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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 
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Run4Iris 2016 
************ 

 
Daniel Wanjiru won afgelopen zondag de marathon van Amsterdam. In een tijd 
van 2:05:19 bleek de onbekende Keniaan de beste van zijn landgenoten. In zijn 
derde marathon ooit zette hij een tijd neer die goed was voor 
een parcoursrecord. Wellicht wordt hij ooit een wereldtopper 
die atletiekgeschiedenis schrijft. De marathon van 
Amsterdam geldt immers als een springplank naar de 
absolute wereldtop. Wie bij de presentatie aanwezig was, die 
voor aanvang van de run4Iris/run4semmy werd gegeven in 
het VUmc, weet dat er een lijst is die steeds langer wordt met 
kinderen die ondanks hun wereldprestatie hun gevecht tegen 
hersenstamkanker verloren. Een gevecht dat zij samen met 
hun gezin leverden. Tussen de voor de meeste Achillianen 
onbekende namen prijkt ook de naam van onze Iris Rog.  
Ondergetekende was nog geen lid van Achilles toen Iris haar strijd verloor, maar via de overlevering via ploeggenoten 
en trainers werd voor mij wel duidelijk dat een heel bijzonder meisje hersenstamkanker niet te boven kwam. Zoals tot 
nu toe geen enkel kind waarbij deze diagnose werd gesteld.  
Dinna vertrouwde mij een paar jaar terug toe, toen ik vroeg wie Iris was, dat Iris het moedigste meisje was dat zij kende. 
De houding van Iris toen ze met haar ziekte te maken kreeg, maakte diepe indruk op haar. Toen ik een aantal jaren 
terug in Team 2 onder Dennis Brusse trainde liet hij eens weten dat het een absolute must was om de run4Iris te lopen. 
Een onbeschrijfelijk gevoel noemde hij het destijds. Hij werd zelfs een beetje boos toen ik te kennen gaf niet te kunnen 
omdat we Siem z’n eerste verjaardag vierden. Zondag baalde Dennis meer dan flink dat hij niet mee kon doen omdat 
hij te veel last ondervindt van zijn kuit. Vorig jaar speelde ik samen met Ivo Rog in Team 6. Wie Ivo wel eens heeft 
horen praten over zijn zusje weet welke plek zij inneemt in zijn leven en in zijn hart. En in dat van een hoop 
Achillianen.  
Zo was er een groep van meer dan 35 lopers van onze club die onder aanvoering van Jolanda en Arie Rog naar 
Amsterdam afreisden om enerzijds een hele verdrietige gebeurtenis te herdenken, maar om anderzijds geld bij elkaar te 
brengen en daarmee hoop te bieden opdat in de toekomst bij hersenstamkanker de overlevingskans niet meer 0% is. 
Het geld is hard nodig. John Emmerik van het bestuur van de Stichting houdt ons bij de presentatie voor dat de 
sponsorinkomsten de laatste jaren teruglopen en dat het steeds moeilijker wordt om het gat te vullen. Professor 
Kaspers vertelt ons dat ze aan de vooravond staan van een doorbraak. Het kan nog even duren voor er daadwerkelijk 
een doorbraak is, maar als de middelen beschikbaar blijven dan is de hoop wellicht nabij. 
Tijdens het lopen en bij het zien van de kinderen in het Vondelpark die staan aan te moedigen geeft Dylan aan dat op 
dat moment de gedachte aan de jongens en meisjes die benoemd en herdacht werden tijdens de bijeenkomst naar 
boven komen. Als je dat ooit moet mee maken... Maar daarom liepen er zoveel Achillianen mee ondersteund door nog 
zoveel meer Achillianen vandaag langs de kant en op de Semmy-dag: om een verschil te maken, om meer dan een club 
te zijn. Met Iris in gedachte. 
Er gebeurt een hoop rond de run4Iris. Zo is het een klein wonder dat Rinus aan de start verschijnt. Met hoofdwond en 
daaromheen een tulband meldt hij zich in het witte startvak. De achterklep van de auto van Dylan wint namelijk een 
onderling kopduel. Rinus moet van de EHBO binnen zes uur de boel laten lijmen. Dat is precies genoeg om 8km te 
rennen en terug naar Den Haag te rijden en je te melden bij de huisartsenpost. Daar maakt hij je toch wel trots mee, 
Dionne? Petje af voor Rinus (en tulband op natuurlijk). 
Rianne van Groen vindt dat we allemaal als doel moeten hebben tenminste zo lang mee te lopen met de run4Iris als 
Roelie Arbouw. Dat is een mooi voornemen. Het zou fijn zijn als onze geliefden ons dan nog wel herkennen. Terwijl 
onze vaste vlaggendrager bezig was om op kleptomane wijze een straatbordje van de ‘Achillesstraat’ te bemachtigen, 
werd Ed erop gewezen dat de vrouw waar hij al meer dan 50 jaar mee samen is, in aantocht was. Enigszins 
geëmotioneerd begint hij enthousiast te zwaaien en er wordt dan ook heftig teruggezwaaid. Totdat bij nader inzien de 
terugzwaaiende vrouw weliswaar hetzelfde loopje heeft als Roelie en dezelfde haardos, maar niet de vrouw blijkt te zijn 
die ook de moeder is van Belinda en Miranda. 
Dylan vindt dat de Keniaanse lopers zwaar overschat worden. Hij merkt tijdens het lopen op dat hij er door geen eentje 
is ingehaald.  
Rond de klok van 22 uur op zaterdagavond zit iedereen natuurlijk klaar met z’n Facebook om live de vlog van Gerald 
van Dijk te volgen. Wie tenminste één maal de moeite heeft genomen om deze te bekijken, kent zijn mening over 
driekwartsbroeken. Trainer van Team 1 Robèr Pronk heeft ‘s ochtends allang gezien dat Gerald niet meeloopt en neemt 
z’n kans waar en verschijnt aan de start in een… waarin hij direct wordt vastgelegd door de aanwezige selectieleden die 
vervolgens de boel doorsturen naar Gerald. Dat wordt lachen zaterdag om 22 uur. 
Intussen lopen er drie Hindoestanen achter Rinus. Gniffelend halen ze hem in. Eén blijkt een Sikh te zijn die dan ook 
opmerkt dat Rinus z’n tulband helemaal verkeerd zit. 
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Jordy en Ivo zijn de enige twee Achillianen die alle edities van de run4Iris hebben gelopen. Jordy doet dat dit jaar 
zonder achillespezen, maar met blauwe stickers en Martin Vrolijk als haas. Ivo loopt tegelijkertijd de run4Iris in Zuid-
Korea. Dat doet hij samen met een Zweed vertelt Jolanda Rog. Toevallig, vindt Jordy, want hijzelf loopt ook met 
Zweet. 
Veel lopers voor Stichting Semmy worden zo’n anderhalve kilometer staande gehouden door John Emmerik om met 
een grote groep blauw als een wolk het Olympisch stadion binnen te lopen. Er zijn ook een aantal renners die voor een 
PR gaan. Bij afwezigheid van Ivo wil Jeroen Alsem de snelste Achilliaan zijn. Eindelijk, na al die keren achter Ivo. Op 
de meet wordt hij bijna gepasseerd door Stef van den Brand. Met een uiterste inspanning weet Jeroen Stef nog net voor 
te blijven. Tevergeefs blijkt achteraf, want na correctie van de tijden blijkt Stef dertig seconden sneller. Volgend jaar 
beter Jeroen… 
Tussen alle kwark met extra proteïne laat Sten z’n sleutels en jasje in Amsterdam liggen. Inmiddels aan het 
Pomonaplein vraagt Dinna zich hardop af hoe ze dan naar huis gaan als de fietssleutels nog in de hoofdstad liggen. 
Daar wordt meteen een oplossing voor geboden. Er wordt geopperd dat Dinna naar huis loopt, een auto regelt en Sten 
naar huis rijdt, die inmiddels onderuitgezakt en uitgeput aan een pilsje zit. 
Het was een bijzonder mooie dag. Her en der werd een traan gelaten. Het weer was goed, de mensen en het samenzijn 
waren fijn. Volgend jaar is er weer een run4Iris. Laten we ook dan weer als vereniging klaar staan voor Stichting Semmy 
om het mogelijk te maken dat er onderzoek wordt gedaan opdat er ergens een Iris is die die vreselijke ziekte mag 
overleven.  
 
