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

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Rinus Cost 
 Tel: 06 – 06-81174233 
 e-mail: rinus.cost@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 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 

 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:rinus.cost@hkvachilles.nll
mailto:marieke@mag.demon.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:shirts@hkvachilles.nl
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Geslaagd weekend en op naar de Achilles/Semmydag 
*********************************************** 

 
Zaterdag begon al vroeg met een waterig zonnetje en het werd ongewoon warm 
voor de tijd van het jaar. Maar heel welkom en het zorgde mede voor een geslaagd 
weekend. Al vroeg stond daar de A2, compleet uitgerust met attributen en vers fruit. Speciaal voor de 
Achilles/Semmydag gesponsord door Eurowest om smoothies te verkopen. En vorige week plukte onze F2 

eigenhandig 
druifjes en 
verkocht deze 
met een mooie 
smile. De 
laatste weken is 
er al meer uitleg 
gegeven over 
wat stichting 
Semmy doet, 
waar zij voor 
staat en 
waarom onze 
vereniging haar 
een warm hart 
toedraagt. Mooi 
om te zien dat 
iedereen die Iris 
nooit hebben 
gekend zich 
inzetten om 
geld op te halen 
voor dit mooie 
doel. Semmy 

verricht op dit moment veel onderzoek en haalt al resultaten, maar natuurlijk blijft er geld nodig en daar helpen wij aan 
mee. 
Vier jaar geleden is vanuit de PR commissie het idee neergezet om een Semmydag te organiseren en dit bleek succesvol. 
Ons 1e team speelt in Semmyshirts, gesponsord door orthodontistenpraktijk Stefan Beckman (Stefan heeft zelf ook 
eenmaal meegelopen met de run en vond het een kippenvelmoment) en dat is bijzonder, want wie speelt er met een 
stichting op zijn sponsorshirt. Wie nog niet heeft meegelopen met de run4semmy (wij noemen dit de run4iris), zal het 
eens moeten ervaren. Met een grote groep lopers uit heel Nederland, binnenlopen in het Olympisch stadion in een 
wolk van blauwe herkenbare Semmyshirts. Steeds meer Achillianen lopen mee en halen al een bedrag binnen door 
deelname, maar dat is niet genoeg. Vandaar het initiatief van onze vereniging om naast deelname ook geld binnen te 
halen door een Semmydag te organiseren. Op 1 april organiseerde de PR een succesvol sponsorevent met als onderdeel 
een veiling. Er is toen veel geboden op de mooiste artikelen die door sponsoren beschikbaar zijn gesteld. Toen is er al € 
1000 gedoneerd. En nu is het op 1 oktober weer zover: de Achilles/Semmydag. Belangrijk voor onze vereniging, omdat 
buiten het bedrag wat wij ophalen voor Semmy er ook plaats is voor saamhorigheid. Voor zondag 16 oktober ligt de 
wens om veel Achilles lopers te zien in het mooie blauwe shirt. Wie zich nog niet heeft opgegeven: op de website van 
www.stichtingsemmy.nl koop je voor de Amsterdam marathon je deelnamebewijs en geef daarna je op via run4iris@ 
hkvachilles.nl. Zo weten Jolanda en Arie Rog, ouders van Iris en Ivo, dat je meeloopt en krijg je een warm welkom!  
Aanstaande zaterdag zullen zij ook met een deelnemerslijst rondlopen zodat je je dan ook nog kunt opgeven. 
Terug naar onze fantastische A2, een team met talentvolle spelers lieten dit weekend zien dat zij goed zijn in 
samenwerken en fruit mixen. De opbrengst liegt er niet om: €300! En wat te denken van de CR, zij verkocht tijdens een 
zeer geslaagde S party, 116 Semmyshotjes. Een goed begin en ik heb zin in het komend weekend. Zijn jullie ook 
benieuwd naar alle acties en uitvoeringen? Kom zaterdag naar Achilles en neem je portemonnee mee.  
Denk maar aan wat vlinderbuttons, tassen, sponsen, Lucky ball, Jesus Christ, zweetbandjes, water en taart met elkaar 
hebben te maken. Kom het ervaren en geniet! 
 
Margot 
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Van het Bestuur 
************** 

 
De afspraak met de buren die alweer ruim een jaar geleden is gemaakt over het 
afspelen van muziek tijdens wedstrijden behelsde naast volume - dat gaat goed - ook 
een andere beperking, namelijk alleen tijdens de wedstrijden van 1, 2 A1,B1,C1. Dus niet bij de andere wedstrijden, dit 
om de (over)last te beperken, want wat voor ons leuk is, is voor niet betrokkenen helemaal niet zo leuk. 
Graag jullie medewerking aan het in stand houden van een goede relatie met onze buren. 
 
Wout Broers 
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Team Activiteit Bedrag 

    

Selectie Verzorgt de maaltijd onder leiding van Renske op 1 okt. €  

4 Bierschieten €  

5  €  

6 Elk teamlid sponsort elk doelpunt van Achilles met een euro €  

7  €  

8 Organiseert het piekenpotje met een verrassingspakket €  

9 Verkoopt een vlinderbutton voor €1,50 €  

A1 Verrassingsgooien op 1 oktober  €  

A2 Heeft smoothies verkocht op 24 september € 300 

A3 Verkoopt zelf ontworpen tassen voor €5 euro per stuk €  

A4 Smoothies verkopen op de Achilles/Semmydag €  

B1 Quiz €  

B2 Verkoopt zelfgebakken taart €  

B3  €  

C1 Verkoopt sleutelhangers €  

C2 Verkoopt flesjes water met zelfontworpen logo €  

C3  €  

D1 Verkoopt zelf ontworpen zweetbandjes voor 5 euro per stuk €  

D2 Grabbelton €  

E1 Speelt een sponsorwedstrijd tegen de E2 en verkoopt een lekkernij €  

E2 Speelt een sponsorwedstrijd tegen de E1 en verkoopt een lekkernij €  

E3 Verkoopt samen met de E1 en E2 een lekkernij op 1 oktober €  

F1 Organiseren samen met de F Lucky-bal tijdens het eerste op 1 okt. €  

F2 Organiseren samen met de F Lucky-bal tijdens het eerste op 1 okt. €  

F3 Organiseren samen met de F Lucky-bal tijdens het eerste op 1 okt. €  

AC Fietsen lichtjesavond €  

CR Semmyshotje €  

Vakkie A Sponsort elk gescoord doelpunt van het eerste op 1 okt. €  

KC Verloting van 2 kaartjes voor de musical ‘Jesus Christ superstar’ €  

    

Totaal  €  

 

 

 

 

