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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


 3 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Wanneer? 4 
 
Van het Bestuur 4 
 
Koningsdag weer op Achilles in 2017 5 
 
Semmyrun 5 
1 oktober Semmydag 7 
 
Activiteitenagenda 8 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 8 
Uitslagen / stand poule Achilles 1 8 
 
Wedstrijdverslagen 9 
 
WAPC Wat Was 14 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 16 
 
WAPC-nieuws 19 
 Agenda 19 
 Verjaardagenhoekje 19 
 AB-feest 20 
 
CR  21 
 
Ledenlijst 22 
 
Pensionada 23 
 
Inzamelingsactie´s / minibieb 24 
 
 
 



 4 

Wanneer? 
********* 

 
Regelmatig vragen de leden mij om een voortgangsbericht over de nieuwbouw. 
Ook op de JAV werd dit expliciet naar voren gebracht als een bestuurlijke 
omissie, want we horen niks. 
Dat kan beter uiteraard, maar let op:alles wat we melden is onder het grootst mogelijke voorbehoud. 
Maar om het dan niet langer spannend te houden, als alles mee zit hebben we in september 2018 onze prachtige nieuwe 
accommodatie. 
Dat betekent dat zaken rondom Welstand, omgevingsvergunning en aanbesteding vlot moeten verlopen en dat is 
allerminst zeker. 
Om in september 2018 de nieuwbouw te kunnen hebben moeten we vanaf juni 2017 van het veld af om een vol jaar op 
de Escamplaan verder te gaan. 
Op het veld aan de Pomona zullen we zo lang mogelijk de kleedkamers in stand houden, zodat die voor de tennissers 
ingezet kunnen worden, inclusief een beperkt drank assortiment. Overigens kan er ook aan de Escamplaan getennist 
worden, mocht daar behoefte aan zijn. 
Kortom: verlaten veld juni 2017, oplevering nieuwbouw september 2018. 
Maar onder voorbehoud! 
 
Wout Broers 
 
 

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

 
Goed bedoeld! 
Met de meest goede bedoelingen wordt de vereniging nog al eens een overblijfsel uit een 
interieur aangeboden. Deze tweedehandsjes zijn dan vaak ook nog eens in goede conditie. Mooi als we het gebruiken 
kunnen, lastig om het te weigeren omdat er zo een goede intentie achter zit. 
Is het daarom dat we nu in de kleedkamer drie TV's hebben staan? Blijkbaar overgebleven en ons aangeboden, 
tenminste ik veronderstel niet dat iemand het zo maar even dumpt. 
Willen we niks hebben dan!? Zeker wel. Alleen zullen we wellicht wat vaker "nee maar erg bedankt voor het aanbod" 
zeggen. Wel kunnen we beloven dat jullie in de aanloop naar 27 april ons met mooie tweedehandsjes kunnen verblijden, 
er komt immers weer een ouderwetse Koningsdag, met rommelmarkt, nee ik bedoel een brocante. 
 
Wout Broers 
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Koningsdag weer op Achilles in 2017? 
********************************* 

 
Het vieren van Koninginnedag bij Achilles begon een begrip te worden in de buurt. Zowel 
kinderen uit de buurt als van Achilles en hun ouders konden genieten van allerlei 
activiteiten, heerlijke versnaperingen en drankjes. Kun jij je nog het Mexicanospel 
herinneren of het Sumo worstelen? De rommelmarkt, het Rad van Fortuin, het 
‘enveloptrekken’ en ‘Raad het juiste aantal’? Een ontzettend leuke dag die met een mooie 
groep vrijwilligers tot een succes werd gebracht. Al een paar jaar vond deze dag plaats op het veld tot er in 2014 plots 
een eind aan kwam.  
Zou het niet leuk zijn voor onze kinderen en die van de buurt om deze feestdag weer nieuw leven in te blazen. Wie o 
wie ziet het zitten om met een grote groep deze dag te gaan organiseren? Nicole Winia (ouder Lucas en Steijn), CR en 
AC gaan al aan de slag, zij zoeken nog meer enthousiaste organisatietalenten! Of je nu doener, denker of anders bent, 
maakt niet uit: hoe meer handen hoe gemakkelijker! 
Geef je op bij: vrijwilligers@hkvachilles.nl 
 
Vrijwilligers  

 
 

Semmyrun 
********** 

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

 Naam 

1 Anne Baak 

2 Audrey de Man 

3 Cino Koene 

4 Dinna van Wijk 

5 Janny Zoutendijk 

6 Julia Baak 

7 Koen Baak 

8 Miranda Koene 

9 Niek Visser 

10 Peter Zoutendijk 

11 Rianne van Groen 

12 Rob Bakker 

13 Rob Koene 

14 Sten Verleg 

15 Yara Koene 

 
Bij genoeg aanmeldingen kunnen we kijken of we een bus kunnen huren zodat we met zijn allen naar Amsterdam toe 
kunnen gaan. Ga je nou niet rennen maar wel supporten en wil je mee in de bus? Geef je dan ook op door een mailtje 
te sturen naar run4iris@hkvachilles.nl vermeld hierin je naam en geef duidelijk door dat je niet mee gaat rennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vrijwilligers@hkvachilles.nl
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Team Activiteit Bedrag 

    

Selectie  €  

4  €  

5  €  

6 Sponsort elk eigen doelpunt met een euro €  

7  €  

8  €  

9  €  

A1 Verrassingsgooien op 1 oktober  €  

A2  €  

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

A4 Smoothies verkopen op de Achilles/Semmydag €  

B1 Quiz €  

B2  €  

B3  €  

C1  €  

C2  €  

C3  €  

D1 Verkoopt zelf ontworpen zweetbandjes voor 5 euro per stuk €  

D2  €  

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

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

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

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

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

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

AC Fietsen lichtjesavond €  

CR Semmyshotje €  

Vakkie A  €  

    

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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Activiteiten Agenda Senioren 
1 en 2 oktober 
7 okt 

Achilles / Semmydag 
Kantine verhuurd 

  

 
 

