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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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Achillesselectie zet succesvolle clinic neer 
************************************* 

 
Na een succesvolle korfbal zaterdag stond de selectie op zondag morgen alweer 
vroeg klaar om de clinic voor de F t/m B voor te bereiden.  
Het weer was wat spannend, er beloofde veel regen te vallen, maar de selectie is niet van suiker en stond om 09.15 uur 
gewoon op het veld om de palen klaar te zetten.  
 
De eerste kinderen stroomde binnen en om 10.00 uur begon de warming up. De kinderen zaten vol energie en hadden 
er zin in. 
Elk selectie lid stond bij één van de zeven onderdelen, en voorzag de kinderen van tips. De onderdelen waren 
rebounden, 1 tegen 1, korte kansen, doorlopen, gooien en vangen, schot en de ladders.  
Elke ronde duurde zo'n 5 minuten waarbij de kinderen in totaal zo'n uur bezig waren.  
Hierna eindigden we met een 1 tegen 1 duel tegen een zelf uitgekozen selectie lid. 
Nou ik heb alle hoeken van het veld gezien. De kinderen scoorden het ene na het andere goal. Dat beloofd wat voor de 
toekomst.  
 
Uitgeblust begonnen we aan de tweede helft van de clinic. Hier waren de B en de C aan de beurt. Ook hier dezelfde 
onderdelen, maar met een wijziging in de oefeningen. Leuk om te zien dat, ondanks het weer, zoveel kinderen aanwezig 
waren.  
Ook hier waren we zo'n uur bezig waarna er geëindigd werd met een wedstrijdje waarbij alle selectie leden tegen alle 
kinderen speelden.  
Het was een succesvolle ochtend waarbij het niveau en de inzet hoog lagen. Petje af, en zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Op naar het eerste thuisweekend voor de selectie. Wij hopen komend weekend de eerste thuispunten te pakken. Tot 
zaterdag allemaal! 
 
Namens de gehele selectie, 
Anne-Roos Hoekstra 
 
 

HERHALING: VACATURE          VACATURE       VACATURE       VACATURE 
************************************************************************ 

 
Wij zijn voor komend seizoen nog dringend opzoek naar een trainer coach voor de 
volgende teams: 
De B3; hier zoeken wij naar iemand die het leuk zou vinden om deze kids op zaterdag te 
begeleiden tijdens de wedstrijd. De trainingen zijn inmiddels vergeven, waar wij uiteraard 
erg blij mee zijn. 
De A3 zoekt nog wel met spoed een trainer/coach! 
Als je geïnteresseerd ben, aarzel niet en laat het ons dan zo snel mogelijk weten!  
 
De technische commissie 
 
Met vriendelijke groet,  
Renske Lelieveld  
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Team Activiteit Bedrag 

    

Selectie  €  

4  €  

5  €  

6  €  

7  €  

8  €  

9  €  

A1  €  

A2  €  

A3  €  

A4  €  

€B1  €  

B2  €  

B3  €  

C1  €  

C2  €  

C3  €  

D1  €  

D2  €  

E1  €  

E2  €  

E3  €  

F1  €  

F2  €  

F3  €  

AC  €  

    

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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Gratis blessure-check voor alle leden van Korfbalvereniging Achilles 
 
Achilles biedt al haar leden die een blessure hebben opgelopen de kans om op korte termijn zonder kosten gezien te 
worden bij praktijk voor Fysiotherapie  en Manuele therapie APPÈL, gevestigd aan de Mient 667 in de Vruchtenbuurt. 
 
Dit kunnen blessures zijn die u heeft opgelopen tijdens het sporten maar u bent ook van harte welkom als u de blessure 
op een andere manier heeft opgelopen. 
 
De fysiotherapeute zal uw blessure onderzoeken en een vrijblijvend advies geven over het te volgen beleid. Gemiddeld 
genomen zal de inventarisatie van uw klacht ongeveer 10-15 minuten in beslag nemen. 
 
U kunt u aanmelden voor de blessure-check door een email met naam, leeftijd, team en telefoonnummer te sturen naar 
appel@appelfysio.nl. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 06-18725827. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact 
met u worden opgenomen voor het maken van een afspraak. 
 
De screening van de blessure vindt plaats in onze praktijkruimte. Deze ruimte bevindt zich vlakbij Achilles, aan de 
Mient 667 (hoek Appelstraat). 
 
