
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

78e jaargang nr. 40 25 mei 2016 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 

 
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 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F zaal 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@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 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
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mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:marieke@mag.demon.nl
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 De Dubbel 
********** 

 
Het seizoen nadert zijn einde. En we hebben al heel wat moois te vieren gehad. 
Maar boven alles uit natuurlijk de dubbel die ons herrezen vlaggenschip wist te 
behalen. 
Afgelopen zaterdag, veel later dan het feitelijk behalen van deze mijlpaal, zijn de selectieleden dan ook in de bloemetjes 
gezet en is er bescheiden feest gevierd door de kampioenen. 
Achilles speelt nu weer op aanvaardbaar(!)niveau. In de zaal de schitterende 
promotie naar de Overgangsklasse en nu naar de eerste klasse met het veld. 
Als we dan ook zien wat er aan talent aankomt en de ruimte die de huidige 
selectie qua ontwikkeling nog heeft, moeten we wel optimistisch zijn over de 
middellange termijn. 

Na ruim tien jaar tobben in de middelmaat zijn we nu definitief de weg in 
geslagen naar de subtop. 
 
Als het aan het bestuur ligt blijft het daar niet bij, maar is er ook het besef dat 
daarvoor nog meer moet gebeuren dan we nu allemaal al doen. Het komend jaar 
gaan we langzaam maar zeker werken met een echte topsportcommissie, gaat 
onze bouwval op de schop. Grote veranderingen die echter wel naar een nog 
mooier en hoger Achilles moeten leiden. 
Maar voor nu ben ik al heel trots op wat we het afgelopen jaar alleen al bereikt hebben, hulde daarvoor aan alle leden en 
meehelpende Achilles fans. 
 
Dank! 
Wout Broers  
 
 

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

 
De JAV (Jaarlijkse Algemene Vergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni.   
 
De stukken behorend bij de vergadering zullen uiterlijk op 27 mei naar de leden worden gestuurd. 
 
Alle commissies wordt daarom gevraagd om uiterlijk op 20 mei (liever eerder) de volgende stukken aan te leveren aan 
de secretaris (arthur.bolder@hkvachilles.nl) 
1. Jaarverslag 2015/2016  
2. Jaarplan 2016/2017  
3. Samenstelling commissie in 2016/2017 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
 
 
 

mailto:arthur.bolder@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 
3 juni 
10 juni 
 

Klaverjassen 
JAV 
 

17 t/m 19 juni 
24 - 27 juni 

Slotweekend 
CR Kamp 

 
 

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

 
Achilles – KOAG 16-15 
Achilles 2 – Avanti 4 25-16 
Sparta 4 – Achilles 3 18-17 
VZOD 2 – Achilles 4 15-9 
Achilles 5 – Refleks 4 13-20 
Velocitas 4 – Achilles 6 19-12 
SEV 2 – Achilles 7 13-12 
Avanti 9 – Achilles 7 9-11 
Achilles 8 – Refleks 5 12-8 
Achilles 10 – Die Haghe 7 10-4 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – KOAG 16-15 
ODO – Reeuwijk 10-15 
Weidevogels –GKV 20-15 
Vriendenschaar – Korbis 12-29 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 13 25 12 0 1 245 189 56 0 
KOAG 13 16 8 5 0 231 186 45 0 
Vriendenschaar 13 14 7 6 0 182 191 -9 0 
ODO 13 12 5 6 2 186 194 -8 0 
GKV 13 12 5 6 2 193 193 0 0 
Korbis 13 12 6 7 0 207 199 8 0 
Weidevogels 13 8 3 8 2 212 233 -21 0 
Reeuwijk 13 5 2 10 1 163 234 -71 0 
 
 

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

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Velocitas 4 - Achilles 6  19-12 
Het is wonderlijk dat u dit verslag leest. Het krantje kent namelijk een deadline om 12 uur maandagmiddag en aangezien 
alles in Team 6 verband een beetje ‘te laat’ was leek ook dit tijdstip aan Team 6 voorbij te gaan. Zo kreeg 
ondergetekende zaterdagmorgen om 11:45 het aanbod van Team 3 coach Bas om met de twee andere Erwinnen mee te 
gaan naar Nijkerk, daar Team 6 reeds een kwartier geleden was vertrokken richting Leiderdorp. Ironisch, daar de Erwin 
van Team 6 de avond tevoren nog in de Team 6.0 app had verzocht om een kwartier eerder dan vermeld in het krantje 
te verzamelen gezien het belang van de wedstrijd. Het één en ander zal verband houden met het reeds in het verslag van 
Team 7 genoemde Bierfestival en Mediterraanse maaltijd. 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Velocitas is al een aantal weken kampioen. Het is verreweg de sterkste tegenstander in de competitie en waarschijnlijk 
wel van het hele jaar. Toch kon Team 6 in de heenwedstrijd prima partij bieden en werd er nipt verloren. Er was 
destijds voldoende gelegenheid om te winnen, maar goed, Jordy… etc., u begrijpt het wel. De wedstrijd: Arjen was te 
laat voor de team yell. Vervolgens was Yo te laat met het scoren van doorloopballen, waarna in verdedigend opzicht 
vier Team 6 spelers achtereen te laat waren met het aansluiten van het handje bij het balletje. Pas toen kon de eerste 
goal van Team 6 worden aangetekend en dat was… inderdaad te laat. Ivo was te laat met het omhoog gooien van zijn 
one-hander, anders was dat de goal van de wedstrijd geweest. Zonde Ivo. Maar hij kwam vorige week in ieder geval op 
tijd over de finish voor de Roparun waarmee het ‘m vergeven is. Super gedaan Ivo! De wedstrijd kabbelde zo voort. 
Voor Team 6 was er verder weinig eer te behalen. Nadat dat dat was gebleken werd de wedstrijd sportief en vriendelijk 
uitgespeeld. Het scheelde dat Tacok er niet bij was. Yo was er op een gegeven moment wel mee klaar en weigerde nog 
te werken voor haar team. Gelukkig hebben de heren in haar vak de dames niet nodig om de mand te vinden. Helaas 
was dat uiteindelijk niet voldoende voor iets dat punten opleverde.  
Volgende week staat de laatste wedstrijd op het program. Dat zal zijn tegen Pernix. Dat duel werd destijds nog 
spannend toen de Leidenaren terugkwamen nadat Team 6 een ruime voorsprong had genomen. De uitslag werd daarna 
ook nog eens verkeerd genoteerd in het onnavolgbare Sportlink, waarna met veel moeite de punten uiteindelijk toch 
nog bijgeschreven konden worden. Winnen betekent afwachten wat Madjoe doet tegen KVS. Als die een puntje laten 
liggen tegen de vissen dan promoveert Team 6. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
P.S. 
Shirley wenste Team 6 nog succes want ze was er niet.  
 