Erwin de Laleijne 
 
 

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

 
Een nieuw Thuis? 
Nee, geen nieuws over de nieuwbouw aan het Pomonoplein, het gaat hier over ons 
‘Thuis’ voor de zaalcompetitie, het vertrouwde Ockenburgh. Zoals wellicht bekend, wordt er in het Zuiderpark op de 
plek van het oude ADO-stadion, een prachtige Sportcampus gebouwd. De Sportcampus zal gebruikt worden voor 
sportopleidingen zoals o.a. de HALO en plaats bieden aan Haagse verenigingen in diverse sportdisciplines. Het 
complex bestaat onder meer uit een topsporthal, 2 breedtesporthallen, een beachsporthal, een turnhal en diverse 
gymzalen. 
Het is de bedoeling dat er na het beschikbaar komen van Sportcampus Zuiderpark een herverdeling van de zaalruimte 
in Den Haag volgt, waarbij verenigingen zoveel mogelijk in één hal spelen en trainen. Dat betekent voor ons een hele 
verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin we trainen in diverse sporthallen zoals Transvaal, Gaslaan, 
Hoge Veld, diverse gymzalen en natuurlijk onze thuishal Ockenburgh. 
Achilles heeft de ambitie uitgesproken in de nieuwe situatie te gaan spelen en trainen in Sportcampus Zuiderpark. De 
topsportuitstraling en faciliteiten die deze locatie te bieden heeft sluiten naadloos aan bij de ambities die Achilles heeft 
om op hoog niveau te korfballen. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe situatie in januari 2017 zou ingaan, maar onlangs is duidelijk geworden 
dat deze planning niet gehaald zal worden. Het komende zaalseizoen zullen we dan ook nog geheel in Ockenburgh 
spelen. De zaalcompetitie 2017-2018 hopen we in het Zuiderpark te kunnen spelen. Onze kansen dat dit gaat lukken 
lijken goed, maar het uitstel van de oplevering van de Sportcampus betekent helaas ook dat het iets langer zal duren 
voordat we hierover echt zekerheid krijgen. 
 
Jaap Baak 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 

 
 



 7 

 

Activiteiten Agenda Senioren 
11 dec 
17 dec 

Pub Quiz 
Gala avond 

  

 
 

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

 
Achilles – Futura 19-13 
Achilles 2 – Futura 2 17-16 
Achilles 3 – VZOD 2 16-9 
ODO 3 – Achilles 4 11-11 
Achilles 5 – Tilburg 5 17-8 
Velocitas 5 – Achilles 6 9-11 
Achilles 7 was vrij 
Avanti 6 – Achilles 8 17-6 
Achilles 9 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Futura 19-13 
KCR – Velocitas 32-14 
VEO – ONDO 21-15 
Rapid – Ijsselvogels 13-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 7 13 6 0 1 164 120 44 0 
VEO 7 10 5 2 0 134 113 21 0 
Futura 7 9 4 2 1 125 109 16 0 
Achilles 7 8 3 2 2 134 117 17 0 
IJsselvogels 7 7 3 3 1 121 122 -1 0 
Velocitas 7 5 2 4 1 120 141 -21 0 
ONDO 7 4 2 5 0 116 154 -38 0 
Rapid 7 0 0 7 0 99 137 -38 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles 1 - Futura 1 
Na een reeks teleurstellende uitslagen had Rober Pronk besloten om op donderdag voor de training een stevig gesprek 
te voeren met het team om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. De voortekenen op zaterdag waren uitstekend. 
Buienradar gaf aan dat het alleen in de ochtend wat zou gaan miezeren en dat het in de middag zou gaan opklaren. 
Eerst een heerlijke lunch genuttigd in de Tomatenstraat bij de Pronkies waar alles tot in de puntjes was geregeld. Super 
gedaan en dit vormde een stevige basis voor de kraker tegen Futura. Futura, dat het verrassend goed doet in de 
competitie en op een tweede plek staat, tegen een kwakkelend Achilles, de afgelopen weken bivakkerend op de vierde 
plek.  
 