Tanja van Houten/Angelique Runderkamp 
Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie APPÈL 
Mient 667 
2564 LH Den Haag 
 
Telefoon: 06-18725827 
 070-3233373 
Email: Appel@appelfysio.nl  
Website: www.appelfysio.nl 

 

 Haagse korfbalvereniging ACHILLES 

 
 

http://www.appelfysio.nl/
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Activiteiten Agenda Senioren 
14 sept 
 
1 en 2 oktober 
7 okt 

15.00 – 18.00 uur kantine 
verhuurd 
Achilles / Semmydag 
Kantine verhuurd 

  

 
 

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

 
ONDO – Achilles 15-20 
ONDO 2 – Achilles 2 6-22 
Velocitas 3 – Achilles 3 14-22 
Achilles 4 – Excelsior 3 6-16 
Achilles 5 – Refleks 4 24-8 
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6 5-9 
Achilles 7 – Excelsior 4 13-9 
Achilles 8 – Badhoevedorp/MIK 3 8-12 
Achilles 9 – Refleks 5 10-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
ONDO – Achilles 15-20 
Futura – Velocitas 24-22 
IJsselvogels – KCR 18-20 
Rapid – VEO 17-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 1 2 1 0 0 20 15 5 0 
VEO 1 2 1 0 0 20 17 3 0 
Futura 1 2 1 0 0 24 22 2 0 
KCR 1 2 1 0 0 20 18 2 0 
Velocitas 1 0 0 1 0 22 24 -2 0 
IJsselvogels 1 0 0 1 0 18 20 -2 0 
Rapid 1 0 0 1 0 17 20 -3 0 
ONDO 1 0 0 1 0 15 20 -5 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
ONDO (G) 1 – Achilles 1 15-20 
Na een goede voorbereiding, met onder andere een weekend Antwerpen, mochten we nu dan eindelijk voor ‘het echie’ 
spelen. Vorig jaar sloten we het seizoen af als kampioen en dus komen we dit jaar uit in de eerste klasse. Onze eerste 
tegenstander was ONDO, een oude bekende, waar we twee seizoenen geleden nog een aantal pittige wedstrijden tegen 
speelden. 
Het tweede had het vooraf niet erg moeilijk tegen de reserves van ONDO en gaf een goed voorbeeld, daar werd het 
maar liefst 6-22. Ondanks een rommelige voorbereiding, was de eerste goal toch voor ons. Hier had ONDO nog direct 
antwoord op, waarna het initiatief bij ons bleef en het eerste gaatje van twee geslagen was. We kwamen niet meteen los 
van ONDO, ze bleven ons tot eind tweede helft op twee punten volgen. Pas vlak voor rust werd de afstand groter, de 
kleedkamers werden opgezocht bij 7-12. 
Na rust leken we scherp te starten, met meteen een snel doelpunt. Leken, want daarna volgde een stroeve periode, 
waarin bij ons weinig meer lukte. De energie van eind eerste helft was verdwenen, waardoor ONDO zichzelf terug kon 
knokken tot 1 puntjes verschil: 14-15. Ondanks dat we de betere ploeg waren, konden we dat niet meer uitdrukken in 
de score. Aanvallen werden te moeilijk opgezet, verdedigend gaven we teveel ruimte. We gingen hen toch niet echt 
weer gelijk laten komen?! Koppies bij elkaar, terug naar de basis en gaan met die banaan. ONDO maakte nog één 
doelpunt, wij gelukkig zes: de wedstrijd eindigde bij 15-20.  
 
Alle begin is moeilijk: soepeltjes verliep het vandaag nog niet. Mindere wedstrijden moeten ook gewonnen worden en 
dat lukte gelukkig wel, er gingen vier punten mee terug naar Den Haag. Als het kampioenschap op het veld het doel 
wordt, moeten we een flink tandje bijschakelen. De mogelijkheden zijn er.. Nu de uitvoering nog! 
Volgende week spelen we op ons eigen veld tegen IJsselvogels, om 15.30 uur. Vooraf is er naast het tweede en de A1 al 
veel te zien, want het thuisprogramma is druk. Als je er dan toch bent.. Blijf daarna dan ook nog even plakken voor het 
derde en de A2! 
 
Desiree 
 
ONDO 2 - Achilles 2 6-22 
Na een lange voorbereiding met o.a. een weekendje Antwerpen, mochten we eindelijk onze aller eerste 
competitiewedstrijd spelen tegen ONDO 2.  
 
De wedstrijd kwam moeilijk op gang. Ondanks dat creëerde we genoeg kansen en kwamen op een 1-4 voorsprong. De 
kansen bleven gecreëerd worden waardoor we uit konden lopen naar een 4-11 ruststand.  
 
Kort na de rust was duidelijk dat de 2 punten mee gingen naar den haag en was het een kwestie van een zo hoog 
mogelijke uitslag op het scorebord neer te zetten. Uit eindelijk is het 6-22 geworden en kunnen we terug kijken op een 
goede start van de competitie voor Achilles 2. Nu keihard werken aan de afronding want dan had de stand nog veel 
hoger op kunnen lopen.  
 
Wel wil ik graag de meegereisde supporters bedanken voor het aanmoedigen en we hopen jullie nog vaak langs het veld 
te zien!! 
 