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

 
Rapid – Achilles 13-22 
Rapid 2 – Achilles 2 19-26 
Nieuwerkerk 5 – Achilles 3 20-15 
Achilles 4 – Vriendenschaar 4 6-22 
Achilles 5 – Pernix 5 18-6 
Achilles 6 – Fiks 4 11-18 
Achilles 7 – Avanti 7 14-9 
Achilles 8 – De Meervogels 6 13-9 
Achilles 9 – ALO 7 9-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Rapid – Achilles 13-22 
ONDO – Futura 12-27 
IJsselvogels – Velocitas 23-21 
VEO – KCR 16-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Futura 3 6 3 0 0 65 47 18 0 
KCR 3 6 3 0 0 60 50 10 0 
Achilles 3 5 2 0 1 57 43 14 0 
IJsselvogels 3 3 1 1 1 56 56 0 0 
Velocitas 3 2 1 2 0 64 61 3 0 
VEO 3 2 1 2 0 49 51 -2 0 
Rapid 3 0 0 3 0 46 62 -16 0 
ONDO 3 0 0 3 0 41 68 -27 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Rapid – Achilles 13-22 
Afgelopen zaterdag moesten wij met Achilles 1 & 2 afreizen naar Haarlem, de wedstrijd tegen Rapid stond op het 
programma. Rapid heeft nog geen punten gehaald dit seizoen en wij hoopten natuurlijk ook dat ze vandaag puntloos 
bleven. 
Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam, we wilden heel graag, maar maakten nog te veel domme en slordige 
fouten. Wel kwamen we gelukkig snel op een voorsprong van 1-4. We bleven de voorsprong behouden, maar echt 
fantastisch korfbal was het nog niet. We gingen met 7 punten verschil de rust in. 
We wisten dat we na de rust scherp moesten blijven om deze voorsprong niet weg te geven. Het verschil was inmiddels 
gelukkig groot genoeg, ze kwamen nog even terug tot vijf punten verschil, maar het is nooit echt spannend meer 
geweest. De punten gingen uiteindelijk gewoon mee naar Den Haag! 
Volgende week staat VEO op het programma, zij verloren dit weekend van KCR. VEO zal er alles aan willen doen om 
toch de aansluiting te blijven houden. Wij spelen volgende week weer lekker op het vertrouwde Achilles veld en kunnen 
jullie steun & support natuurlijk goed gebruiken. Tot volgende week dus! 
 
Valerie 
 
Rapid 2 - HKV Achilles 2 18-27 (19-26) 
Vooraf werd deze wedstrijd bestempeld als echte krachtmeting voor team 2 van 
HKV Achilles. Voorgaande wedstrijden werden namelijk wel erg makkelijk 
gewonnen (eerst 22-6 daarna 19-8). Niets was minder waar. 
 
Behoorlijk wat lengte bij de mannen van Rapid, echter wisten zij dit niet te benutten. De eerste helft was voornamelijk 
een gala aan schoten van ons herenkwartet. Waar Michael en Twan in het ene vak elkaar afwisselde onder de korf, 
konden Ilan en Jeroen samen herhalen met Kelly en Raquel in de rebound. Met een ruststand van 3-15 in voordeel van 
ons, wisten wij dat dit lastig volhouden was. In de rust werd dit benadrukt 'blijf scherp', 'doelstellingen voor onszelf 
stellen', en ga zo maar door.  
 
We kwamen nog redelijk uit de kleedkamers, echter werden er wat goals direct afgefloten door onze toch wel redelijk 
"doodfluitende" wedstrijdleiding. De scherpte zwakte af, en ondanks dat het nooit spannend werd maakte dezelfde 
wedstrijdleiding een klein foutje. Inplaats van 9-19 maakte hij er 10-18 van. Zonde, gelukkig niet cruciaal - al blijft het 
balen. Bij een stand van 13-22 (volgens de scheids) bracht de coach van Rapid nog even een speler uit 1 in, waarom 
weet niemand, Michael schoot wel meteen raak. Veel invloed had het dan ook niet.  
 
De wedstrijd werd uitgespeeld met een uiteindelijke uitslag van 18-27, of 19-26. Dat laten we even in het midden. 3 
meester-overwinningen op rij. We moeten onszelf en elkaar scherp houden richting de zaal, onze tegenstanders zullen 
dat niet doen. Toch wat (rare) uitslagen in de poule, zo won IJsselvogels 2 met 27-16 van Velocitas 2. Ondo 2 verloor 
14-16 van Futura 2. En Merwede 3 won 22-14 van KCC 5. We staan dus bovenaan samen met Merwede.  
 
Het scoreverloop van onze wedstrijd? Bijna iedereen wist te scoren!  
 
Aankomende weken wachten ons twee thuiswedstrijden! Tot dan! 
 
Raquel 
 
Achilles 3 – Madjoe 2 19-6 
Na het middenlijnfiasco (waar wij het hierna nooit meer over hebben) mocht Achilles 3 in de namiddag aantreden tegen 
Madjoe. Op de donderdag training is Madjoe uitgebreid geanalyseerd en besproken, want het is een bekende en 
gevreesde tegenstander die vorig jaar mocht aantreden tegen Achilles 2.  Na een indrukwekende speech van het 
superduo Bas en Jarreth waren wij klaar voor de strijd. Dit jaar maakt Achilles 3 gebruik van de diesel tactiek, langzaam 
op gang komen maar als die eenmaal op gang is niet meer te stoppen. De eerste 5 minuten begonnen wij dan ook wat 
zoekende, maar eenmaal op gang gingen we met 12-1 de rust in. De tweede helft begon de diesel toch wat te happeren 
en sloten we af met 19-6. Bij het nabespreken van de wedstrijd waren de spelers van Achilles tot de conclusie gekomen 
dat het tegen Madjoe lastig verdedigen is, omdat ze van alles doen wat je niet verwacht. Complimenten aan de 
luchtmacht (Simon,Sander, Fabian en Alana), de vedette (Bart), de jonge welp (Kaylee), de stille krachten (Koen, Joy en  
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Rianne) en de sneaky sniper (jeanette).  Al met al een mooi resultaat en goed begin van de competitie met vier punten 
uit twee wedstrijden. Alle toeschouwers en trouwe volgers van dit spektakel bedankt! Om onze trouwe volgers te 
bedanken hebben we deze week een speciale actie. De eerste vijf trouwe volgers van onze verslagen kunnen zich 
melden bij Bas en Jarrteh voor een consumptie.  
 