Het duurde even voordat de eerste goals vielen, maar met de 2-0 voorsprong hadden wij wel het initiatief. Tot 3-2 kon 
Futura nog enigszins aanhaken, daarna stokte de score even bij Futura. Bij 6-2 volgden nog een aantal tegendoelpunten, 
maar met een comfortabele voorsprong van 12-5 zochten we de kleedkamers op. 
 
Een ruime voorsprong, dat was ons in een aantal voorgaande wedstrijden niet gelukt. Twee doelpunten ruimte, 
tegenstanders konden weer aanhaken en vervolgens konden we zelf het grote verschil niet maken. 
 
Een verschil van zeven goals is gelukkig makkelijker vol te houden. Het tempo zakte weliswaar wat in de tweede helft, 
maar de overwinning kwam nooit in gevaar. Met wat goals over en weer, eindigde deze pot bij 19-13. 
 
Eindelijk weer een goede overwinning, waarin zeker de eerste helft genoeg aanleiding geeft om met elkaar verder te 
bouwen. In de zaal weliswaar, waar we met Achilles vanaf dit seizoen in de Overgangsklasse uit mogen komen. We 
starten natuurlijk met de Haagse Korfbaldagen, met op 30 oktober Phoenix als eerste tegenstander. Hopelijk tot dan, 
om 14.15 uur in ons eigen Ockenburgh! 
 
Gerald 
 
Achilles 2 – Futura 2 
Achilles 2 mocht zaterdag voor de laatste keer dit 
jaar aantreden op het veld. Het doel was om met 14 
punten uit 7 wedstrijden de zaal in te gaan en het 
liefst met een grote uitslag. We kregen verdedigend 
als opdracht mee om degelijk te verdedigen en 
daardoor geen onnodige fouten te maken. Echter 
gebeurde dit wel en liepen we in het begin van de 
wedstrijd achter de feiten aan. Futura kwam op een 4-7 voorsprong. Dat deze voorsprong voor Futura onnodig was 
lieten we daarna wel blijken. Doordat de verdediging aan onze kant beter stond en we aanvallend de kansen meer 
gingen afmaken gingen we met een 12-9 stand de rust in. In de rust werd ons door Frank terecht nog duidelijk gemaakt 
dat we geen cadeautjes meer mochten weggeven aan de tegenstander, omdat dat het enige was dat Futura nog in leven 
hield. We moesten direct fel de tweede helft in gaan, zodat Futura geen moment meer zou denken dat er nog wat te 
halen viel. Met de scherpte zat het helaas niet goed. Futura kwam direct na rust terug tot 12-12. Gelukkig lieten we ze 
niet verder dan dit komen en hielden we Futura voortdurend op twee punten voorsprong. Tot de laatste 10 minuten 
waarin we aanvallend volledig stil kwamen te staan. We speelden de aanvallen niet goed uit en we gingen steeds 
slordiger om met de geringe kansen die we creëerden. Futura kwam hierdoor terug tot 17-16. Gelukkig voor ons lukte 
het Futura niet om door te drukken en bleek dit ook de eindstand te worden. 
Het was van onze kant de slechtste wedstrijd tot nu toe en we moeten hard aan de bak voor het zaalseizoen waarin wij 
een klasse hoger mogen uitkomen. Desondanks hebben we toch onze doelstelling van 14 punten uit 7 wedstrijden 
gehaald. Nu lekker de zaal in en we hopen iedereen weer terug te zien in De Ock. 
 
Twan  
 
Achilles 3 - Vzod 2 16-9 
Zaterdag 15 oktober stond de laatste wedstrijd op het veld gepland voordat we aan de zaalcompetitie beginnen. De 
tegenstander van het 3de was Vzod 2. Een ploeg die bijna laatste op de ranglijst staat met 2 punten. De 
weersomstandigheden waren goed , dus prefect om mooie wedstrijd neer te zetten. 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Aan het begin van de wedstrijd was het Vzod die beter uit de startblokken kwam. Na een 4-3 achterstand moest het 3de 
een schepje boven op gooien. Dit gebeurde ook , de knop ging om en we gingen lekker korfballen. Er werden goede 
aanvallen neergezet en verdedigend werden we scherper. Dit leidde ook tot een 11-7 voorsprong. We gingen met deze 
voorsprong de rust in.  
Na de rust is de voorsprong niet meer in gevaar gekomen en kwam Vzod er niet meer aan te pas.  
16-9 was dan ook de einduitslag.  
 
Goede afsluiting van het veld en de winnende lijn doorzetten de zaal in. 
 
Gr. Joy Oudshoorn 
 
ODO 3 – HKV Achilles 4 
Op een ietwat druilerige zaterdagochtend verzamelt het '4e vlaggenschip' van de mooie Haagse club Achilles zich om 
welteverstaan 10.00 aan het Pomonaplein te Den Haag. Als gretige jonge honden zijn deze zaterdag alle 12 spelers van 
het 4e aanwezig. Uitkijkend naar een goede afsluiting van het 
1e veldseizoen. 
Op naar ODO 3 uit Maasland! In de auto op weg naar Maasland doet Katrien uit de doeken dat ze zich wel in het 
Westland ziet wonen als de tijd van kinderen is aangebroken. Aangekomen bij de nette club ODO (wie bedenkt zo'n 
naam) merkt Stan droog op dat elk gehucht om en nabij het Westland niet kan bestaan zonder 'gehuchtelijke' (lees: 
plaatselijke) korfbalvereniging. Met deze ontboezemingen c.q. wetenswaardigheden in het achterhoofd en na een goede 
bak koffie starten we de wedstrijd.  
 