Merel 
 
Velocitas 3 - Achilles 3 14-22 
Zaterdag begon het korfbalseizoen van Achilles 3 bij Velocitas. Oefenwedstrijden waren gespeeld, de shirtjes toch nog 
gevonden en - na twee maanden ongewassen te hebben liggen fermenteren - geurloos en fris aanwezig. Zelfs het 
Nederlandse zonnetje had besloten deze wedstrijd niet te willen missen en was toeschouwer tussen slechts enkele 
wolkjes. Uit angst voor deze warme heemelgigant had de Wind zich afgemeld. Kortom, de voortekenen waren goed, de 
omstandigheden gunstig. Na een aantal sterke startminuten wilde het desondanks allemaal niet lukken bij Achilles. 
Vooral in het eerste aanvalsvak liep het stroef. Ballen vlogen regelmatig over de zijlijn, er werd wat gemopperd en de 
koppen gingen hangen. Halverwege de eerste helft stond er een 5-1 achterstand op het scorebord en net toen het er 
somber uit begon te zien, kwam de ommekeer.  Dankzij goed verdedigend werk en veel onderscheppingen kreeg de 
aanval vaak de kans en lang de tijd om het volgende zwart-witte doelpunt te maken en toen het uiteindelijk viel, bleek er 
een last van het team te zijn afgevallen. Gemopper werd al snel gejuich en nog dezelfde helft werd een 5-1 achterstand 
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een 6-9 voorsprong. Met laatstgenoemde stand werden de kleedkamers opgezocht. Zo doorgaan en zorgen dat wij de 
eerste paar doelpunten maken, dat was het plan. En zo is het ook gegaan. Al snel was het geen echte wedstrijd meer en 
was het alleen nog de vraag met hoeveel punten we zouden winnen. De eindstand stokte uiteindelijk op 14-22. Een 
mooie eerste wedstrijd en een terechte overwinning waarvoor in de eerste helft hard is gevochten en die in de tweede 
helft netjes is veilig gesteld. Robbin, bedankt voor het meegaan en de goede invalbeurt!  
 
Koen 
 
Achilles 6 – KVS/Maritiem  6 5-9 
Een kort verslagje om het seizoen mee te beginnen: zaterdag stond Team 6 al direct een derby te wachten. Helaas stikte 
de ploeg in een graatje en werd er verloren van KVS. Er werden veel kansen gemist, blablabla, strafworpen, blabla 
(Alex: nog twee rondjes te gaan ouwe), de ploeg was nog niet helemaal ingespeeld, blabla, KPN lag eruit, bla, het waaide 
hard, het lag aan de scheidsrechters (meervoud ja, want Henk trok het niet meer en droeg voor de tweede helft zijn fluit 
over aan Sten) et cetera. Maar dat was het belangrijkste niet van de dag. Eerder mocht Tik-m-aanvoerder Rinus 
(besloten op het eerste geslaagde teamuitje bij De Burcht) namelijk de bidonnen van de ‘gezonde kantine’ op komen 
halen waarmee Team 6 zonder ook maar een minuut te spelen al 12 bekers gewonnen heeft. En dat in 1 seizoen! In 
Rotterdam had de Coolsingel al lang en breed vol gestaan. Het seizoen kan dus nu al niet meer stuk. Nog een oproepje: 
Yoeri houdt van oudere dames. Meld je bij aanvoeder Rinus, dan zorgen we dat geïnteresseerden als ‘team van de week’ 
op mogen lopen met Yoeri. Verder was Mieke jarig. Vergeet haar niet te feliciteren als je haar binnenkort ziet. 
Volgende week brengen we een bezoekje aan Rijnsburg bij het gezellige Madjoe 4. 
 