Avanti 9 – Achilles 7 9-11 
Zo speel je als Achilles 7 zijnde weken niet en dan ineens weer 
twee keer in één week tijd. Reden voor dit was het verzetten van onze wedstrijd tegen SEV omdat heel Achilles 7 
Olivier aan het zoeken was. Sem en Evy probeerde het op Ibiza, Mirjam in Denemarken, Nelleke in Turijn, Alex in 
Budapest en Rick deed een rare poging in Drenthe. Helaas allemaal zonder succes want ook deze twee wedstrijden 
moesten we het weer zonder Olivier doen. Belangrijke wedstrijden waren het wel want er strijden nog drie ploegen om 
het kampioenschap en naast uiteraard onszelf zijn dat SEV en Avanti, de tegenstanders van deze week. Op de dinsdag 
was het SEV waar we een goed gelijk opgaande wedstrijd speelde alleen vergaten we mee te scoren waardoor we bij rust 
vijf goals achterstand stonden. De tweede helft hebben we gestreden om toch nog een overwinning uit het vuur te 
slepen, kwamen we zelfs nog even terug tot 12-12 maar moesten we helaas toch onze meerdere erkennen met een 13-
12 nederlaag. De druk op de wedstrijd tegen Avanti werd zo wel groter en dus werd er gezorgd voor een goede 
voorbereiding: het bierproeffestival in de grote kerk op de vrijdag! En alsof vele bieren nog niet genoeg waren werd er 
door sommige ook nog besloten om even een shoarma broodje te gaan halen om er zeker van te zijn dat iedereen goed 
verrot was de dag erna. Maargoed niet klein kinderig stond iedereen op tijd voor het veld en speelde we in de hitte in 
Pijnacker een makkelijker wedstrijd dan gedacht van tevoren. Helaas gingen we het onszelf weer eens moeilijk zitten 
maken en moest er de tweede helft nog even gas gegeven worden. Gelukkig hadden we nog wat reserves over en werd 
er gewonnen met 11-13. Dit betekend voor ons alweer de tweede kampioenswedstrijd dit seizoen, ik neem aan dat we 
weer op net zo een volle bak kunnen regelen als in de zaal?! Vandaar dat ik dit keer ook maar meteen het 
wedstrijdverslag naar de website commissie stuur, hopelijk krijg ik dit keer niet gelijk een mailtje terug dat de mail niet 
afgeleverd kon worden... :-) Voor Henk had de wedstrijd trouwens nog wel een vervelende bittere bijsmaak, namelijk 
die van kots. Hij kon de bestuurskunsten van Erwin niet waarderen en moest er even een kleine pitstop gemaakt 
worden.  
Maaaaar dus volgende week, thuis op ons eigen veld om 18:30 uur onze kampioenswedstrijd tegen wederom 
Fortuna, komt allen! 
 
Jasper 
 
Achilles Acht Atleten: Missie kampioenschap 12-8 
Zoals eerder in het vorige verslag vermeld stonden er 8 mei twee krakers op het programma is de reserve 5e klasse B; 
Futura tegen Swift en Crescendo tegen de Achilles Acht Atleten. Het was een mooie zonnige dag, dus hopelijk een 
voorbode voor een voor Achilles 8 mooie dag. Ondergetekende was er deze wedstrijd niet bij vanwege de verjaardag 
van teammascotte Brandon.  Van mijn teamgenoten hoorde in dat er deze wedstrijd 2 extremen waren; aan de ene kant 
van het spectrum een excellerende Martijn, aan de andere kant van het spectrum Rinus.... Uiteindelijk wonnen de 
Achilles Acht Atleten soepeltjes met 7-13 en konden we naar de uitslag van de andere wedstrijd kijken. Helaas voor de 
Atleten won Futura ook haar wedstrijd en dus nog steeds samen aan kop. 
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Afgelopen weekend kreeg Futura bezoek van Phoenix en Refleks kwam op bezoek bij Achilles. Bij de Achilles Acht 
Atleten keerde Alex weer terug in de selectie. Alex was op hoogste stage geweest in Peru en nam plek op de bank naast 
Martijn. De derde pek op de bank was voor Lisanne. Bij aanvang van de wedstrijd was de derde plek nog leeg op de 
bank, omdat Lisanne dacht dat 11:30 de verzameltijd was in plaats van begin tijd. Het vak van Rinus begon deze keer in 
de eerste verdediging. Dit was niet vanwege zijn prestaties tegen Crescendo, maar simpelweg omdat hij te laat was om 
'shotgun' te roepen..... De start van de wedstrijd liep vanwege technische redenen wat vertraging op (lees Alex en 
Martijn wisten niet hoe het scorebord werkte).  
 