Sifra, Vera, Erwin en Frank Pot houden de bank warm, roepen zo af en toe wat coachende kreten 
en zien het 4e vanaf het eerste fluitsignaal wat traag van start komen. Of het de druilerige start van 
de dag is of het vroege aanvangstijdstip van de wedstrijd, beide teams creëren kansen, maar het 
mandje wordt in het begin van de wedstrijd niet gevonden. Toch wordt uiteindelijk moet een stand 
van 0-2 gewisseld na, bij mijn weten, twee mooie schoten van Tessa. Ook in het andere vak moet het als eerste van een 
dame komen, want daar weet Katrien te scoren en vervolgens trekt Stan de stand naar een 0-4 voorsprong. ODO heeft 
het ritme nog niet gevonden. Plaatsfouten zorgen ervoor dat ODO vele aanvallen vroegtijdig ziet stranden, waardoor 
Achilles de kans krijgt de score verder uit te bouwen. Met de nadruk op 'kans', want in plaats van 0-5 en verder wisselen 
de beide vakken bij een stand van 2-4. Frank Mijnans is duidelijk onder de indruk van de lengte van zijn heer (ruim 
1.90), want na een aantal doelpunten in de voorgaande wedstrijd krijgt hij een paar keer 'verdedigd' aan zijn broek en 
moet hij bij tijd en wijlen zijn meerdere erkennen onder de paal. Nu Achilles nalaat de score verder uit te bouwen, krijgt 
ODO de kans zich terug te knokken in de wedstrijd, met als resultaat een ruststand met één punt verschil in het 
voordeel van Achilles (6-7, 7-8 of misschien 8-9, ik weet het niet meer).  
 
Nadat iedereen in het 'rustpraatje' zijn of haar zegje gedaan heeft, starten we de tweede helft. Gezegd moet worden dat 
de scheidsrechter af en toe zijn eigen wedstrijd fluit, maar zeker geen onverdienstelijke pot aan de dag legt. Hij laat veel 
door spelen, wat gezien de korfballende kwaliteiten van beide teams geen echte problemen oplevert. Terug naar de 
wedstrijd. Het moet gezegd; de score komt deze dag van de dames: na nogmaals Katrien en Tessa is Zoë de volgende 
dame die met haar score een plekje op het wedstrijdformulier verdiend. Toch laat ODO ook van zich horen en loopt de 
score gelijk op. ODO komt richting het einde van de wedstrijd zelfs met één punt voor te staan. Nadat de stand toch 
weer gelijk getrokken is, 11-11, en de vakken gewisseld zijn, breekt het (spannende) slot van de wedstrijd aan. Aan het 
verdedigende vak van Dinna, Tessa, Niek en Frank de taak 'de deur' dicht te houden en aan het aanvallende vak met 
Koos, Stan, Katrien en Zoë om een poging te doen de wedstrijd over de streep te trekken. Niet onvermeld mag blijven 
dat Niek in de slotfase van de wedstrijd de op dat moment meest aanvallende heer van ODO goed vast weet te zetten, 
waardoor de score aan de kant van ODO uitblijft. 11-11, met nog maar een paar minuten te spelen. Vanaf de kant komt 
het initiatief om verse krachten in te brengen in het aanvallende vak van Achilles. Met dank voor geleverde diensten 
maken Koos en Zoë plaats voor de nog frisse Erwin en Sifra, om voor een slotoffensief te zorgen. Met het welbekende 
Haagse trekken en sleuren begeven Erwin en Sifra zich door het aanvallende vak, terwijl Stan en Katrien de laatste 
energie aanspreken om als vak toch dat 12e doelpunt te maken. Een tweetal goede schoten van Sifra weten de korf niet 
te vinden en ook de door Erwin versierde trafworp wordt niet tot score omgezet. Het uitstekende verdedigende werk 
van het andere vak, waarbij duw en trekwerk niet wordt geschuwd om ODO het scoren onmogelijk te maken, zorgt 
ervoor dat het winnende doelpunt ook niet bij de tegenpartij valt. Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet 
verliest, zou Johan Cruijff gezegd hebben. En zo geschiedde; met een eindstand van 11-11 en een 3e positie in de poule 
wordt het eerste veldseizoen afgesloten. Op naar de zaal! 
 