Groetjes, 
Erwin 
 
Achilles 7 – Excvelsior 4 13-9 
Donderdagavond, net gegeten en hangend op de bank. Gaan we trainen of niet? Eigenlijk 
geen zin maar omdat dit weekend de eerste wedstrijd weer op het programma stond 
besloten om toch maar te gaan. Henk zou namelijk ook komen en gekomen is die 
waarschijnlijk zeker alleen niet op de training. Er waren maar liefst 28 man aanwezig op de 
training die onder de uitmuntende leiding stond van Britt en Koos. De eerste training is 
toch altijd weer een beetje aftasten want hoe zwaar is zo'n bal ook alweer en is me conditie dit jaar weer slechter dan 
andere jaren? Nieuwe aanwinst dit jaar is Nikki, die overigens er vandaag wel met de pet naar gooiden. Ze kwam 
namelijk te laat aan waardoor Marieke onverwachts in de basis moest beginnen. Andere aanwinst Collin besloot 
foutloos te blijven door voor het begin van het seizoen de handdoek al in de ring te gooien. Afwezig was licht golvende 
krullenbol Rick die in Turkije bezig was met een coupe, benieuwd welke smaken die genomen heeft. Ook afwezig was 
onze hamburger Koningin Alex die op zoek is op welk festival ze nou eigenlijk de lekkerste verkopen. Door deze 
afwezige vandaag een mooi reservekoppel op de bank bestaande uit Sandra en Erwin. Net voor de wedstrijd begon 
trokken de wolken weg en kwam de zon goed tevoorschijn. De temperatuur steeg gelijk een fiks aantal graden en 
kijkend naar de tegenstander met een jonge ploeg, coach en goedgevulde bank konden we ons borst natmaken. Maar 
eigenlijk namen we direct het heft in handen. Wat wil je ook anders als Henk zijn doorlopen gaat scoren? Je weet wat ze 
zeggen over een bepaalde lichamelijke oefening de dag voor de wedstrijd, hem bracht het in ieder geval geen 
windeieren. Ook de kans dat Elmar een leuke avond gehad moet hebben leek groot na zijn benutte doorloop. Bij een 7-
3 voorsprong bij rust spraken we af tegen beter weten in de tegenstander vandaag niet dichterbij te laten komen en ons 
zo een hoop energie te besparen in de tweede helft. Zoals u begrijpt kropen ze toch heel even angstig dichtbij maar 
hebben we daarna de wedstrijd professioneel uit kunnen ballen. Een 13-9 overwinning is toch een mooi begin. 
Volgende week gelukkig even een weekje vrij om bij te komen van vandaag en dan gaan we kijken of we het 
huzarenstukje van vorig jaar kunnen herhalen! 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 15-19 
DES A1 – Achilles A2 25-16 
Rapid A3 – Achilles A3 11-7 
GKV A1 – Achilles A4 10-5 
Fortis B1 – Achilles B1 8-17 
De Meervogels B1 – Achilles B2 10-8 
Achilles B3 – Avanti B4 5-7 
Kinderdijk C1 – Achilles C1 13-6 
Achilles C2 – Fluks C1 9-7 
Madjoe C3 – Achilles C3 3-3 
Achilles D1 – Refleks D1 4-9 
Achilles D2 – Nieuwerkerk D5 6-3 
Achilles E1 – Avanti E5 16-2 
Achilles E2 – Weidevogels E2 1-4 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E3 2-6 
Fortuna/Delta Logistiek F1 – Achilles F1 10-9 
Fortuna/Delta Logistiek F2 – Achilles F2 6-6 
Achilles F3 – Avanti F3 2-3 
 
Vorige week mocht de E2 op het Futura-toernooi weer voor het eerst in actie 
komen. De eerste wedstrijd moesten we tegen het sterke ALO weer even wennen 
aan het spel en in de tweede wedstrijd ging dat dan ook al een heel stuk beter. We 
hadden daarin minimaal evenveel kansen als onze tegenstander en het was wat dat 
betreft een leuke gelijk opgaande wedstrijd. Maar daar waar Futura de bal wel door 
de korf wist te krijgen, wilde dat bij ons niet lukken. In de laatste wedstrijd waren we toch wel moegestreden en lukte 
niet alles meer. 
Dinsdag werd er ook nog even tegen (eerste helft) en met (tweede helft) de E1 geoefend en wederom ging het allemaal 
een beetje beter. Toch bleef de beloning in de vorm van een doelpunt uit. 
Afgelopen zaterdag mochten we dan eindelijk aan de competitie beginnen. Tegenstander was Weidevogels. Het was een 
leuke wedstrijd, waar wij in de eerste tien minuten misschien nét iets beter waren dan de tegenstander. Het leverde ons 
ook ons eerste doelpunt op en ook meteen onze eerste voorsprong op. Weidevogels wist tegen het einde van de eerste 
tien minuten ook te scoren en bij rust stond het nogsteeds 1-1. 
De tweede helft begon Weidevogels heel scherp. Twee kansen leverden ook gelijk twee doelpunten op. Wij bleven 
echter keidhard werken. Het was dan ook genieten van Jalien, die alles met haar buitenste hand gooide, Bregje die bij 
iedere bal goed uitstapte, Bradley die met veel onderscheppingen een plaag was voor de tegenstander, Armin die telkens 
ontzettend goed keek wie er vrij stond en Kiki die ontzettend goed stond te verdedigen. We kregen nog genoeg kansen, 
maar de bal wilde er niet meer in (had de trainer een dag later ook last van :-S). 
Al met al was het een goede wedstrijd. Aanstaande zaterdag zijn we vrij, dus we gaan twee weken hard trainen om die 
week erna weer een beetje beter te zijn! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
DES A1 - Achilles A2 25-16 
De A2 moet nog op elkaar ingespeeld raken, dat was tegen DES goed te zien. Waar bij DES de automatismen goed te 
zien waren en duidelijk op elkaar ingespeeld waren was de A2 nog zoekende. Niet heel vreemd aangezien we pas 1x in 
deze samenstelling getraind hebben. Ook ons schot was nog niet helemaal zuiver, net niet en soms wat pech. Bij DES 
viel wel alles goed en hierdoor was de ruststand dan ook 11-3 in het voordeel van DES. De 2e helft ging al stukken 
beter, we kwamen door onze vechtlust zelfs terug tot 13-9. Helaas kon DES weer een gaatje slaan en werd uiteindelijk 
25-16. Op het oog een forse nederlaag maar ik denk dat we zeker de 2e helft een goede pot hebben gespeeld. Op elkaar 
in gespeeld raken en speelsystemen inbrengen, daar kunnen we mee aan de slag op de trainingen. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat het goed gaat komen, want er staat gewoon een goed team! 
 