 
De Achilles/Semmydag zal al over iets minder dan een maand plaatsvinden. Nog even een korte uitleg van een 
Achilles/Semmydag voor de nieuwe leden onder ons. Het is de bedoeling dat alle teams van Achilles een ludieke actie 
verzinnen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Achilles en voor Stichting Semmy. De opbrengst van deze dag zal 
in gelijke bedragen verdeeld worden over Achilles en Stichting Semmy. Over de acties mogen jullie je fantasie de vrije 
loop laten, van bijvoorbeeld een sponsorloop tot koekjes verkopen je mag alles doen wat jullie leuk lijkt.  We zullen een 
lijst bijhouden waarop te zien is welk teams welke actie organiseert. Zo kan je makkelijk zien wat er al gedaan wordt 
door de andere teams. Het hoeft uiteraard niet dat je de actie uitvoert op 1 oktober zelf het mag ook al in de weken 
daarvoor plaatsvinden. Zolang je het uiteindelijke bedrag van jullie actie maar op 1 oktober aan ons door kan geven. 
Bijgevoegd de lijst met alle teams erop. Deze lijst komt ook op een grote poster in de kantine te hangen. Zijn jullie met 
jouw team de eerste actie op onze lijst? Geef je actie door aan run4iris@hkvachilles.nl zodat wij jullie op de lijst kunnen 
zetten!  
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Semmy-run 
********** 

 
Heb jij je al opgegeven voor de Semmyrun? Als je je opgeeft voor de run wil je ons dan ook een mailtje sturen met je 
deelname? Dit doe je door je naam door te geven aan run4iris@hkvachilles.nl. Tot nu toe hebben de volgende mensen 

zich al opgegeven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We hebben meerdere offertes aangevraagd voor een bus maar helaas is dit toch een beetje te duur gebleken. We willen 
vragen mocht je nog een plekje in je auto over hebben op 16 oktober dit dan door te geven aan ons zodat we met zo 
min mogelijk auto’s naar Amsterdam hoeven! 
 
 

 
Iris-vlinder-button 
**************** 

 
Achilles 9 gaat buttons verkopen op de Semmydag. Voor  €1.50 is deze 
mooie Iris-vlinder-button te koop. Staat natuurlijk geweldig op dat leuke 
tasje van de A3, op je sporttas of shirt.  Aarzel niet en bestel hem vast 
door een reactie te plaatsen op dit bericht. 

 
 
 
 

 Naam 

1 Anne Baak 

2 Audrey de Man 

3 Cino Koene 

4 Dinna van Wijk 

5 Jenny Zoutendijk 

6  Julia Baak 

7  Koen Baak 

8 Miranda Koene 

9 Niek Visser 

10 Peter Zoutendijk 

11 Rianne van Groen 

12 Rob Bakker 

13 Rob Koene 

14 Sten Verleg 

15 Yara Koene 

16 Dylan Rovers 

17 Martin Vrolijk 

18 Arie Rog 

19 Stef van de Brand 

20 Rick Pot 

21 Frank Pot 

22 Rob van Ee 

23 Sandra van Ee 

24 Selene van Ee 

25 Jeroen Aslem 

26 Kayleigh Pronk 

27 Rober Pronk 

mailto:run4iris@hkvachilles.nl
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Hoi ADO-fans, 
************* 

 
Zondag 30 oktober zijn de kangoeroes en pupillen (D t/m F) van HKV Achilles welkom in het Kyocera stadion om 
een wedstrijd van ADO Den Haag bij te wonen. De wedstrijd begint om 16.45 uur en de tegenstander is AZ uit 
Alkmaar. We zitten op de kidstribune en de kaartjes kosten €8,- per kind. Dit kan op de dag zelf bij Susan betaald 
worden.  
 
We zullen tussen 14.45 en 15.00 uur op Achilles voor de poort verzamelen en naar tram 3 lopen om daarmee naar het 
stadion te gaan. Je hebt dus ook een OV-kaart (met saldo) nodig.  
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan, vraag dan aan je ouders of je mee mag en geef je dan vóór 26 september op bij Susan. 
Aanstaande dinsdag (13 september) is Susan om 19.30 uur op het veld en kan je je opgeven. Het opgeven kan ook via 
de mail (suusmiddeldorp@yahoo.com) of stuur een sms of appje (06-51031491). Vermeld even je ploeg erbij. Trainers 
zijn ook welkom en kunnen zich dus ook opgeven. 
 
We hopen met een grote groep Achilles te vertegenwoordigen, maar het aantal kaartjes dat we kunnen krijgen is 
beperkt, dus geef je snel op! 
 
Groetjes, 
Susan en Britt 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:suusmiddeldorp@yahoo.com
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Activiteiten Agenda Senioren 
1 en 2 oktober 
7 okt 

Achilles / Semmydag 
Kantine verhuurd 

  

 
 

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

 
Achilles – VEO 22-23 
Achilles 2 – KCC/So natural 5 19-17 
Achilles 3 – DSO 2 15-9 
Twist 3 – Achilles 4 7-8 
Ten Donck 2 – Achilles 5 12-20 
De Meervogels 4 – Achilles 6 6-7 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 5-14 
SEV 2 – Achilles 8 wordt dinsdag gespeeld 
Die Haghe 7 – Achilles 9 5-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – VEO 22-23 
Futura – IJsselvogels 6-12 
Velocitas – Rapid 16-13 
KCR – ONDO 29-15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 4 8 4 0 0 89 65 24 0 
Futura 4 6 3 1 0 71 59 12 0 
Achilles 4 5 2 1 1 79 66 13 0 
IJsselvogels 4 5 2 1 1 68 62 6 0 
Velocitas 4 4 2 2 0 80 74 6 0 
VEO 4 4 2 2 0 72 73 -1 0 
Rapid 4 0 0 4 0 59 78 -19 0 
ONDO 4 0 0 4 0 56 97 -41 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles – VEO  
Ons vlaggenschip mocht zaterdag middag op het eigen achilles veld aantreden tegen onze maten uit Voorburg. Een 
wedstrijd tussen de nummer 5 ( veo ) en nummer 3 ( achilles ) uit de poule.  
Het zal een spannende wedstrijd worden en dat bleek ook na de openingsfase het geval te zijn. Scores over en weer 
leidde tot een ruststand van 11-9 in het voordeel van achilles.  
De tweede helft begon prima en de marge werd vergroot naar 3, maar echt doordrukken lukte afgelopen zaterdag niet 
en daardoor bleef veo in de wedstrijd en kregen ze richting het einde het gevoel dat er zeker wat te halen viel. Veo boog 
de achterstand om in een voorsprong en achilles moest in de slotfase er dus alles aan doen om de punten in Den Haag 
te houden. Dat is helaas niet gelukt en de teleurstelling achteraf was dan ook van de gezichten af te lezen. 22-23 was de 
eindstand en dat was absoluut onnodig en doodzonde, als wij op bepaalde cruciale fases in de wedstrijd in gaan zien dat 
op dat moment we de wedstrijd in ons voordeel kunnen gaan beslissen en dan dus een kwaliteit aanval neerzetten en 
ook verzilveren met een goal, dan gaan we deze wedstrijden in de toekomst winnen en daar moeten we hard aan gaan 
werken! 
Van deze wedstrijd moeten we even balen maar we moeten ons opladen voor het belangrijke thuisduel van volgende 
week tegen KCR. Daar gaan wij aan het fantastische achilles publiek laten zien wat er in ons zit en dat de overige 
punten die in Den Haag te behalen zijn ook daadwerkelijk in Den Haag gaan blijven! 
 