Frank Mijnans 
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Velocitas 5 - Achilles 6 9-11 
Zaterdag stond het laatste duel van de eerste helft veld op het programma. Dat zou zijn tegen Velocitas 5. Die doen het 
niet zo best met twee punten uit 6 duels en aangezien Team 6 met een aardige reeks bezig is, wilden we daar graag 2 uit 
7 van maken. Makkelijker gezegd dan gedaan zou blijken, al was het maar dat liefst vier teamleden in tropischer oorden 
verkeerden. Alex zat met z’n vrouw aan de Carlsberg in Kopenhagen. Alcohol, da’s niet te betalen in Denemarken. 
Drink liever gewoon in de kantine een Haagse EIBER (zo ff aftikken Jasper). Yoeri was in een tropisch zwemparadijs. 
Marieke was inclusief tijgerpakje, rrrrrrrr, op safari in de Wildlands omdat haar mamsie jarig was. Sandra was het aan 
het goedmaken met Rob (zie vorig verslag) waarbij de temperatuur ook aardig hoog opliep. Zaterdagochtend stuurde 
Tristan een berichtje naar de groepsapp van Team 6 waarin hij vermeldde dat hij last had van zijn lies na een slippertje 
in zwembad De Boei. Yoeri zegt er niets mee te maken te hebben, maar hij had wel meteen ruzie met Shirley. Mieke 
was afgelopen week ook al ruzie aan het zoeken met Rinus. Dat deed ze door hem in het gezicht te zeggen dat ze Erwin 
meer sponsorde dan Rinus voor de Run4Iris. Alex zocht ook mot met Rinus en flikte ook een ‘Mieke’. Maakt niet uit 
Rinus, alles komt terecht bij hetzelfde goede doel. Mieke houdt wel van een groen blaadje. Ze hoopte dan ook dat de 
reserves van Velocitas 5 zou bestaan uit lekkere jongeren. Ze beloofde ook liefst vier keer te scoren. Het blijft 
onduidelijk of ze vier jongetjes van Velocitas wilde verleiden of dat ze voor vier doelpunten ging. Dat laatste was in 
ieder geval niet gelukt. Inmiddels was Tristan bij het warmlopen tot de conclusie gekomen dat hij niet kon spelen. 
Gelukkig hadden we Sem en Evy bij, waarvan Sem dan op de plaats van Tristan kon spelen. Evy bleef eenzaam achter 
op de bank. De wedstrijd ging vrij gelijk op in de eerste helft. Jeroen had een vrij lange heer, maar het vak loste dat 
aardig op. Met een beetje miezer en een kleine achterstand gingen we de rust in. Na de rust ontspon zich een een 
spannend duel waarbij het vak van Daniëlle (met Mieke, Sem en Erwin) besloot om ruim een kwartier voor tijd met een 
voorsprong van 9-10 ‘de boel in het slot te doen’ en de wedstrijd ‘uit te spelen’. Nadat alsnog de bevrijdende 9-11 viel 
en het laatste fluitsignaal had geklonken vond Sem dat zijn vak recht had gehad op zo lang aanvallen omdat in de eerste 
helft de situatie andersom was geweest. Alleen dan verdeeld over meer delen. Wat waar was, dus Sem had een punt. De 
scheidsrechter was een bijzondere. Het was een wat oudere man die als je op het juiste moment overtuigend riep wat je 
wilde, daar gehoor aan gaf. Zo kregen we diverse vrije ballen mee 
en tegen die op z’n zachtst gezegd dubieus waren. Mieke werd op 
een gegeven moment in de sandwich genomen en kreeg daarom 
de bal tegen. Was het omdat ze stiekem toch de overtreding 
maakte? Was het omdat de andere personen in de sandwich 
minderjarig waren? We zullen het wellicht nooit weten. Met deze 
moeizame overwinning gaat Team 6 als vice-herbstmeister de 
zaal in. En zoals Rinus wijselijk sprak: Als je slechte wedstrijden wint, 
dan word je vanzelf tweede achter Fiks 4. Dat was em weer! Tot in de 
zaal waar het altijd windstil en droog is. Sem en Evy: bedankt dat 
jullie er waren! 
 
Groeten, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Vitesse A1 19-19 
Achilles A2 – Weidevogels A1 12-18 
Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 6-8 
Achilles A4 was vrij 
Achilles B1 – KCC B1 14-7 
Achilles B2 was vrij 
Achilles B3 was vrij 
Achilles C1 – KCC C1 8-14 
Achilles C2 was vrij 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 – Korbis D4 (vorige week) 5-0 
Achilles D2 was vrij 
ONDO E5 – Achilles E1 0-14 
Valto E6 – Achilles E2 9-9 
Achilles E3 – ODO E5 10-7 
Achilles F1 – VEO F1 15-14 
Achilles F2 – Tempo F2 9-10 
Tempo F3 – Achilles F3 19-1 
 
De laatste wedstrijd van de E2 op het veld was in De Lier tegen Valto. Valto stond met twee punten op de een na 
laatste plaats, terwijl wij op een mooie derde plek stonden. Tijdens de wedstrijd werd echter niet duidelijk waarom Valto 
zo laag stond. In een vrij hoog tempo lieten ze de bal rondgaan en Achilles werd aanvankelijk volledig afgetroefd op 
felheid. Verdedigend deden we het best aardig, maar elk moment van onoplettendheid werd door Valto genadeloos 
afgestrafd. Even naar de bal kijken en niet naar de tegenstander: goal! Even naar het andere veld kijken omdat daar 
werd gefloten door de scheidsrechter: goal! Aan de andere kant bleven wij aanvallend net als in voorgaande wedstrijden 
bij een schot kijken of de bal er wel of niet ingaat, in plaats van de bal af te vangen. Hierdoor waren we de bal telkens 
na één schot kwijt. Zo keken we in rap tempo tegen een 7-1 achterstand aan. De E2 bleef echter keihard werken, lieten 
na een onderschepping de bal vliegensvlug gaan en waren verdedigend steeds beter bij de les. Voor de rust wisten we 
nog enkele keren te scoren, zodat we de kleedkamers opzochten met een 7-4 stand. Alles leek nog mogelijk. 
De tweede helft gaf de E2, onder voortdurende coaching van Merel (“alleen je tegenstander!”), bijna geen kans meer 
weg. Valto schoot met regelmaat verdedigd, wat ons weer de kans gaf aan te vallen. Af en toe waren we wat slordig met 
de bal spelen (hoge boogballen of de knaloranje shirts van Valto over het hoofd zien), waardoor we het onszelf nog 
moeilijk maakten. Aan de andere kant kwamen we wel steeds meer in beweging na een schot van ons, waardoor we 
meerdere keren konden schieten in een aanval. 
Langzaam kropen we dichterbij, maar juist na de 7-6 scoorde Valto en nogmaals bij de 8-7. Na die laatste scoorden wij 
echter direct weer de aansluitingstreffer en moest Valto het antwoord schuldig blijven. Met nog iets meer dan een 
minuut te gaan werd dan eindelijk de verdiende gelijkmaker gemaakt, 9-9. Er waren nog wat kansjes over en weer op de 
winnende, maar gezien de wedstrijd is het gelijkspel terecht. 
E2, wat een geweldige vechtlust hebben jullie laten zien! Het was een ontzettend leuke wedstrijd om naar te kijken. 
Nu een weekje vakantie, daarna gaan we in de zaal nog meer stappen vooruit zetten! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Pernix A2 – Achilles A3 (vorige week) 
Zaterdag heeft de A3 nipt gewonnen van Pernix (13-11) 
Het was een erg bizarre maar toch wel een goede wedstrijd. Iedereen die ging er met volle tuig voor en dat heeft ons de 
winst gemaakt! Ook al was het een wedstrijd met een minder goeie scheidsrechter die helemaal geen ene fluit ervan kon, 
hebben wij als A3 spelers met soms wat irritaties naar de tegenstander en scheidsrechter (niet alleen de kinderen he 
Tjistse) toch ons doel behaald en laten zien dat wij iedereen aankunnen. 
Deze lijn moeten wij als team doorzetten en het veldseizoen goed afsluiten en de zaalseizoen knallend ingaan! 
 
