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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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De Awesome Leaque, Lustrum editie! 
********************************* 

 
Het begint toch echt op een Achilles-traditie te lijken. We kunnen inmiddels spreken 
van een lustrum. Vijf jaar geleden werd namelijk voor het eerst de Alsem League 
georganiseerd en dit jaar vieren wij dus het eerste jubileum van dit geweldige evenement.  
Aan het einde van vorig seizoen, is door de vereniging het opzetten van de Topsport-commissie goedgekeurd. Dat het 
nieuwe seizoen begint met dit topsport-toernooi geeft onbedoeld goed weer wat wij willen met de topsport binnen 
onze club. Het organiseren van dit toernooit zorgt nu al vijf jaar voor het aantrekken van een prachtig deelnemersveld. 
Ook dit jaar staan er weer verenigingen aan de start, die al jaren bezig zijn met Topsport. Dat wij ons nu ook mogen 
scharen tussen deze grote verenigingen geeft direct weer in wat voor lift wij zitten met z'n allen. 
 
Niet alleen het behalen van verschillende NK's laat goed zien dat wij op sportief vlak goed bezig zijn, ook 
organisatorisch begint Achilles zich steeds meer te profileren als “organisatie”. Natuurlijk zijn we er nog laaaaang niet. 
Maar als je kijkt naar hoe lang men bijvoorbeeld bezig is met het organiseren van dit toernooi en het professionele 
uiterlijk dat het iedere editie weer heeft dan denk ik dat we daar enorm trots op mogen zijn met z'n allen. Vergeet niet 
dat dit alles nog steeds alleen maar door vrijwilligers opgezet wordt. Neem bijvoorbeeld Simon Pot, die met veel bloed 
zweet en tranen het programmaboekje in elkaar heeft gezet. Grote klasse! En zo zijn er nog talloze vrijwilligers op de 
achtergrond bezig met het opzetten van dit toernooi. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ook deze vijfde jaargang 
zowel sportief als organisatorisch een groot succes gaat worden. Met uiteraard de positieve geluiden van de bezoekende 
clubs die met liefde een jaar later weer te gast zijn. 
 
Zaterdag 27 augustus is het zover, de vijfde editie van de Alsem League. Ik kan niet wachten tot ik weer al die toppers 
op ons veld rond zie rennen. Van jong tot iets minder jong, van de C-jeugd tot A-jeugd, de top van Nederland staat 
komend weekend op ons veld om te laten zien wat zij kunnen.  
Ik ben er van overtuigd dat het ook komende zaterdag weer een geweldige dag gaat worden! 
 
Tot zaterdag! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

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

 
Kopij voor de LK van woensdag 31 augustus naar Bart Kasten 
 
Soms... heeeeeel soms, kan onze Olga even een weekje niet de redactrice zijn die zij week in week uit voor ons is. En 
dan? Tja.. en dan!? 
Dan mag ik voor ons allen de Leeuwenkrabbels opstellen en er voor zorgen dat iedereen tijdig een mooi krantje krijgt. 
Natuurlijk zal het er nooit zo gelikt uitzien maar ik zal mijn best doen! 
Hierbij dus het verzoek voor een ieder die zijn of haar kopij normaal gesproken naar Olga stuurt.  
 
De kopij voor het krantje van 31 augustus graag vóór maandag 29 augustus 12:00 uur sturen naar 
bart.kasten@hkvachilles.nl. 
En Olga, fijne vakantie! 
 
Groeten, 
Bart" 
 
 

Concept Trainingsschema Veld 2016-2017 
************************************ 

 
Hieronder het voorlopige trainingsschema voor de veldcompetitie. In dit schema kunnen dus nog wijzigingen worden 
aangebracht! Trainers kunnen reageren via het emailadres tc@hkvachilles.nl. De trainingen beginnen in de week van 22 
augustus, tenzij de trainers een andere datum hebben doorgegeven. 
 