De 'shotgun' tactiek bleek te werken, want de eerste vakwissel vond plaats met een 2-0 voorsprong voor de Achilles 
Acht Atleten. Martijn en Alex bleken ook vlugge leerlingen, want het scorebord gaf dit ook netjes aan. Helaas brak er 
even een mindere periode aan waarbij er veel doorlopen gemist werden en Refleks daarvan profiteerde. Bij een 2-3 
stand pakten zij hun eerste voorsprong. Gelukkig duurde deze voorsprong niet lang en werd een van Achilles zijde 
matige eerste helft afgesloten met een 5-3 voorsprong. De tweede helft gingen de Atleten gelukkig beter met de kansen 
om en kon er daardoor wat vrijer uit gebald worden. Het was nog steeds niet heel fraai om te zien, maar in deze fase 
gaat het in principe om de punten. Rogér, Colinda en Leon maakten plaats voor Alex, Lisanne en Martijn en de 
wedstrijd kon uitgespeeld worden. Uiteindelijk floot scheidsrechter Ivo af met een 12-8 eindstand.  
 
Concurrent Futura speelde ook om half twaalf, dus het was nog even wachten op de uitslag. Tijdens het wachten 
verzorgde Dionne ons met een heerlijk broodje Shoarma! Judith bedankt voor het trakteren! Nog net voor de Shoarma 
bereikte ons het nieuws dat Futura haar wedstrijd met liefst 14-5.... verloor! 
 
Door deze uitslagen spelen de Achilles Acht Atleten aanstaande zondag om 11:30 hun kampioenswedstrijd bij en tegen 
ALO! Iedereen die zondag niets te doen heeft: Kom de dames en heren van de Achilles Acht Atleten aanmoedigen.  
 
Groet, 
Leon 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – De Meervogels A1 21-14 
DES A1 – Achilles A2 28-7 
Avanti A3 – Achilles A3 12-14 
Futura / Dubbel Zes A3 – Achilles A4 11-9 
Achilles B1 – Vrindenschaar B1 18-12 
Achilles B2 – De Vinken B1 19-7 
Refleks B1 – Achilles B3 5-8 
Achilles C1 – Kinderdijk C1 12-7 
Achilles C2 – Velocitas C2 7-7 
Achilles C3 – GKV C2 8-7 
Achilles D1 – Dubbel Zes D1 6-7 
Dubbel Zes D2 – Achilles D2 12-6 
De Meervogels E1 – Achilles E1 12-7 
Die Haghe E2 – Achilles E2 2-5 
Achilles E3 – Valto E8 3-10 
Achilles F1 – Avanti F2 10-10 
Die Haghe F3 – Achilles F2 8-6 
Achilles F3 – Die Haghe F2 11-5 
 
De C1 moest het opnemen tegen Kinderdijk. De ploeg van de molens mocht absoluut niet onderschat worden. Zij 
waren in de zaal immers ook op het NK en hebben we daar een moeizame 6-4 overwinning op hen geboekt. Ook op 
het veld in de eerste ontmoeting hebben we van Kinderdijk gewonnen, maar dat was ook enigszins met wat geluk, al 
waren we zeker wel de betere ploeg. 
Makkelijk zou het dan ook niet worden, al doet de stand anders vermoeden op het veld. Kinderdijk presteert namelijk 
ver onder hun maat in de veldcompetitie.  
Ook hun aankomst vlak voor de wedstrijd was in ons voordeel, want als wij direct zouden laten zien dat Kinderdijk 
eigenlijk voor niks naar Den Haag zouden komen, is die ploeg snel geknakt. Met die opdracht om de tegenstander 
direct te overbluffen ging de C1 van start. Nu krijgen ze wel vaker opdrachten mee, soms lukt dat wel, soms ook niet. 
Maar vandaag lukte dat supergoed! 
Voor dat Kinderdijk het in de gaten had stond het al 6-0. En dat binnen 10 min. En hoe! We schoten met scherp, 
mooie aanvallen met soms wel meer dan 8 schoten per aanval al was het meestal na 1 schot raak.  
Vervolgens stokte het weliswaar, mede doordat het zo 'makkelijk' ging in de eerste 10 min. Nadeel hiervan was dat de 
scherpte er wat vanaf ging, met name in de afronding en ook verdedigend lieten we de teugels ietsjes vieren. Ons 
spelletje kost enorm veel kracht en inzet en als de focus wat minder wordt, moeten we sneller schakelen naar een ander 
spelletje en dat lukte niet direct. Maar voor een 8-3 ruststand hadden vooraf zeker getekend.  
De ploeg werd dan ook uitgebreid gecomplimenteerd voor de eerste 10 min. in de rust. Plan was wel om Kinderdijk 
niet dichterbij te laten komen en langere aanvallen te spelen om het gat te behouden. Ook Kinderdijk ging meer op de 
rebound spelen en waren toch ook wakker geworden waardoor we het wat moeilijker hadden dan in de eerste helft. 
Veel scoorden wij niet meer, maar we scoorden wel elke keer mee met Kinderdijk in de 2e helft. 12-7 was de eindstand. 
Hard gewerkt en een dik verdiende overwinning. Plien viel nog uit met een knieblessure vlak voor tijd en was toch even 
schrikken, maar het blijkt niet meer dan een dubbele pizza en een beurse knie te zijn een dag later dus valt de schrik erg 
mee. Noa 5x, Maaike 3x, Stef 2x, Cino en Mick 1x tekende voor de score vandaag. 
Volgende week naar de Meerkip uit, 14.30 uur. Mochten wij daar winnen, zijn we kampioen in de Hoofdklasse! Dat 
betekent dan ook dat we de week erna in de halve finale staan en tot de beste 4 ploegen van Nederland behoren. Maar 
eerst Meervogels dus, een ploeg die het de toppers vaak nog lastig maakt, maar ook punten verspeelt tegen de onderste 
op de ranglijst. Een wisselvallige ploeg dus, zeker niet onderschatten, maar ik verwacht dat de C1 net zo gebrand is als 
deze week. Wij hopen op heel veel steun vanuit Den Haag om ons te supporteren! 
 