Groetjes Tina & Laura 
 
Alo B1-Achilles B2 
De laatste wedstrijd van het seizoen, dit moest een mooie afsluiter worden. We hadden dezelfde scheids als vorige week 
en twee andere coaches: Joost en Sabrina. Reserves deze week waren Lucas, Zoë en Kaj. Nova was er deze wedstrijd 
niet. Stef en Roos waren iets later vanwege een andere wedstrijd, maar dat maakte niet uit. Dit zag je meteen aan de 
eerste bal die Stef meteen raak schoot. Met daarna nog een doelpunt van Stef waarbij hij een doorloop maakte. Het 
mooie was zelfs dat de doelpunten binnen twee minuten vielen. Toen ging de B2 los: Anna scoorde een mooie bal van 
afstand en dat vond ze nog niet genoeg want daarna stond het volgende doelpunt alweer op haar naam: 0-4. Het 
volgende doelpunt was voor Rosanna met een mooi genomen stip. Helaas was de nul houden niet gelukt want Alo 
dacht ook eens even te scoren: 1-5. Stef die was deze wedstrijd wel in de ban van het blokken en zo was de blok die nu 
kwam alweer zijn derde. Hierna schoot Anna nog een mooie bal er in alleen was deze afgekeurd. Julian maakte dit 
doelpunt echter wel af met een bovenhandse doorloop: 1-6. Alo zorgde voor de vakwissel door 2-6 te maken. Quincy 
maakte hierna de 2-7 met een afstandsschot. En Alo weer hierna de 3-7. Dit was ook meteen het laatste doelpunt voor 
de rust. De tweede helft wilde Achilles mooi inluiden met de pino alleen mislukte deze. Alo scoorde wel en maakte zo 
dus de 4-7. Op dit moment begon Achilles uit te lopen en vlogen de doelpunten bij Alo om de oren. 4-8, 4-9, 4-10 en 
4-11 (Julian, Rosanna, Quincy en Kayleigh). De serie stopte met een vrije bal voor Alo: 5-11. Toen begon Alo zijn serie 
en stond het in een keer 7-11. Daarna ging het snel met de doelpunten en stond het bij het fluitsignaal 8-16 (Julian 2x, 
Gylian, Stef 2x) met als laatste doelpunt een stafworp tegen, helaas. Het seizoen is dus gelukkig mooi afgesloten met 
een ruime overwinning. Iedereen goed gespeeld en op naar het volgende seizoen. 
 
Groeten Kaj:) 
 
ONDO E5 – Achilles E1 
Gespannen vertrokken we richting ’s-Gravenzande voor onze kampioenswedstrijd tegen 
ONDO. Na een goede eerste veldcompetitie, konden we afgelopen zaterdag kampioen 
worden! De eerste aanval begon goed, al snel liepen we uit naar een 4-0 voorsprong. Het 
was direct duidelijk dat er voor ONDO niets te halen was. Verdedigend deden wij het 
erg goed en had ONDO het erg moeilijk. De tweede tien minuten hadden we wel veel 
kansen, maar helaas werd er niet gescoord. Wel waren we erg positief en gaven we niet 
op. Ondanks dat het allemaal niet wilde lukken, kwamen we positief en vol energie de 
rust uit. Toen lieten wij zien wat we in huis hadden en begonnen de scores goed te 
lopen. We scoorden aanval na aanval en waren niet te houden. In de laatste minuut pauze besloten we dat het ons doel 
was om de 0 bij ONDO te houden en voor het eerst dit seizoen lukte dat. Uiteindelijk wonnen we met 0-17 en was er 
veel blijdschap na de wedstrijd. Absoluut een verdiend kampioenschap, we hebben er met het team hard voor gewerkt. 
Jammer genoeg konden Anne en Daniek er niet bij zijn, maar ook zij waren na het horen van de uitslag heel erg trots! 
Dit is een erg mooi begin van het komende jaar en we gaan met veel plezier binnenkort de zaal in!  
 
