilles 6 – Atlantis 2 
  18.05 uur Achilles 4 – GKV 3 
  19.20 uur Achilles 3 – De Meervogels 3 
  20.35 uur Achilles A2 – DES A1 
 
Zondag: Ockenburgh 10.05 uur Achilles 5 – ALO 4 
  11.20 uur Achilles 8 – Roda 4 
  12.35 uur Achilles 10 – HKV/OE 8! 
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Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 6 en zondag 7 februari 2016 

 
LET OP: de thuiswedstrijden op zaterdag worden in sporthal Transvaal gespeeld 

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

Zaterdag om 19.40 uur in De 
Hoekstee 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 12500 
Scheids: Leo v/d Bie 

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

Zaterdag om 15.30 uur in Sporthal De 
Cuyl 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 15676 
Scheids: Jos van Putten 

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

Zaterdag om 19.20 uur in Transvaal 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 16202 
Scheids: Peter Edens 

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

Zaterdag om 18.05 uur in Transvaal 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 17385 
Scheids: Arjan Landsmeer 

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

Zondag om 10.05 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 09.30 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 221884 
Scheids: Wout van Wijk 

Afschrijven bij Edwin 06-21 262 755  
 
 
Achilles 6  – Atlantis 2 
 Marieke, Linda, Jolanda, Sandra, 
 Shirley 
 Taco, Ivo, Erwin, Henk, Sem, Jasper 
Res: 5e heer /dame 

Zaterdag om 16.50 uur in Transvaal 
Verzamelen: 16.10 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 17381 
Scheids: Robin Pardoen 

Afschrijven bij Sandra  06-24 857 135 
 
 
Achilles 7 – DKV Victoria 4 
 Evy, Mirjam, Alex, Louise, Nelleke 
 Sem, Henk, Jasper, Elmar, Rick, 
 Olivier 
Res: 
Henk, Sem en Jasper zie opstelling Achilles 6. 

Zaterdag om 15.35 uur in Transvaal 
Verzamelen: om 15.00 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 7511 
Scheids: Jelmar van Hagen 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 
Achilles 8  – Roda 4 
 Lisanne, Britt, Quirina, Judith, 
 Colinda 
 Alexander, Rinus, Leon, Rogér, 
 Martijn, Mark 
Res:  

Zondag om 11.20 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: om 10.50 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 7523 
Scheids: Niels Aandewiel 

Afschrijven bij Rinus 06 - 81 174 233 
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Achilles 10  – HKV/Ons Eibernest 8 
 Roelie, Belinda,  Lizette, Monique, 
 Marianne, Yoke 
 Sander, Arie, Joost, Maarten 
Res: Martijn van der Zwan 

Zondag om 12.35 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 12.00 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 7564 
Scheids: Ed Arbouw 

Afschrijven bij Emmy 06-18115442 
 
 

Aanvoerders kunnen in heel dringende gevallen contact opnemen met Marijke Baan , Tel: 06 – 48 636 782  
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 6 februari 2016 
 

LET OP: THUISWEDSTRIJDEN ZIJN NIET IN OCKENBURGH 
MAAR IN TRANSVAAL!!!! 

 
Meervogels A1 - Achilles A1  
 Julia, Mariska, Benthe, Daniek en 
 Esmée 
 Lars A, Tobias, Ilan, Wesley en Sander 
Res: 5e heer, Simon, 5e dame en Merel 
 
Wesley en Esmée zie A2 

Zaterdag om 16.45 uur in De Veur in 
Zoetermeer 
Verzamelen: om 15.15 uur voor het veld 
Verslag: Julia 
Coach: Arjen 
Vervoer: van Willigen, van Loon, Smit, 
 Baak 

 
Achilles A2 – DES A1 
 Nikki, Michelle, Merel, Teddie 
 Frank, Daan, Simon en Colin  
Res:  Pepijn, Wesley, Esmée en Tiana 

 
Merel en Simon zie A1 

Zaterdag om 20.35 uur in Transvaal 
Verzamelen: 19.50 uur aldaar 
Verslag: Nikki 
Coach: Alex en Henk 
Scheids: Bond 