Tot volgende week! 
Bastiaan 
 
Achilles 2 - KCC So natural 5 19-17 
Op een zonnige zaterdag morgen verzamelde Achilles 2 om 12.55 uur op het veld. 
Met een gezonde smoothie (thanks A2!) in de buik begonnen we met het inschieten. Met een lekker zonnetje en een vol 
veld was het een goede voorbereiding. We wisten niet goed wat we van KCC moesten verwachten gezien de 
voorgaande wedstrijd uitslagen, maar gingen vol goede moed de wedstrijd in. Om 13.55 uur klonk het startsignaal.  
 
1ste Aanval: Jeroen, Ilan, Mariska en Raquel 
1ste Verdediging: Twan, Amel, Merel en Anne-Roos 
 
KCC begon sterk en maakte al snel een kleine voorsprong. Achilles leek nog even wakker te moeten maar dat hoefde 
geen twee keer gezegd te worden. Met een sterke verdediging maakte wij het KCC lastig door de insnij eruit te halen.  
De rebound was door ons lastig in te vullen, waardoor we in het vak moesten variëren. Maar de doelpunten gingen 
vallen en al snel namen we de voorsprong weer over. Met een 13-7 voorsprong gingen we de rust in.  
Als team maakte we in de voorgaande wedstrijden echt een stijgende lijn mee. Met name door het vertrouwen in elkaar 
en de positieve sfeer onderling werd Achilles 2 sterker. Het was een sterke eerste helft geweest. Alleen de kunst is om 
dit in de tweede helft ook nog vol te houden... Misschien dachten we er gezien de stand te makkelijk over, maar KCC 
wist tot de laatste minuten van de tweede helft in de wedstrijd te blijven. Op de één of andere manier lukte het Achilles 
niet om hetzelfde spel te spelen als in de eerste helft gespeeld werd.  
De laatste 10 minuten kwamen enkele spelers van de A1 (Luca, Tobias, Esmee en Mirthe) erin. Zij namen het eerste 
verdedigingsvak over en pakte door een goed opgezette aanval nog een mooi goaltje mee! Leuk om te zien! 
Met een uitslag van 19-17 werd de wedstrijd afgesloten.  
 
Op naar volgende week tegen Merwede 3!  
 
Groetjes, 
Anne-Roos 
 
Achilles 3 – DSO 2 
Zaterdag stond DSO 2 op het programma. We wisten vrij weinig van de vereniging, alleen dat ze geel-zwarte shirts 
hadden en dat zij met 8-9 hadden verloren van onze vorige tegenstanders, Nieuwerkerk. Hoewel ik niet veel meer te 
zeggen heb over de vorige (niet al te beste) wedstrijd, was het wel belangrijk om mee te nemen dat dergelijk lage 
uitslagen geen goede weerspiegeling geeft van de kwaliteiten van de tegenstander. Het was dus belangrijk om een ploeg 
als DSO ook niet te onderschatten en als team een goede prestatie neer te zetten. 
In de basis stonden:  
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Aanval: Erwin, Sander, Kaylee en Alana 
Verdediging: Fabian, Bart, Jeanette en Joy 
 
Met volle moed gingen we er tegenaan. Meer schieten was het motto en duidelijke communicatie was een pre. Al snel 
stonden hadden we een voorsprong van 5-1 en zou het een makkie worden. Toch gingen we de rust in met een stand 
van 6-3, wat eigenlijk veel te laag was. Balletjes gingen er niet in en we speelden niet zoals we eigenlijk wilden en 
moesten spelen.  
Na de rust werd het al snel duidelijk wie de dominerende ploeg was. Omdat de wedstrijd in de tweede helft redelijk snel 
bepaald was,  werden wij helaas een tikkeltje gemakzuchtig. De aanvallen werden afgewisseld van sterk en tactisch goed 
spel naar aanvallen met complete chaos. 
Als we deze chaos gaan vermijden en sterk degelijk spel laten zien dan denk ik dat Achilles 3 nog leuke wedstrijden kan 
neerzetten. Wij hebben meer in ons mars dan dat we nu hebben laten zien en dat is jammer. Aan de andere kant ben ik 
wel trots op ons team, omdat je dit soort wedstrijden toch ook moet winnen. In vergelijking met vorige wedstrijd, 
waarbij onderschatting misschien een rol speelden hebben wij deze week laten zien dat wij positief konden blijven naar 
elkaar en toch nog een score van 15-9 hebben neergezet 
Volgende week spelen we weer thuis, tegen ‘koploper’ Twist. Tot zaterdag! 
 
Groetjes, Alana 
 
De Meervogels 4 - Achilles 6 6-7 
In een zinderend duel waarin het ditmaal Tristan was die op een rondje pils mocht trakteren, werd de Zoetermeerse 
koploper voor het eerst dit seizoen op de knieën gedwongen. Met Sandra weer terug van een midweekje Parijs was dat 
op de knieën dwingen natuurlijk niet verrassend. In navolging van Erwin (afwezig i.v.m. B-feest) is nu ook Rinus z’n 
wedstrijdshirt kwijt. Hij wist gelukkig tijdig een ander exemplaar te bemachtigen. Geheel in stijl met het feest later op de 
avond bleek dit een S-je te zijn. Naveltruitjes staan Rinus verrassend goed! Tristan was een stuk origineler en trad aan 
zonder broekje. Dat was natuurlijk geen porum. ‘t Is geen Elmar uit Team 7, maar de dames hebben ook gevoelens, dus  
 
moest de zoon van Misja, Ian, zijn blauwe broekje afstaan aan Tristan. Later verklaarde Ian in z’n onderbroek aan 
Jeugdzorg dat “ze m’n broek nodig hadden om te winnen.” Shirley en Yoeri speelden opvallend geïnspireerd. En dat na 
‘toevallig’ zich allebei vlak achter elkaar afgemeld te hebben voor de donderdagtraining. Hmmmmm. De ouders van 
Daniëlle waren supporters van de week. Die wonen om de hoek van De Meervogels, dus veel moeite hoefden ze niet te 
doen, maar fijn dat ze er waren. Voor de zekerheid regelde tik-em-aanvoerder Rinus toch dranghekken. Verder waaide 
het hard, wat de stand verklaart. Gelukkig waaide het dubbeltje de goede kant op in het voordeel van jullie favoriete 
Team 6. Volgende week brengen we een bezoekje aan KZ De Danaïden in het immer gezellige Leiden. 
 