Selene 
 
Fortis B1 -Achilles B1 8-17 
Ook voor Achilles B1 stond deze week de eerste veldcompetitiewedstrijd op het programma.  De spelers hebben met 
z’n allen keihard getraind, met de Alsem League als afsluiter. Daar knokten we, in een poule met DSC, Groen Geel en 
Nieuwerkerk, onszelf meteen op de eerste plek. Een flitsende start dus! Met nog twee trainingen om de puntjes op de i 
te zetten, was de B1 klaar om te knallen.  
Met Anna en Stef als wissels, die hun eigen wedstrijd opofferden, vertrokken we voor een lange rit richting Oost-
Souburg, of all places. Daar wachtte Fortis B1, een promovendus, want vorig jaar nog opererend in de eerste klasse. 
Het begin verliep wat stroefjes, het was allemaal even zoeken. We kwamen even 1-0 achter, maar namen daarna het 
initiatief over. De afspraken werden aanvallend duidelijker, waardoor er ontzettend goede kansen ontstonden. Toch 
kwamen we niet direct los van Fortis, bij 5-4 stonden zij zelfs weer even voor. Achilles zette toen een sprintje in en met 
een aantal mooie balletjes werd er weer orde op zaken gesteld. Keurig werd er naar de aanwijzingen geluisterd en door 
veel schotdreiging, goede rebounds en een aantal afgesproken ballen volgden zes goals op rij.  
 
Verdedigend mocht het wel nog wat feller en strakker, want als je bij rust 5-10 voorstaat doe je het al best netjes.. Maar 
als van die vijf goals, er vier doorlopen waren.. Kan dat nóg beter. Als er met z’n vieren volle bak verdedigd werd, met 
ruimer voorverdedigen en voorin de druk op de gooiarmen houden, had Fortis het erg lastig tegen ons. Na rust ging het 
verdedigen keurig, maar stokte onze eigen score even. In de time out werd duidelijk gemaakt dat dit juist het moment 
was om door te pakken, met nog even gas geven een goede score neerzetten. Winnen is  1, maar overtuigend winnen is 
nog veel leuker. Met een aantal mooie combinaties, onder andere van Noah en Rick, maar ook zeker het laatste 
doelpunt van het andere vak, eindigde de wedstrijd uiteindelijk bij 8-17. 
Al met al: een prima eerste pot! De afspraken werden goed uitgevoerd, we vinden elkaar steeds beter en we hebben ook 
laten zien strak te kunnen verdedigen. Met vlagen was het oprecht een heerlijke wedstrijd om te zien! Kunnen er nog 
dingen beter? Gelukkig wel! Het harde werken belonen met nóg meer goals bijvoorbeeld, want qua opgelegde kansen.. 
Is 17 goals eigenlijk nog te weinig! 
 
Anna & Stef, bedankt voor het wissel zitten en invallen! 
Volgende week spelen we om 11.15 uur thuis tegen Die Haghe B1, voor een aantal spelers zal dat een weerzien zijn met 
spelers die zij goed kennen. Altijd een spannende wedstrijd, dus hopelijk tot dan, want alle support is welkom!  
 
Met vriendelijkste groetjes, 
 
Desiree de Bruin 
 
Achilles D2 v.s Nieuwekerk D5 
Zaterdag hadden we super gespeeld ! 
Het weer was geweldig net als onze doelpunten. 
De tegenstander deed ook zijn best , maar we hebben met 6-3 gewonnen. 
We scoorden heel snel een doelpunt. 
En toen waren we weer gewend aan het korfballen. 
 
Groetjes van Niek 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

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

 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarigen. 
Als eerste wordt Sterre Groen op 9 september 14 jaar en op de 13e wordt 
Sem Maas 7 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 
 
 
 

Outdoor Cinema 16 september 
************************** 

 
Alle filmfanaten opgelet: vanwege het grote succes van vorig seizoen is er ook dit jaar weer een Outdoor Cinema op 
Achilles. Deze keer zal deze voor de A, B en C jeugd worden georganiseerd. Op vrijdag 16 september zullen we op een 
groot scherm via de beamer weer een fantastische film voor jullie aanzetten. 
Welke film dat wordt is een verrassing, maar mocht je een goede tip hebben dan 
staan wij daar uiteraard voor open. Het moet dan natuurlijk wel een film zijn die 
leuk is voor jongens en meisjes uit de A, B en C teams. 
Kortom: wij zorgen voor een goede film, gezelligheid en een lekker versnapering 
voor tijdens de film. Daarom vragen we voor deelname aan dit spektakel €1,50. 
Mocht je het liefst je films kijken terwijl je onder een heerlijk knus en warm 
dekentje ligt dan mag je die natuurlijk altijd meenemen! 
We hopen jullie allemaal vrijdag de 16e te zien op Achilles. Vanaf acht uur zijn 
jullie welkom bij Achilles, de film zal niet lang daarna worden ingestart. Tips voor 
de film kunnen geappt of gemaild worden naar Rinus (rinus.cost@hkvachilles.nl / 06 – 811 742 33). 
 