 

mailto:tc@hkvachilles.nl
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Team Dag Tijd Veld 

Achilles 1 dinsdag 21.00 - 22.30 uur kunstgras 

 donderdag 20.00 - 21.30 uur kunstgras 

Achilles 2 dinsdag 21.00 - 22.30 uur kunstgras 

 donderdag 20.30 - 22.00 uur kunstgras 

Achilles 3 dinsdag 20.00 - 21.00 uur kunstgras 

 donderdag 21.30 - 22.30 uur kunstgras 

Achilles 4 t/m 6  dinsdag 20.30 - 21.30 uur gras 

Achilles 4 t/m 8 donderdag 21.00 - 22.00 uur gras 

Achilles 9  vrijdag 20.00 - 21.00 uur kunstgras 

Achilles A1  dinsdag 19.30 - 21.00 uur kunstgras 

 donderdag 19.00 - 20.30 uur kunstgras 

Achilles A2 dinsdag 19.00 - 20.00 uur kunstgras 

 donderdag 19.00 - 20.00 uur kunstgras 

Achilles A3 maandag 20.30 - 21.30 uur kunstgras 

 donderdag 20.00 - 21.00 uur gras 

Achilles A4 maandag 20.30 - 21.30 uur kunstgras 

 donderdag 20.00 - 21.00 uur gras 

Achilles B1 dinsdag 18.00 - 19.30 uur kunstgras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur kunstgras 

Achilles B2 maandag 19.30 - 20.30 uur kunstgras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur kunstgras 

Achilles B3 Maandag 19.30 - 20.30 uur kunstgras 

 donderdag 19.00 - 20.00 uur gras 

Achilles C1 dinsdag 18.00 - 19.00 uur kunstgras 

 vrijdag 19.00 - 20.00 uur kunstgras 

Achilles C2 dinsdag 19.30 - 20.30 uur gras 

 vrijdag 19.00 - 20.00 uur kunstgras 

Achilles C3 dinsdag 19.30 - 20.30 uur gras 

 vrijdag 19.00 - 20.00 uur gras 

Achilles D1 maandag 18.30 - 19.30 uur kunstgras 

 donderdag 19.00 - 20.00 uur gras 

Achilles D2 maandag 18.30 - 19.30 uur kunstgras 

 donderdag 19.00 - 20.00 uur gras 

Achilles E1 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Achilles E2 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Achilles E3 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Achilles F1 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Achilles F2 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Achilles F3 dinsdag 18.30 - 19.30 uur gras 

 donderdag 18.00 - 19.00 uur gras 

Kangoeroes zaterdag 10.00 - 11.00 uur gras 

Recreanten  vrijdag 20.00 - 21.00 uur kunstgras 
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Aanspreekpunten 
**************** 

 
Ook dit jaar zijn er weer aanspreekpunten voor iedere ploeg. Deze aanspreekpunten gelden voor trainers, selectieleden 
en voor ouders als er onverhoopte problemen zijn of gewoon vragen over een ploeg. 
 
1, 2 en A1 Dennis Brusse, Rob Koene en Rob van Ee 
3 en 4 Britt van der Steenstraten 
A2, A3 en A4 Frank Baars 
B1 Renske Lelieveld 
B2 en B3 Arjen van Nieuwenhuijzen 
C ploegen Miranda Koene 
D ploegen Edith van Nieuwenhuijzen 
E ploegen Nicole Brusse 
F en kangoeroes Monique Roos 
 
Extra notitie trainers: 
Mochten er keuzes gemaakt worden ivm een selectieprocedure, dan ook graag eerst contact opnemen met je 
aanspreekpunt, deze dienen er namelijk bij te zijn wanneer er iemand afvalt. 
 