Groetjes, 
Erwin 
 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7  
Deze week was het tijd voor onze eerste uitwedstrijd tegen onze vrienden van 
Fortuna. Aangezien wij vorig jaar twee keer kampioen mochten worden tegen 
deze tegenstander hadden ze ons ditmaal maar op het hoofdveld en vóór hun 
tweede geplaatst. Bijna helemaal compleet, alleen Nelleke ontbrak omdat die in 
het verre Brabant iets moest doen wat wij stedelingen niet begrijpen, iets met 
carnaval. Daarnaast was er bij niemand een kater te bespeuren en stond de zon hoog aan de hemel. Ook was iedereen 
weer gehesen in ons nieuwe, tamelijk opvallend rood inloopshirt. Alleen Henk zijn shirt lag nog bij Carolien, de 
vriendin van de gozert waardoor wij nu in die shirts lopen. Aan uw fantasie wat hiervan de reden zou kunnen zijn. Op 
volle kracht dus en met halve inzet begon diezelfde Henk, toch wel de Francesco Totti van Achilles 7 aan de wedstrijd 
en nam Elmar plaats op de bank. Ditmaal geen spannende wedstrijd waarin we niet los konden komen maar een zeer 
geruststellende 7-1 voorsprong bij rust. In de tweede helft was vooral onze conditie de grootste tegenstander maar 
konden we rustig uitballen naar een mooie 14-5 overwinning. Nog steeds ongeslagen dus! Mooie reden om dat 's 
avonds in de kantine te vieren tijdens het S feest. Dankzij de goede beveiliging van het S.W.A.T. team onder leiding van 
Dylan werden escalaties voorkomen en kon iedereen er veilig op los feesten. Maar de allergrootste pluim gaat toch wel 
uit naar Sugar Daddy Jarreth die er wel zin in had om met een magneet in de sloot te baggeren. Bij het uit mijn broek 
halen van Sten, geen grap, bleef mijn sleutelbos haken achter het elastiek en nadat het nog even een schijnbeweging 
deed op de vlonderplank zakte het vervolgens door de gleuf. Dankzij het kroos konden we precies zien waar de bos het 
water in was gegaan en had Sugar Daddy binnen tien keer met een touwtje en een magneetje de sleutelbos weer veilig 
op het droge! Onverwachts kregen we ook nog een afscheids appje van Olivier die besloot onze whats app groep te 
verlaten en af te sluiten met de woorden, ik zie jullie wel weer eens een keer. Gelukkig stond die binnen in de kantine en 
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was dat dus snel geregeld. Nadat de Snackbar, Suikerspin, Smurf, Siamezen en Superman de kantine al hadden verlaten 
was ook Henk uitgestickerd en was het tijd om weer een mooi weekend af te sluiten.   
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Valto A1 18-12 
Achilles A2 – Excelsior A1 15-11 
Achilles A3 – KZ Danaiden A3 13-11 
KVS/Maritiem A4 – Achilles A4 4-2 
Achilles B1 – Fortuna B1 11-14 
Weidevogels B1 – Achilles B2 8-8 
Die Haghe B2 – Achilles B3 8-7 
Achilles C1 – Fortuna C1 3-10 
Achilles C2 – Madjoe C2 7-9 
GKV C2 – Achilles C3 10-3 
Achilles D1 – De Meervogels D1 9-11 
Olympia D4 – Achilles D2 5-5 
Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 13-4 
Achilles E2 – ONDO E7 3-2 
Achilles E3 – ONDO E6 12-9 
Achilles F1 was vrij 
Achilles F2 – Pernix F3 15-8 
Achilles F3 – ALO F3 8-1 
 
Afgelopen zaterdag speelde de E1, tegen de verwachte concurrent, namelijk Eibernest E1. We hadden van tevoren een 
lastige wedstrijd verwacht, aangezien Eibernest net als wij alle wedstrijden tot nu toe gewonnen had, en daar ook nog 
eens super veel doelpunten in had gemaakt. Het was voor onze E1 dus de eerste echte test. Na tien minuten spelen 
merkten we echter al snel dat het geen hele spannende wedstrijd zou gaan worden, we stonden al 6-0 voor en Eibernest 
had lang niet zoveel kansen als wij. Vooral verdedigend stonden wij erg sterk. De E1 had de afgelopen week veel 
getraind op het verdedigende gebied, aangezien wij daar in de voorgaande wedstrijden nog wel eens verrast werden met 
een bal die over ons heen werd gegooid. Zaterdag ging dat al stukken beter. De eerste twintig minuten waren erg leuk 
om naar te kijken. De E1 speelde goed samen en we zochten naar de goede kansen. Verdedigend onderschepten we 
veel ballen en zaten we goed bij onze tegenstanders. In de rust spraken wij af dat we dit op deze manier gingen 
volhouden. De tweede helft was helaas wel iets minder goed. We schoten direct als we vrij stonden, zonder te kijken of 
er misschien nog wel een betere kans was. Ook werd er niet goed naar elkaar gegooid en liepen we nog niet goed vrij. 
Er gingen heel veel ballen over de zijlijn en ook heel veel ballen recht in de handen van Eibernest. Gelukkig lukte het 
bij Eibernest al helemaal niet en werd het niet spannend. Onze E1 heeft de ruime voorsprong tot het laatste fluitsignaal 
volgehouden! Erg knap en goed om te zien dat jullie al steeds meer vooruit gaan in het spel. 
 
Na de mooie overwinning op ODO vorige week, mocht de E2 deze week aantreden tegen ONDO. Of het door het 
late tijdstip kwam (14u) of dat er een andere reden was, de E2 was voor de wedstrijd al niet helemaal scherp. Bij het 
inschieten was er vooral aandacht voor andere dingen en was het ook vooral ontzettend belangrijk wie met welke bal 
schoot. 
De wedstrijd begon en al snel onderschepte de E2 de bal en schoot deze gelijk in de korf. Prachtig doelpunt, maar het 
was ONDO dat kon juichen, 0-1. Daarna stelde de E2 wat orde op zaken en werd duidelijk dat ONDO een te kloppen 
ploeg moest zijn. We onderschepten af en toe de bal en ONDO deed dat minder bij ons. Achilles liep vaak vrij richting 
de korf, maar helaas werd dit meestal niet gezien (hier gaan we dus op trainen ;-)). Toch wisten we de 1-1 te maken. In 
de tweede tien minuten zakte de E2 wat terug en kwam ONDO beter in het spel. ONDO scoorde voor het eerst zelf 
en zette daarmee de stand op 1-2, wat ook de ruststand was. 
In de rust werd uitgelegd hoe vrij ONDO ons naar de korf liet lopen en hoe we daar gebruik van konden maken. 
Echter, het derde kwart leken we totaal de weg kwijt. ONDO onderschepte bijna al onze ballen omdat we slordig 
waren met kijken en gooien. Verdedigend waren we ook helemaal niet scherp meer en ONDO mocht veel schieten 
zonder dat wij de bal pakten. We mochten aan het eind van het derde kwart dan ook blij zijn dat ONDO niet had 
gescoord. Waar was nou die E2 die vorige week zo ontzettend goed speelde tegen ODO? Voor de laatste tien minuten 
werd er afgesproken dat we ondanks de vermoeidheid en de warmte nog één keer voluit zouden gaan, omdat we 
ONDO gewoon konden hebben. Het laatste kwart leek de E2 dan ook meer op de E2 van vorige week. Er werd 
keihard gewerkt en er werd goed gekeken naar wie er vrij liepen. Het leverde plotseling ontzettend veel kansen op en 
uiteindelijk met nog zo’n twee minuten op de klok wisten we de gelijkmaker te maken. De E2 nam daar echter geen 
genoegen mee en nam veel risico om de bal te onderscheppen. Met minder dan een minuut te gaan wisten we opnieuw 
te scoren. Het leverde ons een 3-2 overwinning op. 
Hadden we de hele wedstrijd zo gespeeld als het laatste kwart, dan hadden we ONDO met grotere cijfers verslagen. 
Wat wel mooi was om te zien was dat we ons zo terug kunnen knokken in de wedstrijd. 
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Komende week weer hard trainen en dan tegen Refleks minstens zo goed spelen als het laatste kwart van afgelopen 
zaterdag. 
Lucas, wederom bedankt voor het reserve staan en invallen! Je hebt het weer goed gedaan! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 

Wedstrijd verslag (vorige week) 

Het was 17 september , en het was lekker weer. 