Julia 
 
Spanning en sensatie 
De zaterdagochtend is de afgelopen periode niet het meest gelukkige moment van de week geweest als het gaat om de 
wedstrijden van de F1. Met goede en soms iets minder goede wedstrijden hebben onze kanjers in de competitie helaas 
nog geen puntjes uit het vuur weten te slepen. En zo leek het er ook deze week uit te zien. VEO dat met een aantal 
scherpschutters begon stond al snel met 0-5 voor.  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Maar deze zaterdag was anders dan de andere. Achilles kon de rug recht houden en deed er alles aan om dit seizoen met 
een overwinning af te sluiten. Sanne was degene die voor Achilles de score opende, maar VEO gaf snel antwoord 
waardoor het verschil weer 5 punten was. Máár Achilles bleef terug komen, speelde goede aanvallen met mooie kansen 
van onder andere Erik en Milan. En dankzij het perfecte teamwork en op aangeven van Lynn konden de gezusters 
Alkema een reeks doelpunten neerzetten waardoor Achilles verdiend met 6-6 aan de thee kon beginnen.  
 Na de rust ging de F1 door met waar het gebleven was; scoren. Voor het eerst deze wedstrijd stonden we voor, en wel 
met 9-6.  
Je zou zeggen... die punten hebben we in de tas, dus douchen en lekker aan de warme chocola. Maar dat viel even vies 
tegen. 
Dit was namelijk het moment van de 'spanning en sensatie'. VEO kwam weer met hun scherpschutter opdraven 
waardoor de voorsprong werd terug gebracht naar 9-8. Achilles bleef gelukkig lekker door ballen en er werd lekker over 
gespeeld. Maar elke onderschepping van VEO is cruciaal, want dat ze zuiver zijn... is wel duidelijk, 9-9. Esmee wist 
gelukkig kort daarna de korf te vinden en kon het team weer een beetje lucht geven. Na wederom een gelijkmaker van 
de Voorburgers had Milan met een prachtig afstandsschot de 11-10 bijna in handen, maar helaas draaide de bal uit de 
korf. Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd en de stand bleef tot 11-11 gelijk opgaan.  
 Na de 12-11 van Sanne, scoorde Dirk dankzij een fantastische aanval de 13-11. En daar bleef het niet bij, want Dirk 
was op dreef en schoot ook meteen de 14-11 binnen.  
Om het verhaal compleet te maken kon VEO wederom terug komen naar een gelijke stand (14-14).  Achilles bleef 
rustig in z'n aanvallen en wist daar in de slotfase dankbaar gebruik van te maken wat resulteerde in de overwinning met 
een uitslag van 15-14! Wat een leuke wedstrijd en wat hebben jullie deze overwinning verdiend! We gaan met vol goede 
moed op naar de zaal! 
 
Daan 
 
Tempo F3 - Achilles F3 
We moesten tegen Tempo, en dat was heel ver rijden. Tempo was heel goed. Het ene meisje 
was heel groot dus die heeft bijna alle doelpunten gescoord. We deden heel erg ons best. Het 
gooien en vangen ging al veel beter, en soms hadden we een hele mooie aanval. Maar Tempo 
was heel vlug en sprong overal tussen. Bij ons deed Layla voor het eerst mee. En ze heeft 
meteen gescoord! We hebben met 19-1 verloren. Nu hebben we lekker herfstvakantie. Doei! 
Milan 
 
groet,  
Hilde van der Geest 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
22 okt AB Feest 
30 okt ADO Kids 
?? nov Kampavond 
25 nov Sinterklaas 
 18 dec Kerstdiner 

 
 

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

 
De eerste jarige deze week is ons nieuwe lid Siemen Mathot, hij wordt 20 
oktober 9 jaar. Dan is op 24 oktober Anne Baak jarig, zij wordt dan 17 
jaar.  
Op 26 oktober hebben we 2 jarigen, het zijn Camille Boumans, hij wordt 
17 en Mick van Nieuwehuijzen wordt 13 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 
De CR presenteert: PubQuiz! 
De inmiddels traditionele PubQuiz komt er weer aan! Als het goed is stond vrijdag 11 november al in je agenda. Daar 
kun je nu bij zetten dat vanaf 19:45 de koffie klaar staat (en het pils koud, nu wel, echt waar) en dat om 20:00 de Quiz 
aller quizes aanvangt. Entrée bedraagt €2,50 p.p. voor de welbekende ton en is inclusief hapjes. Hmm, lekker hapjes. 
Het is alleen al de moeite waard om voor de hapjes te komen en als je er dan toch al bent: dan kun je net zo goed wat 
vragen beantwoorden! In een groepje, want dat is wel zo gezellig. Voorwaarde is dat je groepje 18+ is en zich opgeeft 
inclusief teamnaam en aantal teamgenoten bij Erwin de L. via een appje naar 0628386734 of mailtje naar 
ErwinDeL@hotmail.com. Uiteraard kan de samenstelling van je team wijzigen naarmate de PubQuiz dichterbij komt. 
Werving en selectie. Dat begrijpen we wel. Dat is geen probleem, maar graag even doorgeven i.v.m. de hapjes. Geef je 
team snel op want het aantal plekken is beperkt! Wederom is Peter Zoutendijk gestrikt voor de presentatie! 
 
De volgende teams hebben zich al opgegeven: 

- A-ouders 
- Titelverdediger ‘Het is een kikker’ 
- Team meisjes van Rianne 

 
Gala-avond 
Trek je glitterjurk uit de kast en breng je glamour kostuum naar de stomerij want op zaterdag 17 december verandert de 
kantine voor één avond in een kerstelijk paradijs van kerstbomen, gezelligheid, ballen en mistletoe. Het feest is voor 
18+. Houd FB en het krantje/website in de gaten voor updates. 
 
Erwin 
 
 

 

 

mailto:ErwinDeL@hotmail.com
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Aangemeld als lid: Layla Brenkman 
 zie gemaild krantje 
 