Bedankt en succes aankomend jaar! 
Namens de TopC en TC 
 
 

Lustrumjaar: Alsem Jeugd League 
****************************** 

 
Dit jaar vindt  alweer de 5e editie van de Alsem Jeugd League plaats. Het idee is zes jaar geleden begonnen op het terras 
van Achilles onder het genot van een alcoholische versnapering. Arjen, Rob, Dave en Jordy opperden dat we wat voor 
de talentvolle jeugd moesten gaan organiseren. Waarom niet zelf een spectaculair jeugd toernooi organiseren? Zo 
gezegd, zo gedaan. Met deze toppers hadden we het gelijk goed voor elkaar en na een aantal keer brainstormen lag het 
plan klaar. De bouwstenen waren gelegd en in 2012 heeft de eerste editie plaatsgevonden. 
Nu zes jaar verder staan we aan de vooravond van de 5e editie van de Alsem Jeugd League.  
Het toernooi is inmiddels een begrip in korfballend Nederland. De verenigingen komen graag naar ons toernooi toe en 
is inmiddels uitgebreid met een 1-1 toernooi. Vorig jaar won de C1 van Achilles het toernooi in de C-klasse en kregen 
Pauline en Noa een extra pluim voor talentvolle speelster/speler. 
De Alsem Jeugd League belooft ook dit jaar weer een geweldig toernooi te worden met een ijzersterk deelnemersveld!  
Julien Alsem, eigenaar van drie filialen en een drankengroothandel in Den Haag Zuidwest (www.alsem.nl), sponsort 
naar eigen zeggen, omdat: “Daar waar de overheid zich terug trekt vanwege bezuinigingen, kunnen ondernemingen in 
hun lokale leefgebieden hun positie in de markt verstevigen door iets voor de wijk en omgeving te doen. Korfbal is in 
het bijzonder een sport waar je naast het conditioneel en motorisch aspect, in het groepsproces met zowel jongens als 
meisjes leert omgaan.”  “Daarnaast spelen alle drie onze kinderen korfbal: Jeroen, Lars en Sanne.” 
De A1 (met Lars Alsem) is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de hoofdklasse (zaal) en speelt op het veld in de 
Overgangsklasse. De B1 acteert al enige tijd in de hoofdklasse en laat elke keer weer goede prestaties zien. Ten slotte 
heeft de C1 (hoofdklasse) afgelopen jaar maar liefst twee keer deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap. Sanne 
Alsem (met o.a.  Joren van Nieuwenhuijzen) greep helaas net mis in de zaalfinale in het Ziggodome tegen Groen-Geel 
A1.  
Dit jaar laten de spelers van de A1, B1 en C1 tijdens dit toernooi in hun categorie hun talenten zien. De tegenstanders 
van de Alsem League van dit jaar zijn: DSC (Eindhoven), DVO (Bennekom), Fortuna (Delft), Groen Geel (Wormer) 
en Nieuwerkerk (Nieuwerkerk a/d IJssel) Met dit sterk deelnemersveld belooft het weer een groot sportief spektakel te 
gaan worden. Naast het wedstrijdtoernooi, vindt dit jaar voor de tweede keer het beruchte 1 tegen 1 plaats. Hiervoor 
vaardigt elke vereniging, voor elke jeugdcategorie, één speler (M) om elkaar af te troeven door zoveel mogelijk te scoren 
in één minuut.  
Het programma start om 09:00 met het voorstellen van alle ploegen en om 13:00 zal het spektakel 1 tegen 1 
plaatsvinden. Ten slotte vindt om 16:15 de prijsuitreiking plaats.  
 
Ik zou zeggen: zet 27 augustus in je agenda en houdt Facebook en de website in de gaten voor meer nieuws 
(www.hkvachilles.nl)! 
 
Margot 
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Sjek de Man overleden 
 
Deze week ontvingen wij het treurige bericht dat oud-lid Sjek de Man op 55- jarige leeftijd is overleden. 
Wij herinneren ons Sjek als een actief en enthousiast lid. Hij maakte onder andere deel uit van de contactraad en was 
door velen een graag geziene Achilliaan. 
 