We speelden tegen Olympia en het was een spannende wedstrijd. 

Uiteindelijk hebben we 6-3 gewonnen , en nu staan we boven in de competitie . 
 
 
Achilles A1 – Valto A1 
Afgelopen zaterdag speelden wij tegen Valto A1. 
Vantevoren wisten wij al dat dit een pittige wedstrijd zou worden en dat bleek ook zo te zijn aan het begin van de 
wedstrijd, want we kwamen gelijk met 0-3 achter door een te zwak begin. 
Tobias opende de score de score voor Achilles met een One-hander en daarna maakte Esmee een mooi punt met een 
afstandsschot. 
Toen kregen we een vrije bal mee die Wesley er keurig in tikte. 
Helaas kregen wij weer 2 doelpunten om onze oren. De stand was nu 3-5. 
Na een tijdje schoot Wesley een bal er mooi en scoorde Benthe met haar specialiteit, de omdraaibal.  
Heel snel hierna scoorde Valto al de 5-6. 
Vlak voor het fluitsignaal gevolgd door de 6-6 van Tobias. Weer een afstandsschot. 
In de rust benadrukte Arjen dat er mee power in gegooid moest worden en dat we het directer moesten gaan 
neerzetten. 
Net als het begin van de eerste helft kregen we weer gelijk 3 punten om onze oren. 
De stand was 6-9. Weer liepen we achter de feiten aan. 
Tobias schoot de 7-9 er in. Na de wissel gooide Pepijn er een korte kans in en Benthe een mooi afstandsschot. 
Nu waren wij los en namen wij het over. Luca maakte een mooie doorloopbal.  
Om het spannend te houden lieten we nog een balletje door .... De stand was nu 10-10. 
Nu vonden de spelers en coaches van Achilles A1 het wel mooi geweest.  
Arjen ging meer op de man coachen en het ging beter draaien. 
Wesley gooide snel achter elkaar een vrije bal en een afstandsschot er in. 
Mirthe maakte een punt met een mooie omdraaibal en Tobias schoot er van afstand weer eentje in. 
Benthe had nog een korte kans en er waren nog maar 5 minuutjes te spelen. 
Het stond nu 15-10.  
We gaven nog een punt weg anders werd het zo eentonig, maar de A1 van Achilles liet er geen gras over groeien, 
Tobias schoot er 1 in van afstand gevolgd door een bovenhandse doorloop. 
Ons laatste puntje werd gemaakt door Esmee met een fraaie doorloop. 
Valto eindigde de pot met een ..... in mijn ogen .... Onverdiende strafworp. 
De eindstand was 18-12. De eerste helft was niet best, de tweede helft konden we gelukkig meer laten zien wat we 
allemaal kunnen. 
 
Groetjes, Tobias Welbergen 
 
HKV Achilles A2 - Excelsior A1 (15-11) 
Een iets wat geflatteerde uitslag voor HKV Achilles A2, wij waren namelijk een stuk beter dan 
tegenstander Excelsior.  
 
De A2 begon de wedstrijd moeizaam qua scoren, maar met de mooie aanvallen verrassen zij de coaches en het publiek 
elke week weer.  
Verdedigend hebben we afgelopen week hard getraind en via wat inside information hebben wij de dames van 
Excelsior kort gehouden. Excelsior wist niet om te gaan met ons goed verdedigende achttal, bleven zelfs na 4 mislukte 
pogingen tot de tikbal doorgaan met ditzelfde balletje. Leuk om te zien dat wij scherp omgaan met deze situaties.  
 
Onze rustig ogende Mark was heer en meester in het veld. Hij had rebounds, korte kansen, lange afstandsschoten, 
volgens mij lukte alles. Wederom fantastisch om te zien! Ik kan over iedereen wel wat schrijven.. maar dan wordt het 
verslag heel lang. 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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In de kleedkamers (rust) besproken we dat alles eigenlijk goed ging, maar dat we nog wel vaak onszelf vergeten te 
belonen met goals. De tweede helft ging dat niet veel beter, gelukkig waren wij dat wel. Voornamelijk verdedigend. Van 
een 7-6 ruststand liepen we uit naar 15-9, helaas scoorde Excelsior nog tweemaal in de laatste minuut. Wat dan ook 
zorgde voor een 15-11 stand bij het eindsignaal. 
 
Al met al een wedstrijd waar we weer trots op kunnen zijn! Na bijna 300 euro te hebben opgehaald voor Stichting 
Semmy hebben we weer lekker gewonnen! Volgende week tegen Refleks A1 de volgende krachtmeting.  
 
Raquel 
 
Achilles A2 – Excelsior A1 
Voor de meeste van ons team begon de dag vroeg. We hadden vandaag niet alleen een wedstrijd gepland, maar we 
zouden ook smoothies verkopen voor Stichting Semmy. Hierdoor stonden de meeste al om half 10 op het veld om de 
voorbereiding voor een dag smoothies verkopen te doen. Aangezien we pas een wedstrijd hadden om 18:30, hadden we 
genoeg tijd om te verkopen. 
 
En toen was het 18:30. We stonden allemaal geconcentreerd te wachten tot het 
fluitsignaal zou gaan en de wedstrijd kon beginnen. Toen de wedstrijd begon moesten 
we er allemaal even inkomen. Het duurde hierdoor ook een tijdje tot dat het eerste 
doelpunt voor ons werd gemaakt, dus 1-0. De eerste helft verliep voor de rest een 
beetje stroef, maar er werd genoeg gescoord om bij de rust voor te staan met 7-5.  
 
De tweede helft begon al een stuk sterker. Er werd sneller gescoord en we 
onderschepten veel ballen in de verdediging. Bij Excelsior werden een aantal trucjes 
uitgevoerd, maar wij kregen deze snel onder controle en zo schakelde we Excelsior 
stukje bij beetje uit. De eindstand is 15-11 geworden en de A2 mag zeker trots zijn over de wedstrijd. De manier 
waarop wij de wedstrijd in gingen en de manier waarop we de wedstrijd afsloten, is zeker iets om trots op te zijn. 
Danique  
 
Achilles A3 – KZ Danaiden A3 
We begonnen goed aan de wedstrijd waren wel wat slordig maar de ballen vielen wel het ging goed gelijk op 
verdedigend ging het iets minder maar we bleven ons best doen ik weet niet meer wie hoeveel doelpunten heeft 
gemaakt maar bijna iedereen heeft gescoord dat is ook mooi in de rust werd yannick gewisseld voor Tristan die goed 
inviel halverwege de tweede helft werd ik lars gewisseld voor noah die zijn invalbeurt goed uitvoerde we hebben met 
zijn allen als team goed gespeeld en gewonnen eindstand 13-11 
Goed gespeeld iedereen. 
 