Namens de AC, 
Puck en Rinus 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De CR presenteert: S-Party! 
 
Set jeself in standje S want het eerSte feeStje kent een Super thema, namelijk de letter S. 
Wat iS de bedoeling: nou, da’S heel simpel. Je komt verkleed als ietS dat begint met de letter S! Bijvoorbeeld: Schone 
Slaper, Spast, Seniel, Schele, Schipper, SM-inStructeur, Spa-vertegenwoordiger, Sla-keurder etc. Mogelijkheden te over 
en je hoeft niet eens heel veel fantaSie te hebben om ietS leukS te bedenken. Voor de beSte verkleedact iS er uiteraard 
weer een prijS beSchikbaar geSteld. 
 
On the wheelS of Steel kan het niet anderS zijn dan dat op deze avond DJ Sem de voetjeS van de vloer krijgt. 
 
Entrée iS €2,50 om de Ton voor AchilleS te Spekken. TijdenS deze avond zal er ook een Shotje4Semmy te bestellen 
zijn, waar de opbrengst uiteraard van naar de betreffende Stichting zal gaan. 
 
Houdt FB in de gaten voor barrooSter en meer info! 
 
Verplaatsing hapjesavond 
Eerder stond vermeld dat de Hapjesavond dit jaar op 7 oktober plaatsvindt. Dit zal echter niet het geval zijn. Een 
nieuwe datum zal binnenkort gecommuniceerd worden. 
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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 

 
Bedankt als lid: Rosa Fels 
 Donna de Geest 
 Lisa van Bijsterveld 
 Michelle de Coninck 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Leon van Breukelen 
 
Aangemeld als lid: Yoeri (Y.I.R.) van den Berg 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Fedde van Mosel (Achilleslidnr. 2992) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Hangen – Hing – Gehangen 
Hangen is van alle tijd, heel veel eeuwen geleden werd er al gehangen, berenvellen 
hingen te drogen en gedode jachtbuit hing ondersteboven in de schouw om later boven grote vuren geroosterd te 
worden, alweer hangend. 
Wie kent niet de oude spaghettiwesterns waarin de veedieven in desolate verlaten dorpjes door de sheriff opgehangen 
werden en door de prairiestorm heen en weer schommelde. 
Er zijn vele woorden waar het woord “hang” een onderdeel van uitmaakt t.w. hangmat, hangplant, hangslot, hangijzer 
en hangklok en niet te vergeten de hangende tuinen in Arcen in Limburg. 
Op braderieën wordt het spijkerbroekhangen vaak beoefend en wie het het langst volhield kon bij de plaatselijke bakker 
een taart in ontvangst nemen. 
Wij Pensionada´s komen uit de tijd dat onze moeders, de overgrootmoeders van nu hangop maakten en met wat suiker 
en wat honing een feesttoetje was. 
Ze kochten bij de melkboer aan de deur, de voorloper van de rijdende supermarkt de S.R.V. volle yoghurt, want van 
halfvol had nog nooit iemand gehoord, deden dit in een gewassen natte witte doek of theedoek en hingen dit op zodat 
het water uit de yoghurt kon weglopen wat een soort kwark opleverde of zeer lobbige yoghurt. 
Zoals ik zeer kort geleden uit een artikel in onze geliefde lijfkrant het A.D. vernam is dit weer in ere hersteld en is het 
zelfs verworden tot een werkwoord, het zgn. hangoppen, ik hangop, hij hangopt en hebben gehangopt. 
In Brabant en Limburg is het een serieuze bezigheid geworden van thuiswerkende moeders die op hun kindjes passen 
en ik bedoel dit niet stigmatiserend, die hierdoor een heel leuke bijverdienste hebben, dezzpér in optima forma. 
Zij bedienen horeca en particulieren met overheerlijke hangop-honing, hangop-stroopwafel, hangop-framboise en niet 
te versmaden hangop-Barack O´banana. 
Wie kent niet de hangjongeren, een groep knapen die verveeld op een pleintje rondhingen, een biertje dronken, een 
jointje rookte, af en toe wat rumoer veroorzaakte, maar voornamelijk rotzooi achterlieten. 
We mogen beslist niet de hangouderen vergeten die met hun scootmobielen en rollators de winkelcentra onveilig 
maken. 
Redelijk vaak opzij moeten springen om niet geraakt te worden door zo een pseudo Max Verstappen die met een 
gangetjes van 25 km de hoek om kwam sjezen. 
Zij ontmoeten elkaar bij de A.H. of een andere Super bij 
het gratis koffieapparaat, blokkeerden de gangpaden of de 
ingang van de betreffende Super zodat het moeilijk 
passeren was met volle wekelijkse boodschappentassen. 
Er zijn zelfs acties ondernomen om deze oudjes te weren 
daar zij een probleem vormden voor het winkelend 
publiek en verbannen werden naar een ouderenhangplek 
gesponsord door uw Super. 
Wij zijn nog lang niet af van het hangen, want ik heb de 
hangjongeren van de toekomst al ontdekt en dit word hen 
met de paplepel ingegeven om niet te spreken van de 
moedermelk of de zuigfles met aangemaakte Nutrix 
babypoedermelk. 
Het zijn de paar maanden oude kindjes die op papadag bij 
de jonge of al wat oudere vader voor op de buik hangen in 
een soort van parachutetuigje. Lekker kwijlend en met 
vrolijk trappende beentjes of in slapende toestand met 
slappe armpjes en beentjes word de toekomstige 
hangjongere opgevoed. 
Er zijn er ook die op de rug van ma of pa de wereld 
inkijken, maar die zitten meer, de toekomstige zitjongeren 
klaargestoomd voor zitten achter telefoon, tablet of 
computer, maar ook dit zal zijn tijd wel uitdienen, wie weet 
wat er dan weer op stapel staat, maar alles komt goed. 
 