Wij wensen alle familie en vrienden heel veel sterkte en kracht toe in deze zware tijd. 
 
Namens het Bestuur, 
 
Bart Kasten 
 

 

 

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons omringd heeft, laten wij u met droefheid weten 
dat op 55- jarige leeftijd geheel onverwacht is overleden onze allerliefste 

 

Hartog Jacques de Man 
~ Sjek ~ 

 
* ‘s Gravenhage, 26 april 1961 † Oud-Turnhout, 9 augustus 2016 
 

Manuella († 28 maart 2006) 
Yolanda 

Shannon en Nils 
Kelley en Zidann 

Catrien en Paul 
Eric en Dave 

 

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van Yarden crematorium. 
“Nieuw Eykenduynen”, Kamperfoeliestraat 2a te ’s Gravenhage op dinsdag 16 augustus om 15.00 uur. 

Aansluitend is om 16.00 uur de plechtigheid 
 

Correspondentieadres: Familie de Man-Blik 
Hendrickxstraat 7, 2360 Oud Turnhout, België 

 

 
 

An van Brugge – Caspers overleden 
******************************* 

 
Afgelopen weekend ontvingen wij het treurige bericht dat An van Bruggen-Caspers, oud erelid bij Ready, op 93-jarige 
leeftijd is overleden. An was de moeder van Wieka en Ab van Bruggen en de oma van Renske en Renee Lelieveld. Bij 
Ready was An meer dan tachtig jaar een heel actief en fanatiek lid. Tot haar vijftigste stond zij zelf in het korfbalveld, 
maar was daarnaast ook actief als trainer, lid van de seniorencommissie en zij maakte een tijd lang het krantje samen 
met haar Gerrit. Ze heeft zelfs een tijdje op het bondsbureau gewerkt. Vele Readyanen zullen 'tante An' herinneren van 
het fanatieke aanmoedigen langs de lijn, bij de wedstrijden van haar kinderen en kleinkinderen. Wij wensen alle familie 
en vrienden heel veel sterkte en kracht toe.  
 
Namens het Bestuur,  
Bart Kasten 
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Activiteiten Agenda Senioren 
27 aug 
14 sept 
 
1 en 2 oktober 
7 okt 

Alsem Leaque 
15.00 – 18.00 uur kantine 
verhuurd 
Achilles / Semmydag 
Kantine verhuurd 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
3 sept Openingsdag 30 okt ADO Kids 
16 sept Outdoor Cinema ?? nov Kampavond 
29 sept Lichtjesbrigade 25 nov Sinterklaas 
29 okt AB Feest 18 dec Kerstdiner 

 
 

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

 

Afgelopen week hadden we 1 jarige. 

Het was Sebas Solleveld, hij werd 18 augustus 13 jaar. 

Deze week hebben we er 2, t.w. Noa Brusse, hij wordt 26 

augustus14 jaar en Marlou de Reu, zij wordt 27 augustus 15 jaar 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

 

 
Opening nieuwe korfbalseizoen 3 september 
*************************************** 

 
Het is weer bijna zover! Zaterdag 3 september worden de eerste competitiewedstrijden weer gespeeld! Voor sommige 
ploegen is de voorbereiding al een tijdje bezig en de andere ploegen gaan deze week weer beginnen. Alle trainers zorgen 
ervoor dat de nieuwe teams weer goed voor de dag komen! Dat belooft ook dat het weer ouderwets druk en gezellig zal 
worden op ons veld.  
 
De AC heeft dit jaar wederom een springkussen geregeld, wat deze dag nog veel leuker maakt! Ook zullen wij weer 
pannenkoeken gaan verkopen. Daarvoor zoeken wij nog een paar pannenkoekenbakkers, dus heb jij zin om op 
vrijdag/zaterdag een pak pannenkoeken te bakken voor onze club en deze dag, laat dat hieronder dan even weten of 
spreek Henriette of Julia even aan op het veld/of via mail/berichtje. Vorig jaar was het een groots succes, dus hoe 
meer, hoe beter!! 
 