Groetjes het derde! 
 
Nieuwerkerk 5 – Achilles 3 
Deze week staat Nieuwerkerk 5 op het programma, Nieuwerkerk 5 heeft in totaal 18 doelpunten gescoord in twee 
wedstrijden. Ze scoorden er 9 per wedstrijd maar staan desondanks toch nog 4de in de competitie. Op woensdagavond 
speelden zij een inhaalwedstrijd tegen DSO wat zowaar resulteerde in een 9-8 overwinning voor Nieuwerkerk waardoor 
zij twee punten in de wacht sleepten en de vierde positie in de competitie bemachtigde. Technisch gezien zou het dus 
goed moeten komen als we meer dan 9 doelpunten scoren. Dat zou niet al te moeilijk moeten zijn voor het derde 
aangezien er al 41 doelpunten zijn gemaakt in twee wedstrijden. Het derde staat hierdoor bovenaan in de ranglijst, maar 
kunnen we dat deze week ook vasthouden?  
 
Achilles 3 bestaat uit elf man, dat betekend dat er drie wissels op de bank zitten en zoals elke week is het een bank van 
formaat. De bank wordt ditmaal gevuld door Sander, Erwin en Jeanette, genoeg opties om te wisselen dus, hoewel dat 
niet nodig zou hoeven zijn.  
 
De eerste aanval bestaat uit: Bart, Simon, Rianne en Joy. De eerste verdediging bestaat uit: Fabian, Koen, Kayleigh en 
Alana. De wedstrijd begon stroef, dat gebeurt wel vaker bij ons dus in eerste instantie niks om ons zorgen over te 
maken. Gezien het aantal doelpunten dat Nieuwerkerk in de competitie heeft gemaakt hadden we niet verwacht dat er 
een aantal zeer zuivere mensen in hun team zaten. We stonden al gauw 2-0 achter. Vervolgens stond het 3-1 en we 
kwamen nog terug tot 3-4. Helaas hebben we dit niet vast kunnen houden en aan het einde van de eerste helft kregen 
we in een rap tempo 4 doelpunten om onze oren. Met een stand van 13-6 gingen we de rust in. We hebben in de eerste 
helft veel geschoten en korte kansen gekregen maar deze niet weten te verzilveren, de tweede helft moet er echt 
zuiverder worden geschoten. Alle aanwezige wissels werden in de loop van de 2de helft ingezet, maar het mocht niet 
baten. We bleven achter de feiten aanlopen en het leek wel alsof de meeste de moed al hadden opgegeven. De 
eindstand is 20-15 geworden. Het is jammer dat we deze wedstrijd verloren hebben, het was niet nodig geweest. We 
hebben het op verdedigend vlak laten liggen maar ook aanvallend, te veel kansen werden gemist. Laten we het dinsdag 
weer met zijn allen oppakken en onze schouders eronder zetten zodat we zaterdag weer scherp aan de wedstrijd kunnen 
beginnen.  
 
Iedereen is volgende week van harte welkom bij de preparty van het s-feest, om 17:00 begint het feest tegen DSO en ik 
verwacht dat iedereen verkleed komt als supporter van het derde ;)  
 
Tot zaterdag, 
Jeanette 
 
Achilles 6 - Fiks 4 11-18 
Afgelopen zaterdag stond Team 6 een fikse opdracht te wachten. Koploper 
Fiks 4 kwam namelijk op visite (op dit moment reageert Marieke op dit 
bericht met de emoticon van het aapje met de handen voor de ogen). 
Iedereen zou er zijn vanmiddag. Alleen Yoeri zou wat later komen. Een 
mooie kans dus voor Joost om de voltallige Team 6 selectie op de gevoelige 
plaat vast te leggen. En wat een plaatje is het geworden. Met angst en beven zullen onze tegenstanders uitzien naar de 
confrontatie met Team 6 na het aanschouwen van de Teamfoto. Sandra wilde liever niet op de foto omdat haar haar 
door de war zat en raakte in paniek. Succes Rob, komende dagen in Euro Disney als ze met klitten de Aerosmith 
uitkomt.  
Bij Fiks waren een hoop bekenden als je de afgelopen jaren de duels met de selectie gevolgd hebt: Kortom een sterke 
maar sportieve tegenstander. 
De match startte gelijk opgaand tot op een aantal cruciale momenten doorlopers en stippies gemist werden. Goed voor 
de consumpties gedurende de derde helft, maar minder voor het verloop van de wedstrijd. Het gevolg was dat het 
verschil was opgelopen tot 6 punten bij rust. 
In de tweede helft werd een kentering ingezet. 
Twintig minuten voor tijd kwam Team 6 dan ook op drie punten. Dat leek even spannend, maar op dat moment kon 
Fiks weer rustig ademhalen want Rinus kwam in het veld. Vervolgens konden de Oegstgeesternaren weer uitlopen naar 
7 verschil. Geflatteerde eindstand dus omdat wij Rinus hadden. Tussendoor kwam Yoeri nog even aanwaaien om een 
strafworp te nemen. Mentaal ondersteund door Alex (“Bier, bier, bier”) werd Alex’ wens werkelijkheid omdat Yoeri de 
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bal vakkundig over de mand werkte. Overigens heeft Team 6 nog steeds een rondje tegoed van onze beachboy naar 
aanleiding van het missen van twee strafworpen in wedstrijd 1.  
Volgende week hebben we een wedstrijdje in Zoetermeer. Eerst zal er deze week getraind moeten worden op… 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Achilles 7 – Avanti 7 14-9 
Het nadeel van niet gaan trainen op de donderdagavond is dat het wedstrijdverslag dan vooral over de wedstrijd zelf 
moet gaan. Bijkomend voordeel is dan misschien wel dat ik door een korter verslag nu misschien wel de moeite neem 
om het als het klaar is even door te nemen op grammaticale fouten, voordat ik weer op mijn vingers getikt wordt door 
juf Nel en Lou. Laatst genoemde gaf mij de opdracht voor de wedstrijd om even haar spullen mee te nemen, leest u 
mee:  
 