Lars Hogewoning 
 
Achilles B1 – Fortuna B1 
Zaterdag 24 september moest Achilles B1 tegen Fortuna B1 spelen (thuis). We begonnen met deze opstelling : 1e 
aanvalsvak , Rick ,Noah ,Sterre en Marlou.  1e  verdedigingsvak , Noa, Cino , Maaike en Pauline. 
We begonnen niet al te scherp aan de wedstrijd en stonden dan ook op een gegeven moment 2-5 achter. We herpakten 
ons met mooie schoten, onder andere van Noa en met de rust was de stand 6 – 6. De tweede helft begonnen we goed 
met 1 punt meer dan Fortuna. Maar al snel kwamen we weer achter en de eindstand van de wedstrijd was 11-14. 
Ik vind zeker dat we beter zijn dan Fortuna, maar we hebben dat in deze wedstrijd gewoon niet waargemaakt. Maar, 
koppies omhoog en op naar de volgende wedstrijd tegen Vriendenschaar. 
 
Groetjes Pauline. 
 
Weidevogels B1 – Achilles B2 
Afgelopen zaterdag was het genieten van de wedstrijd van Achilles B2 tegen het sterke Weidevogels B1. Vorige week 
lukte het deze toppers tot aan de rust weerstand te bieden en werden ze in de tweede helft jammer genoeg overrompeld 
door het sterk scorend vermogen van Weidevogels. Maar deze week lukte het hen dan toch om een belangrijk punt mee 
te nemen naar Den Haag. 
Na het verlies van De Meervogels B1, winst van ALO B1 en het verlies van Weidevogels B1 vorige week, begonnen ze 
deze week aan de returnwedstrijden en mochten ze gelijk weer tegen Weidevogels.  
Vorige week bleek al dat Weidevogels een sterke ploeg is dat makkelijk scoort en op lengte al een 1-0 voorsprong heeft. 
Toch waren de spelers van de B2 niet bang om de strijd weer aan te gaan en was het doel deze week om het 
Weidevogels zo lastig mogelijk te maken. Dat deze tactiek werkte, was wel duidelijk. Het scoren ging Weidevogels 
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minder goed af dan vorige week en het lukte Achilles B2 om lekker mee te scoren. Het werd zelfs een beetje rommelig 
bij Weidevogels wat zeker door de kracht van Achilles kwam. Met een ruststand van 5-4 was het doel om de score zo 
laag mogelijk te houden de eerste helft in ieder geval gelukt. Verdedigend zat het bij Achilles B2 goed dicht en er werd 
hard gewerkt om het Weidevogels zo lastig mogelijk te maken. Ook werden er goede aanvallen opgezet waar mooie 
doelpunten uit gescoord werden. Ondanks dat Achilles B2 het voor het grootste deel af moest leggen in lengte waren ze 
deze wedstrijd de heerser in de rebound.  
Na de rust kende de B2 een super start. De 5-4 achterstand werd omgezet naar een 6-8 voorsprong. Helaas lukte het ze 
niet om het gat groter te maken en kwam Weidevogels toch nog terug. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist met een 8-
8 gelijkestand. Een uitslag waar Achilles B2 trotst op mag zijn. Waar ze vorige week in de tweede helft nog 9 
doelpunten moesten verwerken, kregen ze er nu maar 3 tegen. Het was zeker genieten aan de zijlijn en dat smaakt naar 
meer. Komend weekend treffen ze om 12.55u De Meervogels B1 thuis. Ook hiervan verloor Achilles B2 de eerste 
wedstrijd maar de kansen liggen er zeker om van deze ploeg te winnen. Met nog 2 wedstrijden te gaan, kan Achilles B2 
nog 4 belangrijke punten binnenslepen. Het belooft een spannende wedstrijd te worden dus kom deze toppers met zijn 
alle aanmoedigen. Tot zaterdag! 
 
Stef?? 
 
Achilles C3 tegen GKV C2  
Zaterdag was er weer een goede wedstrijd tegen GKV in Den haag. Mariska kon er dit keer helaas niet bij zijn (vanwege 
haar eigen wedstrijd), maar Ruben was er wel weer. We begonnen met de vakken: 
 
Aanval: Melissa 1.0, Hannah, Marijn en Esmee 
Verdediging: Melissa 2.0, Ivy, Jip en ik 
We begonnen goed! Al meteen een schot van Melissa 1.0 (korte 
kans). Daarna al meteen een afstandsschot van Esmee! Zo goed 
bezig meiden! 2-0..!!!! 
Wissel vak. 
Daarna kwam helaas GKV in beweging en scoorde 4x achter elkaar 
een doelpunt...4-2... 

Rust....😌even praatje maken: 'Jullie zijn goed bezig, maar ik wil meer snelheid zien en hou de bal maar gewoon vast als 
je hem niet kan gooien.'  
 
Eeeennn....HOPPA weer het veld in. 
Hannah staat nu zooo goed onder de korf dat ze alles afvangt! Een echte rebounder! Hebben wij ff geluk met die 
Hannah. Blijf volgende week ook maar gewoon in Nederland hoor.. 
Ohhh jeetje...5-2 
Melissa 2.0 nog een paar goede afstandschoten maar helaas mis. 
Goede verdediging Jip en Marijn! 
6-2...Ik bijna geblesseerd door iemand die een stap verkeerd zette (op mijn voet in plaats van op de grond in het gras 
....7-2...8-2...9-2...en dan komt het hoor...Ivy scoort een korte kans! Mooi hoor! De eindstand is: 10-3 
Goed gespeeld meiden! Goede aanval en verdediging, maar 3 doelpunten was helaas te weinig om te kunnen winnen. 
 
Volgende week beter...dan hebben we een wedstrijd tegen Madjoe: kwart over 9 (9:15) op het veld thuis, met 
scheidsrechter FRANK POT. En dan hebben we ook semmydag waar we lekker gaan schminken en nagels 
lakken!...Heb er zin in! 
 
Dan hebben we nog mooi 1 week om te oefenen voor volgende week zaterdag... 
Tot dinsdag! Dan weer lekker goed trainen en dan komt het zaterdag vast wel goed! 
 
Groetjes,  
Silja Labordus 
 
Achilles D1 – Meervogels 
De eerste return van de D1 stond zaterdag op het programma: de thuiswedstrijd tegen Meervogels. Vorige week werd 
het 9-2 voor Meervogels en dat mocht niet nog een keer gebeuren. De hele week werd hard getraind op hun spel en 
hun lengte. Hoge ballen, boogballen, pisboogjes, hoe je het ook wil noemen..dat mag dus niet! Het wordt nog net niet 

benoemd in de sketch van Debiteuren/ Crediteuren  In de basis stonden opnieuw Damien en Femke, weer super 
bedankt! De meeste kids hadden ook hun nieuwe zweetbandjes om, was dat een voorbode? Want gezweet werd er 
zeker, niet alleen bij ons maar ook zeker bij de tegenstander. Ons spel was overduidelijk stukken beter geworden! Het 
eerste aanvalsvak had voornamelijk de luchtmacht tegenover zich, maar zocht rustig en geconcentreerd naar de juiste 
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kansen. En die kwamen er! Het tweede aanvalsvak kon iets makkelijker combineren door het kleinere lengteverschil en 
buitte dat goed uit! Op volle snelheid en met de juiste precisie werd het 3-3 en zelfs 4-3. Uiteindelijk was de ruststand 4-
5, maar dit was een wedstrijd hoor jongens! Nog wat extra tactische aanwijzingen en een knuffel van Jelte verder, was 
het tijd voor de tweede helft. Genieten was het! En ook spannend! Meervogels blijft een goede ploeg en scoorde ook 
door. Bij de vakwissel stonden we weer wat verder achter, maar toen begon de inhaalrace. Met 3x achter elkaar een 
fantastische damescombi, kregen de tegenstanders een gratis ‘speurtocht in het bos’. Een laatste afstandsshot zorgde 
voor een eindstand van 9-11. Goede pot jongens! Hou dit vol en dan zaterdag de volgende return tegen Refleks. Doe 
de zweetbandjes om, dan laten we hen hopelijk ook zweten! 
 