 Tirza van Dijk 
 zie gemaild krantje 
 
 Siemen (S.H.) Mathot 
 zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Fleur Verwijs (Achilleslidnr. 2994) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Wie, oh, wie 
That´s the question, nadat als een donderslag bij heldere hemel bekend werd dat 
onze eerste Haegsche burger er de brui aan gaat geven. Het is geen wereldnieuws, no breaking the news en het stond 
ook niet op de voorpagina´s van Bild, the Daily Telegraphe of the New York times. 
Onze Jozias, een echte burgemeestersnaam, houdt er eerder mee op dan gepland. 
Wij zagen hem toch wel regelmatig op de Fred, ietwat hautain met Burberry regenjas, een beetje schuin naar achter 
gebogen rug en fier om zich heen kijkend. 
In mijn opinie geen opvallende burgervader, maar gedegen echte Haegsche kak, maar zeker niet negatief bedoeld. Ik 
denk ook dat Den Haag niet zo een moeilijke stad is als 020 of 010, alhoewel het wel zijn probleemwijken heeft en af en 
toe eens een demonstratietje op het Malieveld van een paar honderd personen, want demonstreren zit er niet meer in. 
Als burgemeester moet je je gezicht laten zien, een winkelcentrum openen, de aftrap doen van een voetbaltoernooi en 
met groen-gele sjaal acte de presence geven bij ADO Den Haag, want dat doen v.d. Laan (020) en Abutaleb (010) ook, 
alhoewel Abutaleb dat eerst bij 020 deed,maar gelukkig bleef de kleur hetzelfde (rood/wit) van de club Feyenoord, waar 
hij nu geestdriftig op het pluche zit. 
Als het in de stad dan toch wat rumoerig wordt zoals in de Schilderswijk, aanhangers van IS met zwarte vlaggen met 
Arabische teksten stonde te zwaaien zorg je gewoon dat je op vakantie bent en kom je niet onmiddellijk terug en 
delegeer je dit aan de locoburgemeester. 
Je moet de gemeenteraad voorzitten en in goede banen leiden en voor de rest, ja wat voor de rest. Je moet je stad 
verkopen in het buitenland en zorgen dat het op de kaart komt te staan, zoals dat heet. 
Maar, wie oh wie moet het nu worden??? 
Heeft u iemand op het oog, een man of vrouw? 
Er gaan wat namen rond, zoals Pechtold, een gladde jongen, een goed veilingmeester geweest, een heer, zeer 
representatief en kan de stad goed verkopen. 
Jeltje van Nieuwenhoven, bekend in het Haegsche, maar de uitstraling van een natte krant en zeker als het geregend 
heeft. 
Jetta Klijnsma, een echte Haegsche, maar zie je die nu op de tandem van brandhaard naar brandhaard peddelen of 
achter haar rollator met de politie een demonstratie neerslaan 
Ze is lief, een schatje en straalt begrip voor iedereen uit, maar 
ik zie haar niet de beuk erin gooien, want ach het is zo zielig 
voor die mensen. 
Jacques Bral? Ik denk het niet. Rene bom, de 
nachtburgemeester? Alleen geschikt voor feesten maar daar 
houdt het mee op. 
Misschien Rita Verdonck, een doortastende dame, maar voor 
een heel groot gedeelte van de Haegsche bevolking 
onacceptabel. 
Zullen we een verkiezing uitschrijven? Maar ja, dat is ook weer 
zo wat en een gekozen burgervader bestaat nog niet in NL. 
Het moet een zeer representatief persoon zijn M/V, want je 
moet er niet aan denken dat er een soort mijnheer Soekman 
wordt aangesteld hoe aardig de man misschien ook is, maar als 
je naar het buitenlans moet en de autoriteiten buiten onze 
landsgrenzen denken dat we de lorrenboer gestuurd hebben, 
gaat het niet werken. 
Ik ben zeer benieuwd wie er uit de hoge hoed komt en onze 
voorzitter de heer W. broers zou ik steunen, maar??? WIE OG 
WIE?? 
 
Groetjes de benoemingscommissie 
Elly van Dubois tot Craenenburgh 
Rene Bos van Nederhemert en Oud Ameloisweert 
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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: Zie oefenprogramma!! 
 
 
Zondag: Zie oefenprogramma!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma zaal 

 
Datum Tijd Hal Wedstrijd Bijzonder 
27 okt 20.00 Transvaal Achilles 3 – GKV 2 
29 okt 09.00 Ockenburgh Achilles D1 – ONDO D1 
29 okt 10.00 Ockenburgh Achilles F1 – Sporting Trigon F1 
29 okt 11.00 Ockenburgh Achilles 4 – Dubbel Zes 2 
29 okt 11.40 De Bongerd Vitesse C1 – Achilles C1 
29 okt 12.50 De Bongerd Vitesse B1 – Achilles B1 
29 okt 14.00 Zuidhaghe Futura C1 – Achilles C3 
29 okt 14.35 Olympiahal Maassluis B2 – Achilles B2 
30 okt 12.30 Ockenburgh Achilles 2 – Phoenix 2 
1 nov 18.00 Eibernesthal Eibernest C2 – Achilles C3 
1 nov 19.00 Transvaal Achilles A3 – VEO A2 
1 nov 19.15 De Does Achilles A2 – Velocitas A1 
3 nov 21.00 TU Delft hal 2 Paal Centraal 3 – Achilles 8 
5 nov 10.00 Gaslaan Achilles D2 – ALO D1 
5 nov 10.45 De Viergang Avanti E7 – Achilles E3 
5 nov 11.00 Gaslaan Achilles F2 – ALO F2 
5 nov 11.00 Gaslaan Achilles F3 – VEO F2 
5 nov 11.50 Gaslaan Achilles E1 – ALO E1 
5 nov 11.50 Gaslaan Achilles E2 – VEO E1 
5 nov 12.50 Gaslaan Achilles C2 – ALO C1 
5 nov 13.50 Gaslaan Achilles C1 – TOP C1 
5 nov 14.30 De Buitenhof Excelsior 2 – Achilles 2 
5 nov 14.50 Gaslaan Achilles B1 – TOP B1 Schotklok 
5 nov 15.50 Zuidhaghe ALO 3 – Achilles 6 
5 nov 16.00 Ockenburgh Achilles 9 – DES 
5 nov 16.30 Volgt Madjoe A2 – Achilles A4 
5 nov 17.00 Ockenburgh Achilles B3 – Sportintg Trigon B2 
5 nov 18.00 Emerald Avanti 6 – Achilles 7 
5 nov 15.00 Hofstede ODO 4 – Achilles 5 
8 nov 19.45 TU Delft hal 2 Paal Centraal 2 – Achilles 4 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 17-10 Monique Alsem 
 24-10 Vera Rodriguez 
 31-10 Anneke Zoutendijk 
 14-11 Coby Linse 
 28-11 Marian Lijmbach 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 

Volgende week zaterdag 22 en zondag 23 oktober 
 

Alle ploegen zijn uitgespeeld!! 
 
Zie Oefenprogramma 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