 
Tempo A3 - Achilles A3  
 Tiana, Donna, Lena en  Maaike
 Maarten, Lars H, Martijn, Yannick 
Res: Anna, Danique en Brandon 
 
Tiana zie A2 

Zaterdag om 16.10 uur Limmeshallen 
in Alphen a/d Rijn 
Verzamelen: 14.40 uur voor het veld 
Verslag: Martijn 
Coach: Erwin en Rinus 
Vervoer: van den Hout, de Geest, van 
 der Zwan 

 
Achilles A4 is vrij 
 
 

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). 
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Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 6 februari 
 

LET OP: THUISWEDSTRIJDEN ZIJN NIET IN OCKENBURGH 
MAAR IN TRANSVAAL!!!! 

 
ZKV B1 - Achilles B1  
 Noah, Joël, Mark, Pepijn  
 Anne, Selene, Camille, Jisse  
Res: Rick, Steijn, Laura, Marlou 
 
Pepijn  zie A2 

Zaterdag 16.30 uur  De Struyck 
Verzamelen: 14.45 uur voor het veld 
Verslag: Pepijn 
Coach: Martin, Dylan 
Vervoer: De Jong, v. Ee, Boumans, 
 De Bruijn 

 
Achilles B2 is vrij 
Rick, Steijn, Laura zie B1 
Marlou zie C1 en B1 
Danique, Anna, Brandon zie A3 
 
Achilles B3 – Phoenix B2 
 Victor, Joram, Lucas R., Tristan, 
 Kayleigh, Linnet, Annelotte, 
 Estelle 
Res: Lucas, Mikki 

Zaterdag 14.30 uur Transvaal 
Verzamelen: 13.45 uur aldaar 
Verslag: Joram 
Coach: Ivo, Wesley, Alana 
Scheids: Alex vd Stap 

 
Die Haghe C1 - Achilles C1 
 Noa, Cino, Mick, Stef  
 Pauline, Maaike, Rosanna, Sterre 
Res:  Max, Kai, Sabine, Nova, Marlou 

Zaterdag 10.00 uur Gaslaan 
Verzamelen: 9.15 uur aldaar 
Verslag: Rosanna 
Coach: Dennis, Desiree 

 
Achilles C2 – De Meervogels C2 
 Kaj, Lucas W., Max, Quincy, Julian  
 Nova, Floortje, Mikki, Sabine, Rachel 
 
Max, Kai, Sabine, Nova zie C1 
Lucas, Mikki zie B3 

Zaterdag 13.25 uur Transvaal 
Verzamelen: 12.40 uur aldaar 
Verslag: Rachel 
Coach: Steven, Rob 

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

Zaterdag 12.20 uur Transvaal 
Verzamelen: 11.35 uur aldaar 
Verslag: Hannah 
Coach: Wouter, Simon 
Scheids: Matthijs Rog 

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

direct na de wedstrijd!! 
Afmelden bij Nicole de Groot 

Bel of sms/app naar 06- 48480553 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 zaterdag 6 februari 
 

LET OP: THUISWEDSTRIJDEN ZIJN NIET IN OCKENBURGH 
MAAR IN TRANSVAAL!!!! 

 
Achilles D1 – Fiks D2 
 Merel, Yara, Femke, Olivia, Citlali, 
 Sanne 
 Sebas, Xander, Thijs 
Res: Jill, Silja 

Zaterdag 11.15 uur in Transvaal 
Verzamelen: 10.30 uur aldaar 
Verslag: Yara  
Coach: Koos, Lars 
Scheids: Ivo R. 
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Achilles D2 – KVS D3 
 Silja, Jill, Ivy, Marijn, Jip,Lideke 
 Niek, Jordan, Quin 
 
Jill, Silja zie D1 

Zaterdag 10.10 uur in Transvaal 
Verzamelen: 09.25 uur aldaar 
Verslag: Jordan 
Coach: Marieke, Niek 
Scheids: Daan D. 