Wij hebben in ieder geval weer zin in een mooi, sportief en gezellig jaar, met goede wedstrijden en leuke activiteiten, om 
maar te beginnen met de openingsdag!! 
 
Wij zien jullie graag zaterdag 3 september op ons veld! 
 
Groetjes,  
AC  
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Activiteiten 
********** 

 
Zaterdag 3 september: Openingsdag 
Alle jeugd. 
Luchtkussen en pannenkoeken.  
 
Vrijdag 16 september: Outdoor Cinema 
Film kijken op het grasveld vanaf ca 20.00uur 
Voor A, B en C. 
 
Donderdag 29 september: Lichtjesbrigade 
Alle jeugd. Trainingstijd 
 
Zaterdag 29 oktober: AB feest 
 
Zondag 30 oktober: ADO Kids 
Kangoeroes (?) t/m D 
 
... November: Kampavond 
 
Vrijdag 25 november: Sinterklaas 
 
Zondag 18 december: Kerstdiner 
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Van de KC 
********** 

 
Vrijwilliger gezocht 
Wij zoeken met spoed een vrijwilliger/pensionada die het leuk vind om op 
dinsdagochtend 2 uurtjes kantinedienst te staan (10.00-12.00) en de jeu de boulers van koffie te voorzien.  
Graag een berichtje naar: kc@hkvachilles.nl 
 

 
 
 

Gezonde sportkantine 
******************** 

 
HKV Achilles is een samenwerking aangegaan met de 
gezonde sportkantine:  Team Fit! Door een gezond 
assortiment aan te bieden, wil onze vereniging haar leden 
en bezoekers stimuleren om minder zout, zoet en vet te 
eten/drinken.  
Daarom is vanaf komende week ieder weekend vers fruit 
te verkrijgen en zijn er gezonde(re) snacks toegevoegd aan 
het huidige assortiment.  Daarnaast is het inmiddels 
mogelijk om gratis een heerlijk glas gekoeld water te 
‘tappen’ aan de bar. 
We zullen naar gelang het veldseizoen duurt, producten 
toevoegen en/of verwijderen. Dit is een extra assortiment, 
want natuurlijk verdwijnen de favoriete producten niet. 
Kijk voor meer info op: 
http://www.gezondesportkantine.nl/ 
 
Irene 
 
 

mailto:kc@hkvachilles.nl
http://www.gezondesportkantine.nl/
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Overgeschreven naar spelend lid: Pamela Noordam – Wessels 
 Sophie de Graaf 
 Vera de Graaf 
 
Correctie LK 01: Melissa Leden m.z. Marissa Leben 
 Damien Leden m.z Damine Leben 
 
Adreswijziging: Cathelijne, Jurgen, Bram en Lukas Kuper naar 
 zie gemaild krantje 
 