De F1 speelde een moeilijke wedstrijd tegen Avanti welke op gaan voor het kampioenschap. 
Maar ja, dat gaat KVS ook en die moesten ook al de punten met ons delen. 
Na een achterstand, naar een voorsprong en aan het einde toch weer gelijk. 
Dit drietje was zwaar bevochten en mag de F1 trots op zijn. 
Uiteraard voelen we vooral overwinningen op deze leeftijd, maar hoop dat jullie kunnen genieten van het spel van nu 
en dat je van dikke nederlagen in een seizoen bent gegroeid naar mee doen tegen de bovenste. 
Na de beker bij Die Haghe en deze goede pot gaan we volgende week met een goed gevoel en een tevreden het seizoen 
afsluiten bij ONDO. En mogen KVS en Avanti om plek 1 gaan strijden. 
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Misschien leuk om aansluitend later die middag bij Meervogels te gaan kijken of coach Cino kampioen word en mag 
gaan spelen op het NK. 
Rob en Cino 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 + website@hkvachilles.nl 
 
Achilles C3 – GKV C2 
Wat een heerlijke dag op het Achillesveld, heel veel drukte, redelijk weer, geweldig!  
In de aanval Celeste, Esmee, Maurits en Guido 
De verdediging Tim, Floris, Hannah en Mellissa 
Onze ervaring met GKV C2 was bij hun thuis niet in goede aarde gevallen, wat zal het nu brengen? 
Al vrij snel scoorde GKV de 1e punt, maar Esmee komt met een hele mooie op 1-1. 
Mellissa maakt onze 2-1, GKV maakt de 2-2, en Guido de 3-2. 
Ons Maurits kon helaas niet scoren, omdat GKV maar drie aanvallers had. 
Guido maakt onze 4-2, Floris onze 5-2. 
Helaas komt met de heupen erin, stompen en meer rare dingen GKV op een twee punten tegen met een 5-4, zo gaan 
wij ook de rust in. 
Tweede helft komt Joshua erin voor Maurits en Thom voor Tim. 
Wederom komt GKV net als de eerste helft gelijk op een 5-5. 
Vrij snel maken zij ook de 5-6. Helaas kon ik de wedstrijd niet af kijken, omdat de ouders van de C3 kantinedienst 
hadden. Celeste heeft, van horen zeggen, gescoord met een prachtige doorloop, maar wie van onze kids de andere twee 
punten heeft gescoord weet ik dus niet. Gelukkig heeft de C3 toch een mooi eind aan de wedstrijd gebracht en 
gewonnen met 8-7. 
 
Ginny, mamsky van Celeste 
 
Achilles D2 - Dubbel zes D2 
De wedstrijd was op 21 mei om twaalf uur op Dubbel zes. Marieke was er niet, dus nam 
Claudia, de moeder van Quin het even over. 
Het was best wel warm weer met veel wolken maar geen regen. We waren met wij(Jip en Marijn), Silja, Lideke, Quin, 
Ivy, Jordan, Niek en Femke. De eerste helft stond Quin reserve. Al snel was het 5-0 voor de tegenpartij. toen scoorde 
Ivy. Daarna dubbel zes weer twee keer en Femke mocht een strafworp nemen. Die was raak. Na een doorloop scoorde 
ik(Jip) een punt, daarna de tegenpartij weer. De stand was nu inmiddels 8-3. Toen scoorde Niek en was het 8-4 bij de 
rust. Femke scoort. Uiteindelijk is de eindstand 12-6. Jammer, maar lekker gespeeld. 
 
Groetjes Jip en Marijn. 
 
De  Meervogels E1 – Achilles E1 
Afgelopen zaterdag was een belangrijke wedstrijd voor ons. Bij winst konden we nog kampioen worden, en als De 
Meervogels zouden winnen werden zij kampioen. 
Al om 8.00 uur mochten we verzamelen en we vertrokken richting Zoetermeer. Daar aangekomen, stonden we eerst 
voor een dicht hek en toen dat openging, duurde het nog tot even voor 9.00 uur, voordat de kantine open ging en de 
korven op de palen kwamen. 
Om 9.00 uur begon de wedstrijd en Meervogels kwam al snel voor met 3-0. Jill wist daarna snel de 3-1 en 3-2 te maken. 
Al snel daarna vergrootte Meervogels weer hun voorsprong, maar ook wij gingen natuurlijk door, 6-5 (2x Levi en 1x 
Mick). 
Het kon allemaal nog!  
De Meervogels wilden echter niet opgeven en zij scoorden nog door. Wij wisten jammer genoeg nog maar 2x te scoren 
(beide doelpunten van Levi) en de eindstand was dan ook 12-7 voor Meervogels. 
Jammer, helaas verloren, dat was wel even flink balen! 
Volgende week tegen Pernix en dan gaan we het seizoen afsluiten met een overwinning! 
 
Groetjes, Mick 
 
Die Haghe F3 – Achilles F2 
Wat een spannende wedstrijd was het! Amper op gang maakte Die Haghe het eerste doelpunt, maar niet veel later 
zorgde Achilles voor 1-1. Daarna volgden drie doelpunten op rij van Die Haghe en moesten we de superspeler inzetten. 
O, o, o, hoe moest dit gaan? De ouders, opa’s, oma’s, zussen en broer stonden en zaten nagelbijtend langs de lijn en 
moedigden aan waar het kon; het duo Tako & Nadine coachte of hun leven ervan afhing.  
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Maar Dirk, Jens, Jurre, Kiki en Lynn, ze lieten het er niet bij zitten en speelden lekker fel. Het ging op een gegeven 
moment zelfs zo goed dat ze even op voorsprong stonden, maar helaas wisten ze dat niet vast te houden. Door de 
spanning raakten we de tel een beetje kwijt, maar wat we wel weten is dat de wedstrijd eindigde met twee punten 
voorsprong voor Die Haghe. Die zijn daarmee kampioen geworden, waarmee we hen natuurlijk van harte feliciteren. 
Maar gelukkig hebben we volgende week – in een thuiswedstrijd tegen Dubbel Zes – nog een kans om gelijk te eindigen 
en er dus een gedeeld kampioenschap uit te slepen… Komt dus allen op zaterdag 28 mei om 9.30 uur naar het 
Pomonaplein om onze helden aan te moedigen! 
 