- Elastiekje uit de badkamer (wel liefst de roze uit de la) 
- Rokje, shirt en trainingsbroek allen aanwezig op de onderste plank 
- Le Coq Sportif sokken, geen ander merk 
- Sport BH uit de la 
- Make-up, gewoon voor even daarna 
- Portemonnee uit het zwarte leren tasje in de binnenzak  
- Waterflesje, blijkbaar een andere dan degenen die zich al in de tas bevonden 
 
Toch nog op tijd aangekomen voor de verzameltijd kwam even later ook Alex zuchtend naast ons neerploffen. 
Uiteraard was onze eerste reactie natuurlijk de vraag: kater? Maar neen ditmaal, teveel gegeten. Ze was gewoon niet 
dronken te krijgen al had ze nog zo haar best gedaan. Iedereen dus fris en fruitig voor de start van de wedstrijd tegen 
Avanti. Inlopen is vanaf dit moment in onze nieuwe inloopshirt, meegenomen door onze Tiroler verrassing uit 
Zwitserland. Onze Tom was weer even in het land en zijn korfbalschoenen paste zowaar nog. Als ware landverraders 
lopen wij dus voortaan warm in het shirt van Zwitserland. Het was een beetje een kopie van onze eerste wedstrijd dit 
seizoen. De hele wedstrijd een voorsprong tussen de 2 en 4 punten maar echt helemaal los kwamen we nooit en zo 
moesten we dan ook tot het einde blijven knokken voor de overwinning. Ditmaal een 14-9 overwinning tegen een 13-9 
winst in de eerste wedstrijd. Een ongeslagen status dus nog steeds! Daarna was het tijd om Elmar uit te horen over waar 
hij nou eigenlijk zijn vriendin vandaan had. Na een eerste ontmoeting op de wintersport was de tweede ontmoeting in 
de sauna. Als u onze wedstrijdverslagen regelmatig leest zult u begrijpen dat ze toen wel gevallen is voor onze Elmar, 
letterlijk en figuurlijk. De hulp met de wieldoppen erna had al niet eens meer gehoeven Elmar, want laten we even 
eerlijk zijn, welke vrouw verliest nou ineens haar wieldoppen? Wist u trouwens al dat we tegenwoordig weer EIBER 
BIER verkopen in de kantine? Wij van team EIBER adviseren EIBER.  
 
Jasper 
 
Achilles Acht Atleten – De Meervogels 6: Verbeteringen 
Afgelopen zaterdag stond voor de Achilles Acht Atleten de confrontatie met De Meervogels op het programma. Zoals 
in het vorige verslag beschreven moesten er  deze wedstrijd een aantal punten beter. Vooral de afronding, want 15 
doelpunten in 2 wedstrijden is erg mager. 
 
Vorige liep week de digitale voorbereiding ook niet goed. Dit leek dit keer ook het geval te zijn, met een stalkende 
scheidsrechter Ed tot gevolg. Echter was Britt de reddende engel om het formulier digitaal in te voeren en de 
administratie dusdanig in te richten dat de volgende wedstrijd meerdere mensen de digitale formaliteiten kunnen 
regelen. BAM! Het eerste verbeterpunt gehaald! 
 
Een ander verbeterpunt dat voor de wedstrijd gerealiseerd werd, was het issue met wat Joost ‘de zwarte hoofdjes’ 
noemde. Ik zal dit gelijk maar even toelichten voordat we Sylvana op ons dak krijgen: Op de website stonden er geen 
foto’s van de Achilles Acht Atleten, maar plaatjes met een zwart, schaduwachtig, hoofd. Dit is inmiddels ook opgelost, 
want in een enigszins discutabel hoekje van het Achilles terrein heeft Joost mugshots van het team gemaakt en deze 
inmiddels op de website gezet.   
 
Over naar de wedstrijd.  
 
De Meervogels bleek een jonge en fitte ploeg te zijn; de Atleten moesten dus aan de bak. Een 1-0 voorsprong was een 
goed begin voor de Atleten, maar daarna kregen we weer last van de afrondingssyndroom. Gelukkig kunnen de Atleten 
wel aardig verdedigen. Vlak voor rust stonden de Atleten met 3-4 achter, maar toen kwam er een omslagpunt. Bij het 
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uitwerken van De Meervogels liep één van hun heren met de bal, en dit mag natuurlijk niet. Met deze beslissing waren 
zij het niet eens, maar ze moesten de bal toch echt inleveren. Enkele tellen hierna schoot Rogér de gelijkmaker binnen. 
Op slag van rust werd er middels een afstandsschot  een tik uitgedeeld door de Achilles Acht Atleten en stond er na de 
eerste helft een 5-4 voorsprong op het scorebord.  
 
In het eerste deel van de tweede helft gingen beide ploegen gelijk op. Halverwege de tweede helft brak er een 
uitstekende periode aan voor de knokkende Achilles Acht Atleten. De mand werd in deze periode eindelijk gevonden 
en verdedigend bleef de stabiliteit. Uiteindelijk werd de weerstand van De Meervogels definitief gebroken door Quirina, 
haar afstandsschot creëerde een gat van 5 verschil. Aan het eind deden de Meervogels nog wat terug, maar de winst 
kwam niet meer in gevaar. Een verdiende 13-9 eindstand sierde het scorebord. 
 
Komende zaterdag staat SEV op het programma en dan is het de bedoeling dat we de stijgende lijn vast gaan houden. 
Bij afwezigheid van maar liefst drie van de vijf mannelijke Atleten zullen we met een iets andere, jeugdigere, ploeg 
aantreden, maar gezien het talent en het enthousiasme van onze jeugd gaan we weer voor 2 punten! 
 