Aangemeld als lid: Fedde (F.A.) van Mosel 
 zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
O-pair en O-mair 
U zult wel denken wat een rare aanhef voor een stukje, maar ik ga het u helemaal 
uitleggen. 
Ik heb deze kreten zelf bedacht en als het niet zo is hoor ik het graag, want van plagiaat wil ik niet beschuldigd worden. 
Ik denk ook dat het de woorden van 2016 worden, dus draag het uit dan bent u er ook debet aan. 
Het gaat feitelijk over jonge kindjes en iets boven modale ouderen en dan bedoel ik 70 plus. Om bij het begin te 
beginnen ga ik terug naar de tijd van de Batavieren waar de mannen in een kek bevervelletje op jacht gingen en de 
vrouwen het land bewerkte en de Bataviertjes met oma en opvier in een grot of hut achterbleven en aan dagbesteding 
deden, niet met lego en pokemon maar zich nuttig maakte met leerbewerken en vis schoonmaken en laten drogen op 
rekken of stokken. 
U ziet wel dat kinderen van jongs af aan beschermd werden en een zekere opvoeding genoten, want de basis leg je in de 
jongste jaren, het vormt het individu. 
Heel veel jaren later had je de gouvernante en dan bedoel ik de upper-ten die het te druk had met onzinnige dingen, 
zodat ze hun kroost overgaven aan een dame die hen louter in het Frans les gaf en klaar stoomde voor dezelfde 
onzinnige dingen die hun papa en mama nu deden. 
Het was les in etiquette, lezen van ingewikkelde gedichten, handwerken en drie keer per dag omkleden voor de lunch, 
the high-tea en later het souper en alles in het Frans en franse slag. 
Weer later kwamen de kindermeisjes iets minder chique dan gouvernante maar toch, chique. 
Toen kwamen de au pair, jonge meisjes meestal uit arme landen als Filippijnen, Thailand of Pakistan, die voor een paar 
centen op de kindjes letten, licht (wat is licht) huishoudelijk werk deden en in de bezemkast sliepen. 
De captains of industrieluitjes huurden zo een meisje voor een kleine vergoeding, hadden eigenlijk totaal geen zin en 
tijd voor de kids en ze hielpen zo een au pair aan een beter bestaan. 
Nu hebben we de O-pair en O-mair oftewel opa en oma die te pas en te onpas oppassen. Meestal 2 of 3 dagen en als 
dfe nood hoog is, omdat Peter-Jan een congres heeft van een paar dagen en Marie-Anne haar best doet om door het 
glazen plafond te breken, nog een dagje of een heel weekend extra. 
Het wordt met liefde gedaan en het is leuk meestal, maar eerlijk is eerlijk knap vermoeiend. 
De jongelui beginnen wat later met de kindjes, de O-pair en O-mair zijn dus ook wat ouder en wat strammer, want ze 
zijn tenslotte geen 20 meer zoals dat heet. 
De carriere zit wat in de weg, dus de beide kindjes moeten ook redelijk snel achter elkaar komen, d.w.z. de eerste net in 
de box, de tweede in de wieg en weer up in de vaart der volken. 
Je moet ze zien schuiven de O-pair en O-mair in de winkelcentra met dikke wallen onder de ogen en daarna direct door 
naar de kinderspeelplaats waar geschommeld, gewipkipt en het klimrek bestegen moeten worden. O-mair heeft de 
eierkoeken paraat en O-pair de fruitdrankjes zonder suiker (ongezond) met rietje in de aanslag, want er moet gegeten en 
gedronken worden. 
De buggy is meestal een tweezits dus ook dubbel breed, dus je 
moet een rijbewijs hebben om ermee tge laveren en soms komt 
men dan ook klem te zitten bij de draaideur. 
Daar de peuters natuurlijk ook vermoeid raken en geen zin 
meer hebben om te fietsen of te lopen heeft O-pair het 
loopfietsje, de driewieler en de peuterkinderwagen met pop of 
beer op zijn nek, want alles moet natuurlijk mee. 
Als O-pair en O-mair er niet waren donderde de economie 
ineen en alles pro deo, want de kinderen hebben het toch al 
moeilijk genoeg. Als ze hun oogappeltjes om 19.00 uur 
afleveren en naar huis gaan zijn ze uitgeput, uitgewoond en 
vallen bij de TV als een blok in slaap. 
Moet jij nog water zegt O-mair, nee geef mijn portie maart aan 
Fikkie zegt O-pair. 
Gelukkig een dag ertussen om bij te komen, maar dan weer aan 
de bak. 
Bedankt O-pair en O-mair voor uw inzet. 
 
Veel liefs 
O-mair Elly en O-pair Rene 
 
P.s. het is zo leuk!! 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

Flessenactie Flessenactie 
 
In het halletje van de kantine staat een groene container waarin iedereen zijn/haar lege flessen 
kan deponeren. 
De opbrengst wordt besteed voor materialen en activiteiten voor de jeugd. 
 