Irna (moeder van Jurre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
 

AGENDA: 
 
9 t/m 16 juli Kamp 
 

 
 

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

 
Deze week slechts 1 feestvarken en dat is Tiana Saimo. 
Zij viert op 1 juni haar 16e verjaardag. 
 
Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
 

 
 

Groot feest bij Achilles! 
******************** 

 
Afgelopen woensdag 18 mei was het jaarlijks terugkomende scholen korfbaltoernooi. 
Dit jaar waren er maar liefst 220 kinderen uit de groepen 5/6 & 7/8 die meededen. 
De deelnemende scholen waren: CBS. De Vliermeent, Ds.D.J. Karresschool, Kindcentrum Bamboe & KBS De Oase. 
Het was ontzettend leuk om te zien dat de kinderen allemaal aan het genieten waren van onze o zo leuke sport! 
 
Dit feest was nooit een feest geworden zonder een grote groep vrijwilligers, waar ik keer op keer van op aan kan. 
En wil daarom de volgende mensen bedanken: 
Lars Aslem Jeroen Alsem 
Monique Alsem Margot van Loon 
Benthe van Loon Rene van Loon 
Sander Suurd Simon Pot 
Rick Pot Alex Opmeer 
Nikki de Groot Joren van Nieuwenhuizen 
Wesley Smit Tanja van Duyvenbode 
 
Jullie zijn de beste! 
Groetjes Malou 
Malou Abbas – Jeugdsportcoördinator HKV Achilles 
jscachilles@gmail.com 
 

mailto:jscachilles@gmail.com
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Playbackshow 2016: Groots met een Haagsche G 
****************************************** 

 
Wát een line-up hadden we zaterdagavond, daar kan geen Flying Dutch tegenop! In totaal 7 acts, waarbij de AC zelf de 
aftrap verzorgde met een spetterend en nat optreden van Rinus Ramazotti en de Romana’s en hun extravaganza 
waterballet bazenmix. De goede volgorde is me even ontschoten, maar de volgende acts zijn allemaal als ware artiesten 
uitgevoerd: 
- F3 met Hupsakee; we zagen hier zoveel energie bij dit team! 
- D1 met Schni Schna Schnappie;  dit was echt een beestachtig optreden! 
- Dirk, Bregje en haar zusje Imke met Amerika, Amerika; met een supergaaf zelf bedacht dansje! 
- Sanne, Esmee en Eva met Nog een kus; de meiden hadden genoeg kusjes voor iedereen! 
- Demi, Jill en Nikki met Klaar voor de start; een minuut voor tijd opgegeven en dan zo’n goede afstemming, knap 
hoor! 
- en als laatste de winnaars van de avond Paivi en Lisette met Rainbow high in the sky!  
“ I wanna see the rainbow high in the sky, I wanna see you and me on a bird flying away” De oudere generatie zal bij 
dit deuntje ongetwijfeld willen gaan hakken, maar zij maakten er met z’n tweeën een krachtig en lenig spektakel van! 
Respect hoor! Waar veel mensen ‘autsj’ dachten, liggen jullie even 10 minuten in een split (of was het een spagaat?). De 
beker is zeker verdiend gewonnen door deze meiden. 
En dit alles kon niet plaatsvinden zonder de jury: helemaal uit Amerika kwam Lady Gaga. Met een snelle cursus 
Nederlands kon ze elk groepje complimentjes geven. Ook de manager van Beyoncé was aanwezig. Zij heeft genoeg 
inspiratie opgedaan voor nieuwe danspasjes, misschien komt straks jullie dansje wel in een echte clip voorbij! En met 
Douwe Bob maakten we de jury compleet. Hij had het wel door aan het einde van de avond: volgend jaar moeten we 
de kinderen van Achilles naar het Songfestival sturen! En wat is een playbackshow zonder presentator: onze eigen 
Manke Nelis praatte de avond aan elkaar, maakte grapjes en zorgde dat de kinderen op hun gemak waren. Petje af! 
Wij vonden het in ieder geval een heeeeeeeele leuke avond!! 
 
Groetjes Rinus, Dinna en Marieke 
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PR-ubriek 
********* 

 

sponsoring@hkvachilles.net 
 
 
 

Het Leeuwenweekend 
******************* 

 
Is samenwerking met alle commissies is het 
slotweekend van Achilles een feit: Het Leeuwenweekend! 
 
Van vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni a.s. organiseren we voor de 
hele vereniging een aantal gezellige dagen. In het kort zie hieronder, 
reserveer dit weekend alvast in jullie agenda! 
 
Vrijdag 17 juni: recreantentoernooi 
 
Vrijdag 17 juni: The Glitter Club (30+ feest) (je hoeft absoluut niet 
verkleed, een knalfeest voor de 30+, dus alle ouders van de jongere leden, 
maar ook donateurs, niet-leden, leden van buitenaf etc.. Kaartverkoop gaat 
volgende week van start, maar ook aan de deur wordt verkocht). 
 

Zaterdag 18 juni: Ouder-kind toernooi (voor alle leeftijden: leden met of zonder kinderen, voor iedereen is er plaats 
en worden teams ingedeeld die korte wedstrijdjes gaan spelen, uiteraard is er een beker). 
 