Marieke 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
22 okt AB Feest 30 okt ADO Kids 

  ?? nov Kampavond 
29 sept Lichtjesbrigade 25 nov Sinterklaas 
   18 dec Kerstdiner 

 
 

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

 
Deze week hebben we maar liefst 7 jarigen in ons midden. 
Als eerste viert Xander Gross op 29 september zijn 13e verjaardag. 
Op 1 oktober viert Thom Wiersma zijn 14e verjaardag. Een dag later 
hebben we 2 jarigen, t.w. Floortje Mulder, zij wordt ook 14 en Christine 
Ploeger wordt dan 7 jaar. 
Op 3 oktober wordt Feddy Zorgui 17. En dan op 4 oktober weer 2 
jairgen, t.w. Fiep den Hartog, zij wordt 5 jaar en Luuk Deurloo wordt 4 
jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
CR nieuwS 
 
Dat waS ons weer het feeStje! Het was volle bak in de kantine en een gezellige boel met 
alle creatieve outfits, zoals snackbar, scheergel, siamese tweeling, scrable, saunaganger, smeris S.W.A.T.-team, smiley, 
superwoman, de smurfen, sneeuwwitje en nog vele anderen! DJ Sem liet de voetjes van de vloer gaan, ondersteund 
door Sidekick Rob. Heel fijn dat er zoveel vrijwilligers waren achter de bar, bij de entree en bij het opruimen. Iedereen 
super bedankt! 
Wat ook mooi was, was de opbrengst voor de ton (€ 300) en de shotjes4Semmy die €172 hebben opgeleverd. Dat 
smaakt naar meer! 
 
Save the date voor de Pubquiz. Die vindt namelijk plaats op vrijdag 11 november. Zoek alvast wat teamgenoten en 
houdt FB en het krantje in de gaten voor updates zoals hoe je je kunt opgeven! 
 
Groeten van de CR 
 
 

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 

 
Aangenomen als lid: Milla Linse (Achilleslidnr. 2696) 
 
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: 09.15 uur Achilles C3 – Madjoe C3 
 10.15 uur Achilles C1 – KCR C1 
 11.15 uur Achilles B1 – Vriendenschaar B1 
 11.20 uur Achilles A4 – GKV A1 
 12.30 uur Achilles 3 – Twist 2 
 12.55 uur Achilles B2 – De Meervogels B1 
 14.00 uur Achilles 2 – Merwede 3 
 15.30 uur Achilles – KCR 
 17.00 uur Achilles A1 – Die Haghe A1 
 
 
Zondag: 12.45 uur Achilles 9 – KZ Danaiden 9 
 15.00 uur Achilles 5 – Phoenix 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor dinsdag 27 september 2016 
 

SEV 2 – Achilles 8 
 Lisanne, Sophie, Judith, Britt 
 Leon van D, Martijn, Mathijs, Alex B 
Res : Nikki, Rinus 
Martijn zie opstelling 5e 

Dinsdag om 20.00 uur op 
Sportcomplex Duivesteijn 
Verzamelen:  om 18:45 bij het veld 
Wedstr.nr.: 645 
Scheids: SEV 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016 
 

Achilles 1 –  KCR 1 
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Julia, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.30 op het veld 
Wedstr.nr.:  1486 
Scheids:  A. den Ouden 

 

Achilles 2 – Merwede 3 
 Amel, Ilan, Jeroen, Michael, Twan 
 Anne-Roos, Kelly, Mariska, Merel, 
 Raquel 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 13.00 op het veld 
Wedstr.nr.: 7075 
Scheids: LJA Wesseling 

 

Achilles 3 – Twist 2 
 Bart, Erwin B, Fabian, Koen, Sander S, 
 Simon 
 Alana, Jeanette, Joy, Kaylee, Rianne 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 12.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 11.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 3737 
Scheids: H. Alberts 

 

Dijkvogels 3  – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M 
 Katrien, Vera, Zoë, Tessa, Dinna, Sifra 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 13.00 uur op de Lange 
Kruisweg 
Verzamelen: 11.45 bij het veld 
Wedstr.nr.: 4529 
Scheids: EJ Mudde 

 

Achilles 5 – Phoenix 4 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako 
Res: Martijn S 

Zondag om 15.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.15 uur bij het veld  
Wedstr.nr.: 8065 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

KZ Danaïden 6 – Achilles 6 
 Marieke, Sandra vd L, Daniëlle, Misja, 
 Mieke 
 Jeroen D, Rinus, Tristan, Alex O,  
 Yoeri, 
Res: 5e heer/dame 

Zaterdag om 14.15 op de 
Montgomerystraat 
Verzamelen: 13.15 uur bij het veld.  
Wedstr.nr.: 8434 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Achilles 9 – KZ Danaïden 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Monique, 
 Yoke, Marianne, Lizette 
 Fred, Joost, Wout, Ruben E  
Res: Camile A. 

Zondag om 12.45 uur op ons veld 
Verzamelen: 13.30 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 222 
Scheids: Ed Arbouw 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
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Wedstrijdprogramma senioren voor woensdag 5 oktober 2016 
 

ONDO 5 – Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
Res: 5e heer/dame 

Woensdag om 20.30 uur op het Juliana 
Sportpark 
Verzamelen: 19:15 bij het veld  
Wedstr.nr.: 318 
Scheids: ONDO 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met  

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 1 oktober 2016 
 

Achilles A1 – Die Haghe A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: 5e heer, Mark, 5e dame en Danique  

Zaterdag om 17.00 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 16.00 uur  
Verslag: Mirthe 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

Reflex A1 - Achilles A2  
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: 5de heer, Noa B, 5de dame en Marlou 
 
Mark en Danique zie A1 

Zaterdag om 14.00 uur in Rijswijk 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 

Verslag: Jamie 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: Aldaar verzamelen 

 

Crescendo A1 - Achilles A3  
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
Res: 5e en 6e heer en Pauline 

Zaterdag om 15.30 uur Saffierstraat in 
Leiden 
Verzamelen: 14.15  uur  
Verslag: Maaike 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: Saimo, van der Zwan, van 
 Dortmont 

 

Achilles A4 – GKV A1 
 Marloes, Annelotte, Britte 
 Laurens, Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: 6e heer 