Groet, 
Leon  
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Wat was 
******** 

 
DeetodsSnel A2 – Achilles A1 12-26 
VEO A1 – Achilles A2 7-17 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 – KVS/Maritiem A4 12-7 
Oranje Wit B1 – Achilles B1 10-14 
Achilles B2 – Weidevogels B1 10-17 
Achilles B3 – Die Haghe B2 11-8 
Oranje Wit C1 – Achilles C1 15-5 
Madjoe C2 – Achilles C2 8-3 
Achilles C3 – GKV C2 7-10 
De Meervogels D1 – Achilles D1 9-2 
Achilles D2 – Olympia D4 6-3 
Valto E5 – Achilles E1 4-15 
ODO E4 – Achilles E2 4-6 
Achilles E3 was vrij 
Achilles F1 – Refleks F1  
Achilles F2 was vrij 
KVS F4 – Achilles F3 1-6 
 
De A2 was tegen VEO duidelijk de betere ploeg, speelde een prima wedstrijd maar zich vergat zich zeker in de 1e helft 
te belonen (deels pech, soms te geforceerd omdat de goal te lang uitbleef) om met een comfortabelere voorsprong te 
gaan rusten. De 3-5 ruststand was zeker geen reëel beeld van de krachtsverhoudingen. Verdedigend stond het, getuige 
de slechts 3 tegengoals als een huis. In de rust hebben we afgesproken om ons niet in slaap te laten sussen en de 
wedstrijd snel en met degelijk korfbal in ons voordeel te beslissen. Dat was in ieder geval niet tegen dovemans oren 
gezegd. De A2 kwam op stoom en liet VEO zien wie er de baas was, Achilles dus. Goed korfbal, mooie goals, 
verdedigend wederom ijzersterk en op het laatst zelfs wat tijd voor wat frivoliteit liep de A2 uiteindelijk uit naar een dik 
verdiende 7-17 overwinning. Kortom, een prima overwinning. Dit geeft het vertrouwen een boost en smaakt zeker naar 
meer. Er zit muziek in de A2, beloon jullie zelf in het vervolg alleen wat eerder, afgesproken?? 
 
De B1 speelde een moeizame uitwedstrijd. Het werd weliswaar 10 tegen 14, maar de ploeg maakte het zichzelf erg 
moeilijk door (weer) veel kansen te missen. Oranje Wit kon daardoor bijblijven en de B1 kon niet het verschil groter 
maken, wat makkelijk had gekund. Met name het eerste aanvalsvak had te veel schoten nodig om tot scoren te komen. 
Dan vergeten we voor het gemak ook even de 4 gemiste stippen, vele vrije ballen en doorlopen die er niet in gingen, 
waardoor het slechts 10-14 werd. 
Echt spannend werd het ook nou weer niet, want het verschil was in tegenstelling tot vorige week gelukkig in de eerste 
helft wel al gemaakt. Zo werd het een goede maar sobere overwinning ipv een spetterende overwinning met veel 
goals. Overigens floot de heer Cees Dekker een uitstekende pot, dat mag ook wel eens gezegd worden! 
 
Afgelopen zaterdag stond voor de E1 alweer de tweede competitie wedstrijd op het programma. Met een geheel nieuw 
team en veel overgekomen F’jes, is het jaar door de E1 weer erg goed begonnen. Ondanks de warmte van de afgelopen 
weken, werd er op de trainingen voor zover dit mogelijk was goed en hard getraind. In korte tijd werd er veel geoefend 
en dit werd direct goed opgepakt, dit resulteerde in een hele goede eerste wedstrijd tegen Avanti, waar wij dik wonnen. 
Ook de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Valto kosten ons weinig moeite, al direct vanaf de eerste minuut pakten 
wij een ruime voorsprong en pas laat in de eerste helft scoorden Valto een doelpuntje. Goed om te zien, dat wij al in 
twee wedstrijden vooruitgang boeken en dat er al meer structuur in ons spelletje te zien is. Vanaf alle plekken wordt er 
goed meegeschoten en verdedigend zit het goed dicht. Gelukkig hebben wij ook nog genoeg verbeterpunten gezien, 
waarbij wij vooral verdedigend nog aan de slag kunnen! Aankomende week zullen wij voor het eerst ook tegen een 
moeilijkere tegenstander staan. Daar gaan wij ons deze week helemaal klaar voor maken en wij verwachten een leuke, 
spannende wedstrijd! Wij kijken uit naar een mooi jaar met deze nieuwe E1!  
 