Zaterdag 18 juni: Barbecue (voor alle leeftijden, na afloop van de prijsuitreiking Ouder –kind toernooi tot ergens….. 
kaartverkoop kan op de dag zelf of opgeven via mail). 
 
Zaterdag 18 juni : Ibiza Party (feest voor alle leeftijden met thema Ibiza! (Kaartverkoop gaat volgende week van start, 
maar ook aan de deur wordt verkocht. Ook voor leden van buitenaf). 
 
Zondag 19 juni: Fietsenrally (puzzel-fietstocht voor alle leden, individueel of met team of met samengestelde groep: 
alles kan of mag. Aansluitend met een bbq). 
 
Voor alle evenementen volgt volgende week meer informatie: dus waar, wat het kost en waar je je kunt 
opgeven. Zet dit weekend in je agenda! Kun je niet wachten en wil je meer informatie, schiet dan een van de 
werkgroepleden aan. 
 
Leeuwenweekend commissie 
Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Nooteboom, Henk Kop, Margot van Loon, Robin Pot, Susan Middeldorp, 
Sharon van Bleijswijk, Britt van der Steenstraten. 
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CR-Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het is al weer enkele weken geleden dat er geklaverjast is geworden. 
Daarom wil ik jullie nog even herinneren aan de laatste klaverjasavond van dit seizoen, die is op 3 juni a.s. plaatsvindt. 
Ik reken dan weer op de volgende koppels: 
Marian V – Dicky Annette - Peter 
Dinna – Andre Dennis – Marc 
Wil – Arie Clasina – Frans 
Roelie – Ed Patty – Gerard 
Frank – Sten Yoke – Marian v.B. 
Tjitse – Simon Peter – Olga 
Ben je verhinderd laat het me dan snel weten. 
Anders zie ik jullie allen op 3 juni, we beginnen om 
20.00 uur· 
 
Olga 
 
 
Fietsenrally: meld je snel aan! 
Terug van weggeweest staat de Fietsenrally weer op het programma. Geïnspireerd op de prestaties 
van onze Steven Kruijswijk, maar dan toch iets minder prestatiegericht, is er een prachtig parcours 
uitgelegd door de organisatie met allerhande vragen, opdrachten en meer. Weer of geen weer, wind 
mee of tegen, hier wil je bij zijn. De Fietsenrally vindt plaats op zondag 19 juni. De exacte starttijd 
en bijdrage volgen. Je kunt je wel alvast opgeven. Dat doe je in teamverband. Hoe groot je team is 
mag je zelf bedenken. Opgeven doe je bij Erwin via een mailtje (erwindel@hotmail.com of appje (06 
28 38 67 34) waarbij je de deelnemers en teamnaam doorgeeft o.v.v. Fietsenrally 2016. Je kunt 
uiteraard later gewoon meer mensen aan je team toevoegen, maar dat willen we t.z.t. uiteraard wel 
weten. 
 
 
CR Kamp 2016! 
 

OPGEVEN KAN NOG STEEDS!!! 
 
Kamp zorgt voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen. Vorig seizoen was het Ready-kamp een groot succes. 
Ook het Achilleskamp kende een dampende editie. En NU kun je je weer opgeven voor het leukste Achilles evenement 
van het jaar voor 18+.  
 
Dit wil je niet missen! Geef je dan ook snel op bij Henk via een appje, smsje, belletje (06 81 46 55 11), of mailtje (henk-
kop@hotmail.com). De kosten bedragen dit jaar €100.  
 
Willen degenen die zich hebben opgegeven dat nog niet gedaan hebben z.s.m. hun aanbetaling van €50 
overmaken? 
 
Dit kun je overmaken naar NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2016. Je mag uiteraard ook in 
één keer het hele bedrag overmaken. 
 
Het kamp vindt plaats van 24 t/m 27 juni. Waar we naar toe gaan en hoe het programma eruit ziet wordt binnenkort 
bekendgemaakt. 
 
Wil je vast zien wie er nog meer gaan? Check de event-pagina op FB. 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

 
Overgeschreven naar niet-spelend per einde seizoen: 
 Arjen Laarhoven 
 Tjitse Bouwkamp 
 
Aangemeld als lid m.i.v. nieuwe seizoen Robbin (R.) Noorlander 
 XXX 
 
 Kelly (K.) de Koning 
 XXX 
 
Heraangemeld als lid m.i.v. nieuwe seizoen: 
 Bastiaan (B.) Overwater 
 XXX 
 
Olga 
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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:: 09.30 uur Achilles F2 – Dubbel Zes F2 
 09.30 uur Achilles D2 – Futura D1 
 09.30 uur Achilles A2 – VZOD A1 
 10.30 uur Achilles E2 – ODO E3 
 10.30 uur Achilles B3 – GKV B3 
 11.00 uur Achilles A4 – VEO A3 
 11.30 uur Achilles E1 – Pernix E1 
 12.30 uur Achilles 6 – Pernix 5 
 14.00 uur Achilles 4 – KIOS 2 
 15.30 uur Achilles 3 – Dindoa 4 
 17.00 uur Achilles A3 – DKC A3 
 18.30 uur Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 
 14.30 uur De Meervogels C1 – Achilles C1 
 09.30 uur Achilles F2 – Dubbel Zes F2 
 10.00 uur Fortuna F2 – Achilles F3 

 
Zondag: Geen thuiswedstrijden!! 
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Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 28 en zondag 29 mei 2016 
 

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

Zaterdag om 15.30 uur op de 
Bezuidenhoutseweg 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.:  2247 
Scheids: A. den Ouden 

 

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

Zaterdag om 17.10 uur op de 
Bezuidenhoutseweg 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 6217 
Scheids: F. van Marsbergen 

 

Achilles 3 – Dindoa 4 
 Erwin, Sander, Niek, Frank 
 Tessa, Joy, Rosalie, Sifra 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 6274 
Scheids: Ernie Streefkerk 

 

Achilles 4 – KIOS 2 
 Koen, Koos,  Sten, Amel, Alex 
 Daphne, Zoë, Rosalie, Katrien, Renske 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 3925 
Scheids: G. Breedveld 

 

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

Zondag om 13.00 uur Bosjes van Pex 
Verzamelen: 12.15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 6258 
Scheids: w.n.a. 