Zaterdag om 11.20 uur op het gras 
Verzamelen: 14.45 uur aldaar  
Verslag: Ruben 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Bastiaan Overwater  

 
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 1 oktober 

 

Achilles B1 - Vriendenschaar B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Stef, Gylian, Rosanna, wna 

Zaterdag 11.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Verslag: Marlou 
Coach: Gerald, Dylan 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Noa en Marlou zie A2 
Pauline zie A3 

Scheids: Bond 

Achilles B2  - De Meervogels B1 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Sabine, 
 Nova, Zoe 
 
Stef, Gylian, Rosanna zie B1 
Quincy zie B3 

Zaterdag 12.55 uur gras  
Verzamelen: 12.10 op het veld 
Verslag: Julian 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Scheids: Bond 

 

Avanti B4 - Achilles B3  
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
Res: Quincy 

Zaterdag 10.00 uur de Groene Wijdte 
Verzamelen: 08.45 voor het veld 
Verslag: Floortje 
Coach: Alana, Wesley & Tristan 
vervoer: Wiersma, Arnts, Dubero, 
 Mulder 

 

Achilles C1 – KCR C1 
 Mick, Max, Xander G, Sebas  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Floris 

Zaterdag 10.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.00 op het veld 
Verslag: Mikki 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 

Fluks C1 - Achilles C2  
 Maurits, Joshua, Quin 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste  
 
Floris zie C1 

Zaterdag 10.30 uur Noordwijk 
Verzamelen: 09.00 voor het veld 
Verslag: Femke 
Coach: Simon, Ilan 
vervoer: ter Weijden, Oremus, 
 Zuidhof, Beekman 

 

Achilles C3 – Madjoe C3  
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla 

Zaterdag 09.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 08.30 uur op het veld 
Verslag: Silja 
Coach: Mariska, Ruben 
scheids: Frank Pot 

 
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  1 oktober 
 

 Refleks D1 - Achilles D1  
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: wna 

Zaterdag 11.30 uur Sportpark Prinses 
Irene 
Verzamelen: 10.45 uur voor het veld  
Verslag: Levi 
Coach:  Koos, Marieke 
Vervoer: Labordus, Hollander, Roos 

 

Nieuwerkerk D5 - Achilles D2 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa, Naomi, 
 Maleah 
 Niek, Ocker, Leander, Damien 

Zaterdag 09.00 uur De Kleine Vink 
Veld 
Verzamelen: 7.30 uur voor het veld  
Verslag: Niek 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Gerritsen, Nooteboom, Ros  

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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De Meervogels E3 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 09.00 uur Vernedesportpark 
Verzamelen: 7.45 uur voor het veld 
Verslag: Bram 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Peeters, Weerman, Linse 

 

Refleks E3 - Achilles E2  
 Jalien, Bregje, 
 Bradley, Armin 
Res: wna 
 

Zaterdag 11.45 uur Sportpark Prinses 
Irene 
Verzamelen: 11.00 voor het veld 
Verslag: Armin 
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: Van Veen, Westgeest, Zijden 

 

Futura E2 - Achilles E3 
 Nikki, Shannon,  
 Lucas, Joost, Teun, Lucas 

Zaterdag 10.00 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 9.15 uur aldaar aanwezig 
Verslag: Teun 
Coach: Tristan, Robbin 

 

Die Haghe F1 - Achilles F1  
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Milan, Dirk, Erik 
 
Sanne en Esmee zie F2 

Zaterdag 10.30 uur Baambruggestraat 
Verzamelen: 9.45 uur aldaar aanwezig 
Verslag: Dirk 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 

 

Die Haghe F2 - Achilles F2 
 Eva, 
 Lucas, Jens, Jurre,  
Res: Sanne, Esmee 

Zaterdag 09.30 uur Baambruggestraat 
Verzamelen: 9.00 uur aldaar aanwezig  
Verslag: Jurre 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 

 

Refleks F3 - Achilles F3 
 Christine, Joanna, Britt 
 Sem, Milan 

Zaterdag 12.00 uur Sportpark Prinses 
Irene 
Verzamelen: 11.30 uur voor het veld  
Verslag: Sem 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Ploeger, vd Geest, Maas 

 
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). 
 
 
 
 

mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:website@hkvachilles.nl


 30 

 

VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – einde ALLEMAAL!! 
 
Zondag 
12.30 – 15.00 Frank B. 
15.00 – einde Fred 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 26-09 Coby Linse 
 03-10 Marian Lijmbach 
 10-10 Olga van Reijn 
 17-10 Monique Alsem 
 24-10 Vera Rodriguez 
 31-10 Anneke Zoutendijk 
 
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 weekwoensdag 5 zaterdag 8 en zondag 9 oktober 
 

Velocitas – Achilles 
Velocitas 2 – Achilles 2 
Korbatjo 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – Nieuwerkerk 4 
Achilles 5 is vrij 
Achilles 6 – SDO 2 
ONDO 5 – Achilles 7 
Achilles 7 – Paal Centraal 3 
Achilles 8 – TOP/Quoratio 7 
Phoenix 6 – Achilles 9 
RWA A1 – Achilles A1 
KZ Danaiden A1 – Achilles A2 
Pernix A2 – Achilles A3 
Maassluis A4 – Achilles A4 
PKC/SWKGroep B1 – Achilles B1 
ALO B1 – Achilles B2 
Achilles B3 – HKV/Ons Eibernest B2 
PKC/SWKGroep C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Dijkvogels C2 
Fiks C2 – Achilles C3 
Achilles D1 – Tempo D2 
Achilles D2 – Korbis D4 
Achilles E1 – LYNX E1 
Achilles E2 – Futura E1 
VEO E1 – Achilles E3 
Refleks F1 – Achilles F1 
TOP/Quoratio F2 – Achilles F2 
Achilles F3 – LYNX F1 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 12.30 uur 
Wo 20.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo 11.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.45 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.30 uur 
Za 10.10 uur 
Za 11.30 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 26 september   
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 27 september    
10:00 – 12:00 Jeu de boulers (vacature!!!) 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Woensdag 28 september   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 29 september  
10:00 – 12:00 Rene en Elly  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 30 september 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Zaterdag 1 oktober   
08:30 – 10:15 KC 
10:15 – 11:15 Ouders C3 
11:15 – 12:30 Ouders C1 
12:30 – 13:30 Ouders B1 
13:30 – 14:30 Spelers A4 
14:30 – 15:30 Ouders B2 
15:30 – 16:30 Spelers 3e 
16:30 – 17:00 Ouders A1 
17:00 – 17:30 KC 
17:30 – 18:30 Spelers 2e 
18:30 – 19:30 Spelers 1e 

 
Zondag 2 oktober    
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
13:00 – 15:00 Dionne van Dongen 
15:00 – 16:30 spelers 9e 
16:30 – 17:30 spelers 5e 
 
Maandag 3 oktober  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 4 oktober    
10:00 – 12:00 Jeu de boulers (vacature!!!) 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Woensdag 5 oktober   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 6 oktober 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 7 oktober 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
 

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

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

Email: benthe@ziggo.nl 
 
 
 

 