De eerste punten zijn binnen voor de E2. Afgelopen zaterdag werd aangetreden tegen Overwinning Door Oefening in 
Maasland. Wij kunnen het blijkbaar zonder (al te veel) oefening, want afgelopen week werd er op dinsdag een 
watertraining gedaan en op donderdag een rustige training door de warmte. 
Bij het betreden van het veld bleken de tegenstanders bijna allemaal groter te zijn, maar onze E2 was daar niet van 
onder de indruk. Er werd goed overgespeeld en was het vorige week alleen Jalien die bijna alles met haar buitenste hand 
gooide, deze week deed Bradley dat ook, heb ik het regelmatig gezien bij Armin, deed Kiki het een paar keer, dacht 
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Bregje er een keer aan en sloot ook onze E3-invaller Lucas moeiteloos aan. Goed om te zien dat dit zo snel wordt 
opgepakt! 
Onder aanvoering van jarige Job Armin kwam de E2 op een 0-1 voorsprong, maar ODO wist de stand vrij snel weer 
gelijk te trekken. Achilles was iets beter en nam opnieuw terecht de voorsprong, maar verdedigend zijn we nog niet 
helemaal scherp, dus kon ODO wederom de stand weer gelijk trekken. Daarna zakte de aandacht van de E2’ers even 
weg en kon ODO opeens wel heel vaak schieten, waardoor we plots op 3-2 achter stonden. 
In de rust werd nog een keer de nadruk gelegd waar we op moeten letten met verdedigen en dat we aanvallend lekker 
moeten schieten als we vrij staan. 
In de tweede helft begonnen we weer erg goed. Verdedigend ging het veel beter dan het laatste stuk van de eerste helft 
en hoewel ODO nog wel wat kansjes kreeg, wisten ze niet te scoren. Wij werden aanvallend echter steeds slimmer. Er 
werd veel gelopen waardoor ODO moeite had om er goed tussen te blijven. Dit leverde veel kansen en uiteindelijk 
maar liefst drie doelpunten op, waardoor we op een comfortabele 3-5 voorsprong kwamen. ODO probeerde het nog 
één keer, 4-5, maar voorsprong van twee werd snel hersteld, zodat we met 4-6 het laatste kwart in gingen. Daarin 
gingen we proberen om ook wat vaker de bal te onderscheppen. Het was prachtig om te zien hoe geconcentreerd er 
opeens verdedigd werd. Iedereen probeerde zowel zijn tegenstander als de bal in de gaten te houden. Het leverde een 
aantal keer de bal op en de 4-6 bleef op het denkbeeldige scorebord staan. 
Na afloop konden we met de traktatie van Armin zowel zijn verjaardag als de overwinning vieren. 
Lucas, bedankt voor het meegaan en invallen! Top gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
VEO A1 – Achilles A2  (Samenvatting) 
De A2 van Achilles mocht het weer opnemen tegen een A1. Deze week was dat VEO.  Na 2 leerzame wedstrijden was 
de A2 klaar om de welverdiende punten te pakken. Vanaf minuut 1 was het duidelijk dat Achilles de wedstrijd 
domineerde. In de rust stond Achilles dan ook voor met 2 punten verschil (3-5). Ondanks de voorsprong die Achilles al 
had, werd het wel tijd om elkaar te belonen met doelpunten. Dit gebeurde ook. Achilles mocht de eerste aanval nemen 
in de tweede helft. Natuurlijk deed de A2 dit met de ‘Pino’ , die zeer mooi werd afgemaakt door Mark. Dit was het zetje 
in rug dat nodig was want Achilles zorgde ervoor dat ze 6 keer scoorde zonder een tegendoelpunt. Niet heel gek 
aangezien ze ijzersterk aan het verdedigen waren met Stijn die bijna tussen elke bal zat die gegooid werd en met Robbin 
en Yeshe die weer sterk in de rebound stonden. Achilles had de smaak te pakken en beloonde elkaar niet alleen met 
goals, maar ook met schitterende acties en combinaties. De dames pakte ook duidelijk hun kansen. Hier stond een team 
en dat was te zien. De voorsprong liep uit naar 7-17 voor Achilles. De A2 wist dat de punten binnen waren maar 
vochten als nog voor elke bal, elke rebound en elke aanval. De A2 mag dan ook trots zijn op zichzelf en op elkaar. 
Zoals Micheal Jordan heeft gezegd: ‘Just play, have fun and enjoy the game’. En dat is wat de A2 ook heeft gedaan. 
 
Camille 
 
Oranjewit B1 - Achilles B1 
Zaterdag moest de B1 tegen oranjewit en ze hebben met 10-14 gewonnen.  
ondanks dat ze al vanaf het begin voor hebben gestaan bleef het een spannende 
wedstrijd die ze toch hebben neer gezet met een mooie eindscore die eigenlijk veel hoger 
had kunnen zijn. Een goed punt is dat we het goed dicht hielden toen oranjewit veel 
kansen probeerde te krijgen.  
 
Maaike van Duyvenbode 
 
Madjoe C2 – Achilles C2 
Vandaag stond er een spannende wedstrijd op het programma. Zowel Madjoe als wij waren nog ongeslagen. Wat 
meteen opviel was dat de kinderen van Madjoe een stuk groter waren dan onze andere tegenstanders. De eerste helft 
was gelijk ons beste helft, het stond 3-2 in de rust met doelpunten van Quin (strafworp) en Maurits. Met deze stand 
konden we nog makkelijk winnen maar dat is helaas niet gelukt. Alleen Lideke wist de tweede helft nog een doelpunt te 
maken en Madjoe nog 5. De eindstand was 8-5. Komende zaterdag weer tegen Madjoe. Als we winnen maken we nog 
kans op het kampioenschap dus weer een spannende wedstrijd. 
 
Groetjes van Quin 
 
De Meervogels D1 – Achilles D1 
We moesten heeeeeeel vroeg verzamelen om 8.00 uur. Voor sommige mensen was dit wel heel erg vroeg. Die stonden 
namelijk om 8.30 bij Madjoe, we zullen geen namen noemen. Toch nieuwsgierig wie dit dan waren lees dan het verslag 
van Marieke! Jordan en Mick konden allebei niet spelen. Jordan is aan zijn voet geopereerd, maar was er toch bij op zijn 
krukken  en Mick lag thuis op bed. Als vervangers hadden we Damien en Femke meegenomen. Sommige kinderen van 
Meervogels waren echt super lang en dat speelt toch best wel lastig. Vooral in het vak van Demi, Jill, Thijs en Femke 
waren ze heel erg groot. We hebben dan ook met 9-2 verloren. Levi heeft allebei de doelpunten gemaakt. Volgende 
week moeten we weer   
 
Groetjes van Jill 
 
Meervogels D1 - Achilles D1 
Deze week de tweede uitwedstrijd, met een erg vroege verzameltijd. Vergeleken met vorige week moest die wekker nóg 
eerder gezet worden. “Vorige week verslapen, 8 uur verzamelen is me een burg te ver”, aldus tweede viool spelende 
coach Koos. Voor de rest was iedereen er mooi op tijd, de TomTom’s waren geüpdate, geen vuiltje aan de lucht. Op de 
heenweg schrok auto Brusse nog meer van de hysterische bijrijder dan dat de meeuw schrok van de bijna aanrijding. Hij 
vloog weer door, hij vloog weer door Nicole, rustig maar ;) Verder ging de reis voorspoedig, Zoetermeer is natuurlijk 
ook lekker makkelijk aan te rijden. Na een appje van auto Sinnige “wij zijn er!”, keken we even raar om ons heen. Waar 
dan? Bij de ingetoetste TomTom bestemming waren ze aan gekomen ja, echter lag die bestemming in Rijnsburg bij 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Madjoe, en niet in Zoetermeer bij Meervogels. In een noodvaart reden ze terug naar Zoetermeer en Paivi + Femke 
renden zo’n beetje in het fluitsignaal het veld op. “Net op tijd”, aldus een groen uitziende Paivi. Goed geracet 
Annemarie Verstappen! Dan de wedstrijd. Damien speelde vandaag op de plek van Jordan en Femke op de plek van 
Mick. Het goede nieuws is dat Mick weer aan de beterende hand is en Jordan kwam ons zelfs aanmoedigen op krukken. 
Meervogels startte de wedstrijd sterk en hield dat eigenlijk de hele wedstrijd vol. Geen directe wedstrijdfocus, dieseltjes 
dat moet veranderen, resulteerde al vrij snel in een achterstand. Aanvallend was het opnieuw even zoeken, een goede 
passing was weer essentieel, juist bij het lengteoverwicht van Meervogels. Loopt het baltempo vervolgens goed en 
kiezen we de juiste passes uit, dan loopt het ook lekker. Net als de neus van Thijs trouwens. Twee doelpunten scoren is 
echt te weinig, maar er zijn ook een heleboel mooie acties niet door die gele rakker gegaan. Weer een leerzame 
wedstrijd, waarbij Levi een nieuwe hoofd-truc heeft geïntroduceerd, en waarvan we voorbeelden kunnen gebruiken 
voor spelsituaties die nieuw of anders zijn. Het veldseizoen is een mooie leerpot en opstap naar de zaal. Uit deze 
wedstrijden vloeit nog geen bloed. Uit de neus van Thijs trouwens wel.  
 