 
 

Frituurvet Frituurvet 
 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

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

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

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

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

 
Zaterdag: 09.30 uur Alsem League!! 
 20.00 uur Achilles A1 – Deetos A1 

 
 
Zondag: Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma Junioren dinsdag 23 augustus 
 

Achilles A1 – Deetos A1 
 Benthe, Esmee, Daniek, Danique, 
 Mirthe, Anne 
 Tobias, Wesley, Joël, Luca, Mark, 
 Pepijn 

Zaterdag 20.00 uur op het kunstgras 
Verzamelen: 19.15 uur op het veld 
Coach: Arjen, Malou, Ferry 
Scheids: Jeroen Alsem 

 
Oefenprogramma Junioren zaterdag 27 augustus 

 

Achilles A1: Alsem League 
 wna 

Zaterdag 09.00 uur 
Verzamelen: 08.30 uur op het veld 
Coach: Arjen, Malou, Ferry 

 

Fortuna A2 - Achilles A2  
 wna 

Zaterdag 16.00 uur in Delft 
Verzamelen: 15.00 uur voor het veld 
Coach: Raquel, Amel 
Vervoer: In onderling overleg 

 

Achilles A3: Futura toernooi 
 wna 

Zaterdag 12.00 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Coach: w.n.a. 

 

Achilles A4: Futura toernooi 
 Marloes, Britte, Annelotte 
 Ruben, Mathijs, Laurens, Gamile, 
 Feddy, Lucas, Joram 

Zaterdag 12.00 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Coach: Robbie 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Jaap Baak 06-23884234 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com 
En Website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Oefenprogramma Aspiranten zaterdag 27 augustus 
 

Achilles B1: Alsem League 
 wna 

Zaterdag 09.00 uur 
Verzamelen: 08.30 uur op het veld 
Coach: Gerald, Dylan, Desiree 

 

Achilles B2: Futura toernooi 
 wna 

Zaterdag 12.00 Stokroosveld 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Coach: Alex, Anika 

 

Achilles C1: Alsem League 
 wna 
 

Zaterdag 09.00 uur 
Verzamelen: 08.30 uur op het veld 
Coach: Rob, Fabian 

 

Achilles C2: Futura toernooi 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste 
 Maurits, Joshua, Quin, Floris 

Zaterdag 12.00 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Coach: Simon, Ilan 

 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles C3: Futura toernooi 
 Esmee, Melissa, Hannah, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip 

Zaterdag 12.00 Stokroosveld 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Coach: Mariska, Ruben 

 
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.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com 
En Website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Oefenprogramma Pupillen zaterdag 27 augustus 
 

Achilles D2: Futura toernooi 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa 
 Niek, Ocker, Leander,  

Zaterdag 09.30 Stokroosveld 
Verzamelen: 09.00 aldaar 
Coach: Joy, Niek, Danique 

 

Achilles E2: Futura toernooi  
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin 

Zaterdag 09.30 stokroosveld 
Verzamelen: 09.00 aldaar  
Coach: Joost, Merel 

 

Achilles E3: Futura toernooi   
 Nikki, Shannon, 
 Lucas, Joost, Teun, Lucas 

Zaterdag 09.30 Stokroosveld 
Verzamelen: 09.00 aldaar 
Coach: Tristan, Robin 

 

Achilles F2/F3: Futura toernooi 
 Eva, Britt, Christine, Joanne 
 Lucas, Jens, Jurre, Milan, Sem 

Zaterdag 09.30 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 09.00 aldaar 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
 Rinus, Teddie, Maaike 

 
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.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com 
En Website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Wedstrijdprogramma Alsem Jeugd League 2016: 
****************************************** 

 
Wedstrijdduur: 2x20 minuten met 5 minuten rust 
 
C1: 

Ronde: Tijden: Teams: 