Uw hangouderen 
Elly en Rene 
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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: 09.00 uur Achilles C1 – Die Haghe C1 
 09.30 uur Achilles F2 – KVS F2 
 09.30 uur Achilles C3 – Fiks C2 
 10.00 uur Achilles B2 – ALO B1 
 10.30 uur Achilles E3 – DES E2 
 10.35 uur Achilles A4 – Maassluis A4 
 11.15 uur Achilles B1 – Die Haghe B1 
 11.30 uur Achilles F1 – ALO F1 
 12.10 uur Achilles A3 – TOP/Quoratio A4 
 12.30 uur Achilles A1 – De Meervogels A1 
 14.00 uur Achilles 2 – IJsselvogels 2 
 15.30 uur Achilles – IJsselvogels 
 17.00 uur Achilles 3 – Madjoe 2 
 18.30 uur Achilles A2 – HKV/OE A1 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.:  1204 
Scheids: Bouke Velzen 

 

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

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 7026 
Scheids: Tim Spaans 

 

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

Zaterdag om 17.00 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 3341 
Scheids: Wouter v.d. Jagt 

 

Valto 3 – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Henk 
 Katrien, Vera, Zoë, Nikki 
Res: heer/dame A2 w.n.a. 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 14.00 uur bij de Zwet 
Verzamelen: 12.30 voor het veld 
Wedstr.nr.: 3444 
Scheids: D. Overduive 

 

ALO 4 – Achilles 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Leon van B, Marcel, Ariën, 
 Tako 
Res: 5e heer /dame 

Zondag om 11.30 uur bosjes van Pex 
Verzamelen: 10.45 uur bij Bosjes van Pex 
Wedstr.nr.: 10595 
Scheids: Dennis Marcus 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

Madjoe 4 – Achilles 6 
 Marieke, Sandra vd L, Shirley, Daniëlle, 
 Mieke, Misja 
 Erwin de L, Jeroen D, Rinus, Tristan, 
 Alex O, Yoeri 
Res: 5e heer/dame 

Zaterdag om 15.30 op de Waardlaan  
Verzamelen: 14.00 uur voor het veld.  
Wedstr.nr.: 7952 
Scheids: P. v.d. Werf 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
Achilles 7 is vrij 
 

Rapid 4 – Achilles 8 
 Lisanne, Sophie, Judith, Quirina 
 Alexander, Rogér, Martijn, Mathijs, 
 Leon van D 
Res : Alex v.d. Stap/5e heer 

Zaterdag om 12.30 uur op 
Korfbalcentrum Kleverlaan 
Verzamelen: om 10.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 103 
Scheids: Rapid 

Afschrijven bij Britt 06- 18 817 330 
 
 

HKV/Ons Eibernest 8 – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne 
 Sander, Joost, Arie, Fred, Wout  
Res: 5e heer/dame 

Zondag om 10.00 uur op de 
Steenwijklaan 
Verzamelen: 9.30 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 75 
Scheids: HKV Ons Eibernest 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
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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 zaterdag 10 september 2016 
 

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

Zaterdag om 12.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 11.30 uur  
Verslag: Benthe 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

Achilles A2 – HKV/OE A1 
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: 5de heer, Martijn, 5de dame en Laura 
 
Mark en Danique zie A1 

Zaterdag om 18.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 17.45 uur  
Verslag: Selene 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond 

 

Achilles A3 – TOP/Quoratio A4 
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
Res: 5e en 6e heer en  Britte 

 
Martijn en Laura zie A2 

Zaterdag om 12.10 uur op het gras 
Verzamelen: 11.25  uur  
Verslag: Teddie 
Coach: wna 
Scheids: Twan de Raad 

 

Achilles A4 – Maassluis A4 
 Marloes, Britte, Annelotte 
 Laurens, Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: 5e en 6e heer 
 
Britte zie A3 

Zaterdag om 10.35 uur  op het gras 
Verzamelen: 9.50 uur  
Verslag: Feddy 
Coach: Robbie  
Scheids: Tobias Welbergen 