Marieke 
 
Valto E5 – Achilles E1 
Na vorige week een oefenwedstrijd tegen onze eigen E2 te hebben gespeeld voor Stichting Semmy, was het afgelopen 
zaterdag tijd voor onze tweede competitiewedstrijd. 
De eerste wedstrijd ging ons vrij makkelijk af, maar dat moesten we vandaag natuurlijk nog even afwachten. Iedereen 
had in ieder geval heel veel zin in de wedstrijd. 
We begonnen voortvarend en na 10 minuten spelen stonden we dan ook voor met 0-4 (Aaron, Liv en 2x Jim). 
Bo kreeg ook nog een stip mee, maar die was helaas net mis. 
In de tweede 10 minuten werd er goed naar elkaar gekeken en goed overgespeeld. Helaas kregen we wel twee 
strafworpen tegen, maar VALTO wist de eerste stip niet te verzilveren, maar de tweede wel. Ondertussen was de stand 
1-6 (2x Jim). Met een briljante pass van Bram op Jim werd het 1-7. VALTO wist ook de korf te vinden, maar Bjorn had 
direct een antwoord klaar en maakte er met een mooi doelpunt vlak voor rust 2-8 van. 
Vlak na rust bracht Liv, na een mooie pass van Bo, de stand op 2-9. En al snel werd het 2-10 door een mooi doelpunt 
van Aaron. 
In de 3e 10 minuten waren vooral de dames on fire en we liepen dan ook uit naar maar liefst 3-14 (Bo - een heel mooi 
schot, en 3x Liv). 
In de laatste 10 minuten wist VALTO als eerste te scoren, maar Bo bracht uiteindelijk, na een mooi doorgespeeld 
balletje van Aaron, de eindstand op 4-15. 
Volgende week thuis tegen HKV/Ons Eibernest, dus hopelijk gaan we dan weer vlammen! 
 
Groetjes, Jim 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
22 okt AB Feest 30 okt ADO Kids 

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

 
 

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

 
Deze week hebben we 6 jarigen in ons midden. 
Als eerste is Jill Hollander jarig, zij wordt op 22 september 9 jaar. Op 25 
september wordt Remi van Breukelen 6 jaar.Op de 26e hebben we maar 
liefst 3 jarigen. Maxine van Kester wordt dan 17 jaar, Linnet Veltman 
wordt 15 en Lynn Hulsman wordt 8 jaar. 
Shannon Wolters sluit de rij, zij wordt 28 september 9 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!! 
 
 



 20 

 
 
 



 21 

CR- Nieuws 
*********** 

 
CR NieuwSSS 
 
De CR presenteert: S-Party! 
 
Saterdag 24 September Set je 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. Hij trapt 
om 20:30 af. 
 
Toegang iS voor leden vanaf 16 jaar. Ben je 16 of 17,  of een twijfelgeval (je ziet er jonger uit dan je daadwerkelijk bent, 
da’s een compliment hè) dan krijg je bij de ingang een polSbandje en geen alcohol. Maar een polSbandje is ook Super 
Stoer hoor. Op je polSbandje vervolgens illegaal verwijderen en betrapt worden op alcohol bestellen/drinken volgt 
uiteraard Straf.  
 
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. De ingang en uitgang iS deze avond aan de 
kant van de vlonder, waar je ook kunt roken. En natuurlijk denken jullie aan de buren bij het verlaten van het pand! 
 
Alvast bedankt voor alle toezeggingen voor bar en entrée. Houdt FB in de gaten voor barrooSter en meer info! Zo 
zoeken we ook nog mensen die alS Schoonmaker even willen blijven hangen. Onze eeuwige dank en een afzakkertje 
gegarandeerd! Als je dit op FB leest kun je je hieronder opgeven. 
 
Groetjes van de CR en tot zaterdag! 
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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 