Afschrijven bij Mieke 06-34 882 188  
 
 

Achilles 6 – Pernix 5 
 Jolanda, Marieke, Sandra, Linda, 
 Shirley 
 Taco, Arjen, Ivo, Erwin, Jeroen 
Res: 5e heer/dame 

Zaterdag om 12.30 op ons veld 
Verzamelen: 11.30 uur op het veld. 
Wedstr.nr.: 6182 
Scheids: R. Pardoen 

Afschrijven bij Arjen 06-19 164 145  
 
 

Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
 Louise, Evy, Mirjam, Alex, Sita 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Olivier, 
 Elmar 
Res: 5e heer/dame 

Zaterdag om 18:30 uur op ons veld 
Verzamelen: 17:45 op het veld  
Wedstr.nr.: 1772 
Scheids: Jelmar van Hagen 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

ALO 5 – Achilles 8  
 Lisanne, Britt, Quirina, Judith, 
 Colinda 
 Alexander, Rinus, Leon, Rogér, Mark, 
 Martijn 
Res : 5e heer/dame 

Zondag om 11:30 uur Bosjes van Pex 
Verzamelen: om 10:45 aldaar 
Wedstr.nr.: 1577 
Scheids: A. de Vries 

Afschrijven bij Rinus 06 – 81 174 233 
 
 
Achilles 10 is vrij 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 
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Rinus Cost, Tel: 06 - 81 174 233 of Rinus.cost@hkvachilles.nl Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen 
gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden. 

 
Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 

Familie van Loon, Pomonaplein 83 
 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 28 mei 2016 
 

KCR A1 - Achilles A1 
 Julia, Benthe, Daniek en Merel 
 Lars A, Tobias, Ilan en Sander 
Res: Simon, Daan,Teddie en Michelle  

Zaterdag om 12.00 uur in Ridderkerk 
Verzamelen: om 10.15 uur voor het veld 
Verslag: Tobias 
Coach: Arjen 
Vervoer: van Willigen, Verboom, 
 Alsem, Suurd 

 

Achilles A2 – VZOD A1 
 Nikki, Merel, Teddie en Michelle 
 Frank, Daan, Simon en Colin  
Res:  Donna, Kayleigh, Yannick 
 
Michelle, Merel, Teddie, Simon en Daan 
zie A1 

Zaterdag om 9.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 8.45 uur aldaar 

Verslag: Michelle 
Coach: Alex en Henk 
Scheids: Bond 

 

Achilles A3 – DKC A3 
 Tiana, Donna, Maaike, 
 Maartje/Danique 
 Maarten, Lars H, Martijn, Yannick 
Res: Gylian en 5e dame 

 
Donna en Yannick zie A2 
Maarten zie A4 
Tiana zie B1 
Martijn zie B2 

Zaterdag om 17.00 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 16.15 uur aldaar 
Verslag: Lars 
Coach: Erwin en Rinus 
Scheids: Alex van der Stap 

 

Achilles A4 – VEO A3 
 Marloes, Britte, Linnet/Estelle  
 Laurens, Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben 
Res: Maarten, 5e dame 

Zaterdag om 11.00 uur  op het 
kunstgras 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Laurens 
Coach: Robbie en Colin 
Scheids: Erwin Bodaan 

 
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 mei 
 

KVS/Maritiem B1 - Achilles B1  
 Noah, Joël, Mark, Pepijn  
 Anne, Camille, Jisse, Laura 
Res: Rick, Tiana 

Zaterdag 10.15 uur  Cas van Dijkpark 
Verzamelen: 09.30 uur aldaar 
Verslag: Anne 
Coach: Martin, Dylan 

 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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TOP/Quoratio B2 - Achilles B2 
 Steijn, Mike, Brandon, Gylian 
 Marlou, Anna, Zoë, Danique 
Res: Maaike, Martijn 
 
Danique, Gylian zie A3 
Rick, Laura, zie B1 
Marlou zie C1 

Zaterdag 09.45 uur De Wasbeek 
Verzamelen: 08.30 uur voor het veld 
Verslag: Laura 
Coach: Joost en Fabian 
Vervoer: Winia, Heppener, Muller, 
 de Reu 

 

Achilles B3 – GKV B3 
 Victor, Joram, Lucas R., Tristan, 
 Kayleigh, Linnet, Annelotte, 
 Estelle, Maartje 
 

Kayleigh zie A2 
Maartje zie A3 
Linnet, Estelle zie A4 

Zaterdag 10.30 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.45 uur op het veld 
Verslag: Joram 
Coach: Ivo, Wesley, Alana 
Scheids: Twan de Raad 

 

!! Kampioenswedstrijd !! 
De Meervogels C1 - Achilles C1  
 Noa, Cino, Mick, Stef  
 Pauline, Maaike, Rosanna, Sterre 
Res: Kai, Max, Sabine, Nova, Marlou, 
Yara 

Zaterdag 14.30 uur Vernedesportpark 
Verzamelen: 13.15 uur voor het veld 
Verslag: Noa 
Coach: Dennis, Desiree  
Vervoer: Koene, v Nieuwenhuijzen, 
 van Kester, v Duijvenbode 

 

Refleks C1 - Achilles C2 
  
  
Kai, Max, Sabine, Nova zie C1 
 

Zaterdag 14.30 uur Prinses Irene park 
 
Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk 
op een andere datum gespeeld, 
informatie volgt via de trainer 

 

Refleks C3 - Achilles C3  
 Maurits, Joshua, Guido, Floris, Thom,    
 Tim 
 Celeste, Melissa, Hannah, Esmee 