 
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 10 september 
 

Achilles B1 – Die Haghe B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Stef, Anna 

Zaterdag 11.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Verslag: Noah 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 

Achilles B2 – ALO B1 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Sabine, 
 Nova, Zoe 
 

Zaterdag 10.00 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.15 op het veld 
Verslag: Gylian 
Coach: wna 
Scheids: Bond 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Stef, Anna zie B1 

 

HKV Ons Eibernest B2 - Achilles B3 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 

Zaterdag 13.30 uur Steenwijklaan 
Verzamelen: 12.45 aldaar 
Verslag: Thom 
Coach: Alana, Wesley & Tristan 
vervoer: aldaar verzamelen 

 

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

Zaterdag 09.00 uur kunstgras 
Verzamelen: 08.15 op het veld 
Verslag: Max 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 

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

Zaterdag 13.00 uur Maasdijk 
Verzamelen: 11.45 voor het veld 
Verslag: Joshua 
Coach: Simon, Ilan 
vervoer: Zuidhof, Beekman, Sinnige, 
 Sip 

 

Achilles C3 – Fiks C2  
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L 

Zaterdag 09.30 uur gras 
Verzamelen: 08.45 uur op het veld 
Verslag: Hannah 
Coach: Mariska, Ruben 
scheids: Maarten den Hartog 

 
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  10 september 
 

Tempo D2 - Achilles D1  
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: wna   

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex 
Zegersloot 
Verzamelen: 8.30 uur voor het veld 
Verslag: Nikki 
Coach: Koos, Marieke 
Vervoer: Hollander, Peters, 
 Nieuwenhuijzen 

 

Korbis D4 - Achilles D2 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa,  
 Naomi, Maleah 
 Niek, Ocker, Leander, Damien 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark Sniep 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Lizzy 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Vijverberg, Gerritsen,  
 Nooteboom 

 
E1 is vrij  
 
E2 is vrij 
 

Achilles E3 – DES E2  
 Nikki, Shannon, Lena 
 Lucas, Joost, Teun, Lucas 

Zaterdag 10.30 uur op het gras 
Verzamelen: 9.45 uur op het veld 
Verslag: Shannon 
Coach: Tristan, Robbin 
Scheids: Benthe van Loon 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Achilles F1 – ALO F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Milan, Dirk, Erik 

Zaterdag 11.30 uur op het gras 
Verzamelen: 11.00 uur op het veld 
Verslag: Lynn 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Maaike Roos 

 

Achilles F2 – KVS F2 
 Eva, Joanne 
 Lucas, Jens, Jurre 
Res: Britt 

Zaterdag 09.30 uur op het gras 
Verzamelen: 9.00 uur op het veld 
Verslag: Britt  
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Scheids: Rick Pot 

 
F3 is vrij 
Britt zie F2 
 

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). 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.30 Robbie, Fabian 
10.30 – 11.30 Tristan, Robbin 
11.30 – 12.30 Jordy, Jisse 
12.30 – 14.00 Arjen, Ferry 
14.00 – 15.30 Kaylee, Rianne 
15.30 – 17.00 Michael, Ilan 
17.00 – 18.30 Arie, Fred 
18.30 – einde Gerald, Kjeld 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 05-09 Monique Alsem 
 12-09 Vera Rodriguez 
 19-09 Anneke Zoutendijk 
 26-09 Coby Linse 
 03-10 Marian Lijmbach 
 10-10 Olga van Reijn 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 

Volgende week zaterdag 17 en zondag 18 september 
 
 

Achilles 1 is vrij 
Rapid 2 – Achilles 2 
Nieuwerkerk 5 – Achilles 3 
Achilles 4 – Vriendenschaar 4 
Achilles 5 – Pernix 5 
Achilles 6 – Fiks 4 
Achilles 7 – Avanti 7 
Achilles 8 – De Meervogels 6 
Achilles 9 – ALO 7 
DeetosSnel A2 – Achilles A1 
VEO A1 – Achilles A2 
Achilles A3 is vrij 
Achilles A4 – KVS/Maritiem A4 
Oranje Wit B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Weidevogels B1 
Achilles B3 – Die Haghe B2 
Oranje Wit C1 – Achilles C1 
Madjoe C2 – Achilles C2 
Achilles C3 – GKV C2 
De Meervogels D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Olympia D4 
Valto E5 – Achilles E1 
ODO E4 – Achilles E2 
Achilles E3 is vrij 
Achilles F1 is vrij 
Achilles F2 is vrij 
KVS/Maritiem F4 – Achilles F3 

 
Za 14.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 15.10 uur 
Za 13.40 uur 
Za 12.10 uur 
Za 16.40 uur 
Za 18.10 uur 
Zo 14.55 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.15 uur 
 
Za 12.05 uur 
Za 13.15 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.50 uur 
Za 14.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.55 uur 
Za 09.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.00 uur 
 
 
 
Za 09.00 uur 

 
 

 
 

 