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

Zaterdag 10.00 uur in de Blinkerd 
Verzamelen: 09.15 uur aldaar 
Verslag: Nikki  
Coach: Julia, Anne, Anne-Roos 

 
Achilles E2 is vrij  
 
Achilles E3 – KZ Danaiden E4 
 Nikki, Shannon, Kyra, Bo 
 Lucas, Armin, Joost 

Zaterdag 09.05 uur in Transvaal 
Verzamelen: 08.20 uur aldaar 
Verslag: Shannon 
Coach: Nikki, Merel, Kaj 
Scheids: Donna d G.  

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

Zaterdag 09.05 uur in Transvaal 
Verzamelen: 08.35 uur aldaar 
Verslag: Jim 
Coach: Rob, Cino 
Scheids: Yannick vd H. 

 
Die Haghe F3 - Achilles F2  
 Lynn, Lisette 
 Jurre, Jens, Dirk 
Res: Lukas 

Zaterdag 14.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 13.30 uur aldaar 
Verslag: Dirk  
Coach: Tako, Lars, Joel 

 
KVS F2 - Achilles F3  
 Sanne, Esmee, Eva 
 Lukas, Milan, Erik 
 
Lukas zie F2 

Zaterdag 09.00 uur in de Blinkerd 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Eva 
Coach: Rob, Selene, Maxine 

 
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 Transvaal 
09.00 – 10.10 Rob, Nikki 
10.10 – 11.15 Marieke, Niek 
11.15 – 12.20 Koos, Lars 
12.20 – 13.25 Wouter, Simon 
13.25 – 14.30 Steven, Rob 
14.30 – 15.35 Wesley, Alana 
15.35 – 16.50 Res. dame/heer Ach. 7 
16.50 – 18.05 Res. dame/heer Ach. 6 
18.05 – 19.20 Res. dame/heer Ach. 4 
19.20 – 20.35 Res.dame/heer Ach. 3 
20.35 – 21.50 Alex, Henk 
 
 
Zondag Ockenburgh 
10.00 – 11.20 Res. dame/heer Ach. 5 
11.20 – 12.35 Res. dame/heer Ach. 8 
12.35 – 13.50 Res. dame/heer Ach. 10 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 01-02 Anneke Zoutendijk 
 15-02 Coby Linse 
 29-02 Marian Lijmbach 
 14-03 Olga van Reijn 
 
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 13 en 14 februari 
 
Achilles 1 is vrij 
Madjoe 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Tempo 5 
Achilles 4 – Futura 3 
Dubbel Zes 2 – Achilles 5 
Achilles 6 – Madjoe 3 
Crescendo 4 – Achilles 7 
Phoenix 5 – Achilles 8 
Phoenix 7 – Achilles 10 
Achilles A1 – Rohda A1 
Achilles A2 – Vriendenschaar A1 
SDO A1 – Achilles A3 
Die Haghe A2 – Achilles A4 
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 
Achilles B2 – Fortuna/Delta Logistiek B2 
Die Haghe B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – ONDO C1 
Achilles C2 – VEO C1 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 – De Meervogels D1 
Valto D5 – Achilles D2 
Achilles E1 is vrij 
Weidevogels E2 – Achilles E2 
Madjoe E5 – Achilles E3 
SEV F1 – Achilles F1 
Achilles F2 is vrij 
Achilles F3 is vrij 

 
Za 18.20 uur 
Za 14.25 uur 
Za 15.40 uur 
Za 14.05 uur 
Za 19.25 uur 
Za 18,45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 18.10 uur 
Za 16.55 uur 
Za 12.55 uur 
Za 15.50 uur 
Za 13.10 uur 
Za 12.10 uur 
Za 13.45 uur 
Za 11.05 uur 
Za 10.05 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 12.15 uur 
 
Za 12.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 18.00 uur 
 

 
Middelmors 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Houtrust 
Ockenburgh 
Drie Oktoberhal 
De Veur 
De Veur 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
De Vosse 
Gaslaan 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Gaslaan 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
Vreeloohal 
 
Rijneveen 
Middelmors 
De Fluit 
 

 
 
 
 
 
 
 