Zaterdag 14.30 uur Prinses Irene park 
Verzamelen: 13.45 uur aldaar 
Verslag: Melissa 
Coach: Wouter, Simon 

 
Afmelden bij Marieke Morshuis 

Bel of sms/app 06-107422963 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 marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor  28 mei 
 

VEO D1 - Achilles D1  
 Merel, Yara, Olivia, Citlali, Sanne, Jill 
 Sebas, Xander, Thijs 
  
Yara zie C1 

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex 
Westvliet 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Sebas 
Coach: Koos, Lars 
Vervoer: Sip, v.d. Zwan, Roos 

 

Achilles D2 – Futura D1 
 Silja, Lideke, ivy, Marijn, Jip, Femke
 Niek, Jordan, Quin 

Zaterdag 09.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 8.45 aanwezig 
Verslag: Jordan 
Coach: Marieke,  Niek 
Scheids: Yannick van den Hout 

 

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

Zaterdag 11.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 10.45 uur aanwezig 
Verslag: Paivi 
Coach: Julia, Anne, Anne-Roos 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Scheids: Lars Hogewoning 

 

Achilles E2 – ODO E3 
 Lizzy, Bregje, Kimberly  
 Bjorn, Thomas, Ocker, Leander  

Zaterdag 10.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 9.45 uur aanwezig 
Verslag: Ocker 
Coach: Joy, Kelly, Raquel 
Scheids: Susan Middeldorp 

 

Fortuna E5 - Achilles E3   
 Nikki, Shannon, Kyra, Bo 
 Lucas, Armin, Joost 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark 
Kruithuisweg-Oost 
Verzamelen: 8.45 voor het veld 
Verslag: Joost 
Coach: Nikki, Merel, Kaj 
Vervoer: Zijden, Linse, Roelofs 

 

ONDO F1 - Achilles F1  
 Liv, Jalien 
 Jim, Bram, Bradley, Aaron 

Zaterdag 10.00 uur Juliana Sportpark 
Verzamelen: 9.00 uur voor het veld 
Verslag: Liv 
Coach: Rob, Cino 
Vervoer:  Westgeest, Smit, Peeters  

 

!! Kampioenswedstrijd !! 
Achilles F2 – Dubbel Zes F2 
 Lynn, Kiki 
 Jurre, Jens, Dirk 

Zaterdag 09.30 uur op het veld 
Verzamelen: 9.00 uur aanwezig 
Verslag: Jens 
Coach: Tako, Lars, Joel 
Scheids: Ruben Engelbrecht 

 

!! Kampioenswedstrijd !! 
Fortuna F2 - Achilles F3 
 Sanne, Esmee, Eva 
 Lukas, Milan, Erik 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark 
Kruithuisweg Oost 
Verzamelen: 9.00 uur voor het veld  
Verslag: Sanne 
Coach: Rob, Selene, Maxine 
Vervoer: Alkema, Sluiter, Laarhoven 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42.622.061 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  

miranda.arbouw@hkvachilles.net 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  

 (zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Volgende week zondag 12 juni 
 

Futura 4 – Achilles 8 
 
Overige ploegen zijn vrij! 

Zo 12-6 13.00 uur 
 
 

 
 

 
 

VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.30 Niek, Alex 
10.30 – 11.30 Kelly, Wesley 
11.30 – 12.30 Julia, Anne 
12.30 – 14.00 Amel 
14.00 – 15.30 Erwin 
15.30 – 17.00 Jarreth 

WASROOSTER 
 16-05 Vera Rodriguez 
 23-05 Anneke Zoutendijk 
 30-05 Coby Linse 
 06-06 Marian Lijmbach 
 20-06 Olga van Reijn 
 04-07 Monique Alsem 
 

mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:website@hkvachilles.nl
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17.00 – 18.30 Erwin, Rinus 
18.30 – einde Bas 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 23 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
17:00 – 19:00 Dionne en Belinda 
19:00 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders C3 
20:00 – 22:00 Spelers 3e en 4e 
 
Dinsdag 24 mei 
10:00 – 12:00 Tineke F. 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders C2 
18:30 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom 
 
Woensdag 25 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
17:00 – 18:00 Ouders F2 
18:00 – 19:00 Ouders C3 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 26 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders E1 
18:30 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – 21:00 Spelers A2 en A3/3e en 4e 
21:00 – 22:00 Spelers 5e t/m 9e 
22:00 – 23:00 Spelers 1e en 2e 
 
Vrijdag 27 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
 

 
Zaterdag 28 mei 
08:45 – 09:30 Ouders F2 
09:30 – 10:30 Ouders E2 
10:30 – 11:30 Ouders D2 
11:30 – 12:30 Ouders en spelers A2 
12:30 – 13:15 Ouders B3 
13:15 – 14:30 Ouders en spelers A4 
14:30 – 16:00 Spelers 6e 
16:00 – 17:30 Spelers 4e 
17:30 – 19:00 Spelers 3e 
19:00 – 20:30 Ouders en spelers A3 
20:30 – 22:00 Spelers 7e 
 
Zondag 29 mei 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:30 Late Vogels 
 
Maandag 30 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders D1 
18:30 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders C3 
20:00 – 22:00 Spelers 3e en 4e 
 
Dinsdag 31 mei 
10:00 – 12:00 Tineke F. 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders C2 
18:30 – 19:00 Ouders E1 
19:00 -  22:30 Ruud Verboom 
 
Woensdag 1 juni 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
17:00 – 18:00 Ouders F1 
18:00 – 19:00 Ouders C2 
19:00 – sluit Groupies 
 

9Sleutel halen/brengen bij Marianne en Wim Muller, 
Perziklaan 94, tel: 3237512 

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

Email: benthe@ziggo.nl 
 
 

 