1 09.30 uur – 10.15 uur Achilles  – Nieuwerkerk 

2 10.15 uur – 11.00 uur DVO – Groen Geel 

3 11.15 uur – 12.00 uur Groen Geel - Achilles 

4 12.00 uur – 12.45 uur Nieuwerkerk - DVO 

 13.00 uur – 14.15 uur 1 tegen 1 

5 14.25 uur – 15.10 uur DVO - Achilles 

6 15.10 uur – 15.55 uur Groen Geel - Nieuwerkerk 

 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
mailto:ovreijn@hotmail.com
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B1: 

Ronde: Tijden: Teams: 

1 09.30 uur – 10.15 uur Groen Geel - Nieuwerkerk 

2 10.15 uur – 11.00 uur Achilles - DSC 

3 11.15 uur – 12.00 uur Nieuwerkerk- Achilles 

4 12.00 uur – 12.45 uur DSC – Groen Geel 

 13.00 uur – 14.15 uur 1 tegen 1 

5 14.25 uur – 15.10 uur DSC - Nieuwerkerk 

6 15.10 uur – 15.55 uur Achilles – Groen Geel 

 
A1: 

Ronde: Tijden: Teams: 

1 09.30 uur – 10.15 uur Achilles - Nieuwerkerk 

2 10.15 uur – 11.00 uur Groen Geel - Fortuna 

3 11.15 uur – 12.00 uur Nieuwerkerk – Groen Geel 

4 12.00 uur – 12.45 uur Fortuna - Achilles 

 13.00 uur – 14.15 uur 1 tegen 1 

5 14.25 uur – 15.10 uur Groen Geel- Achilles 

6 15.10 uur – 15.55 uur Fortuna - Nieuwerkerk 

 
Prijsuitreiking: ± 16.15 uur 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag Allemaal 
 
 
 
Zondag Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 22-08 Olga van Reijn 
 29-08 Marian Lijmbach 
 05-09 Monique Alsem 
 12-09 Vera Rodriguez 
 19-09 Anneke Zoutendijk 
 26-09 Coby Linse 
 
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 3 en zondag 4 september 
 
 

ONDO - Achilles 
ONDO 2 – Achilles 2 
Velocitas 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – Excelsior 3 
Achilles 5 – Refleks 4 
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6 
Achilles 7 – Excelsior 4 
Achilles 8 – Badhoevedorp/MIK 3 
Achilles 9 – Refleks 5 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 
DES A1 – Achilles A2 
Rapid A3 – Achilles A3 
GKV A1 – Achilles A4 
Fortis B1 – Achilles B1 
De Meervogels B1 – Achilles B2 
Achilles B3 – Avanti B4 
Kinderdijk C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Fluks C1 
Oosterkwartier C1 – Achilles C3 
Achilles D1 – Refleks D1 
Achilles D2 – Nieuwerkerk D5 
Achilles E1 – Avanti E5 
Achilles E2 – Weidevogels E2 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E3 
Fortuna/Delta Logistiek F1 – Achilles F1 
Fortuna/Delta Logistiek F2 – Achilles F2 
Achilles F3 – Avanti F3 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 15.30 uur 
Zo 14.50 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo 13.15 uur 
Za 13.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.45 uur 
Za 13.05 uur 
Za 11.35 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.10 uur 
Za 11.30 uur 
Za 10.05 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.05 uur 
Za 12.40 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.35 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.25 uur 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Zaterdag 22 augustus (Alsem League)   
08:00 – 09:30  KC leden 
09:30 – 10:15  Ouders B1 
10:15 – 11:00  Ouders C1 
11:00 – 12:00  Ouders A1 
12:00 – 13:00  Ouders C1 
13:00 – 14:00  Ouders A1 
14:00 – 15:10  Ouders B1 
15:10 – 16:00  Ouders C1 
16:00 – 17:00  Ouders B1 
17:00 – 18:00  Ouders en spelers A1 
18:00 -  Sluit   KC leden en  
                       Organisatie Alsem League 
 
 
 

 
 

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

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

Email: benthe@ziggo.nl 
 

 