 
Aangenomen als lid: Yoeri van den Berg (Achilleslidnr. 2993) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Pokedom Go 
Ik heb heel lang gewacht om over de momenteel heersende imbeciliteit van Pokemon 
Go te schrijven. 
Ik moet, alhoewel elke columnist in welk dag of weekblad het er over gehad heeft. 
Het gras is al voor mijn voeten weggemaaid, maar mijn bic balpen stond in het pennenbakje in de achterkamer te 
trappelen van ongeduld en schreeuwde het als het ware uit “schrijf erover, stel deze gekte, idioterie, achterlijkheid en 
leegschedeligheid aan de kaak. 
Deze Pokedom bende moet stoppen!! 
Dat kinderen hieraan deelnemen is nog daar aan toe, maar grote volwassen, weldenkende mensen (alhoewel ik hier 
steeds meer aan ga twijfelen) moeten zich toch afvragen waar ze mee bezig zijn. 
Mijn wijze moeder zaliger zou zeggen er lopen meermensen buiten de inrichting dan dat erin zitten. 
Rages zijn van alle tijden, de jo-jo van Billy Panama in de jaren 50, de hoelahoep een stuk elektriciteitsbuis tot een 
hoepel gevormd die je om je middel deed ronddraaien door je heupen soepel heen en weer te bewegen en je was 
helemaal een kanjer als je het met meerdere hoepels tegelijk kon. Het sparen van speldjes van allerlei merken en 
filmsterrenplaatjes die bijgesloten zaten bij een pakje kauwgom en niet te vergeten de Flippo´s. 
De toenmalige grootgrutters konden na sluitingstijd de nog aanwezige chipszakken weggooien of in de aanbieding voor 
de halve prijs doen daar de Flippo´s er al uit gejat waren. 
Over zonderlingen mensen gesproken, we hadden vroeger Tv-programma Showroom van de NCRV die een reportage 
maakte over rare snuiters onder ons.. Eenzaam in een bos wonende hutbewoner, een opa in een dijkhuisje die, 
geconfronteerd werd dat er mensen op de maan gelopen hadden, uitriep tegen de reporter: “dat geleuf je toch zeker nie 
dat kan helemaal nie!” 
Mensen die heel serieus in het bos kabouters en elfen zagen en ermee spraken en als je dan opperde dat jij ze niet zag, 
zei men praat niet zo hard anders lopen ze weg en zijn ze boos. 
Dit waren echt eenlingen en niet horden die thans achter deze Pokomonkabouters en elfen aanlopen om ze te vangen 
en deze eenlingen levende nog prachtige TV op. 
Toch heeft de Pokomon-rage een voordeel, de kids komen van de bank en zitten niet meerde godganselijke dag op hun 
rug naar hun schermpje te koekeloeren en verheffen hun game-boy rug en tablet-nek om naar buiten te gaan om 
Pokomon-wezens te jagen. 
Ons geliefde Kijkduin en wel het Deltaplein is het episch centrum van deze idioterie. Men holt langs terrassen, springt 
over afzettingen dwars door duinennatuurgebied en bewoners in de omgeving zien hun netjes aangelegde tuinen 
omgeploegd worden. 
Groot, klein, dik, dun, arm, rijk, met hun focus op 0 (nul) draaft overal doorheen hun leegschedeligheid achterna en 
omlaag kijkend op hun schermpje. 
Ik weet niet of het hier ook is maar in Deutschland heb je al oversteekplaatsen voor voetgangers waar het 
voetgangerslicht op de grond geprojecteerd wordt omdat de goegemeente constant op zijn marifonen loopt te kijken. 
Liepen ze maar eens goed tegen een lantaarnpaal aan, zodat ze door de schrok weer hun gezonde verstand terugkregen. 
Trek u het bovengeschrevene niet te persoonlijk aan, wij zijn van een andere generatie, maar het blijft POKEDOM!! 
 
Groetjes 
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: 09.55 uur Achilles C1 – Fortuna C1 
 10.00 uur Achilles F3 – ALO F3 
 10.15 uur Achilles D1 – De Meervogels D1 
 11.00 uur Achilles B1 – Fortuna B1 
 11.00 uur Achilles F2 – Pernix F3 
 11.20 uur Achilles C2 – Madjoe C2 
 12.00 uur Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 
 12.25 uur Achilles A3 – KZ Danaiden A3 
 12.30 uur Achilles A1 – Valto A1 
 13.00 uur Achilles E3 – ONDO E6 
 13.55 uur Achilles 2 – KCC/So natural 5 
 14.00 uur Achilles E2 – ONDO E7 
 15.30 uur Achilles – VEO 
 17.00 uur Achilles 3 – DSO 2 
 18.30 uur Achilles A2 – Excelsior A1 
 
Zondag: Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.30 op het veld 
Wedstr.nr.:  2334 
Scheids:  WPA Blok 

 

Achilles 2 – KCC/So natural 5 
 Amel, Ilan, Jeroen, Michael, Twan 
 Anne-Roos, Kelly, Mariska, Merel, 
 Raquel 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 13.55 uur op ons veld 
Verzamelen: 12.55 op het veld 
Wedstr.nr.: 7222 
Scheids: PMBM Christiaans 

 

Achilles 3 – DSO 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: 16.15 op het veld 
Wedstr.nr.: 4493 
Scheids: NNB 

 

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

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 12.30 uur op Claudius 
Civilislaan 25 (Vlaardingen) 
Verzamelen: 11.15 bij het veld 
Wedstr.nr.: 4415 
Scheids: G Breedveld 

 

Ten Donck 2 – Achilles 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Marcel, Ariën, Frank P 
Res: Simon R. 

Zondag om 13.00 uur op Reyerpark 
Verzamelen: 11.30 uur bij het veld  
Wedstr.nr.: 8046 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

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

Zaterdag om 14.15 op 
Vernedessportpark 
Verzamelen: 13.00 uur bij het veld.  
Wedstr.nr.: 8390 
Scheids: Ernie Streefkerk 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

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

Zaterdag om 13.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 11:45 op het veld  
Wedstr.nr.: 637 
Scheids: Fortuna 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

SEV 2 – Achilles 8 
 Lisanne, Sophie, Judith, Quirina, Britt,  
 Colinda 
 Rogér, Leon van D, Robbin N, Steijn 
 W 
Res : Rick Pot, Noah de Jong 

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen:  om 12:45 op het veld 
Wedstr.nr.: 645 
Scheids: SEV 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
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Die Haghe 7 – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Monique, 
 Yoke, Marianne 
 Maarten, Joost, Arie, Wout 
Res: Tristan 

Zondag om 11.30 uur op 
Braambruggestraat 10 
Verzamelen: 10.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 204 
Scheids: Die Haghe 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 

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 24 september 2016 
 

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

Zaterdag om 12.20 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 11.20 uur  
Verslag: Esmée 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

Achilles A2 – Excelsior A1 
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: 5e heer, Martijn, 5e dame en Laura 
 

Mark en Danique zie A1 

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

 

Achilles A3 – KZ Danaïden A3 
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
Res: 5e en 6e heer  en Maaike D 

 
Martijn en Laura zie A2 

Zaterdag om 12.25 uur op het gras 
Verzamelen: 11.40  uur  
Verslag: Teddie 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Simon Rodriquez 

 

KVS/Maritiem A4 - Achilles A4  
 Marloes, Annelotte 
 Laurens, Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: 6e heer 

Zaterdag om 15.30 uur  Cas van Dijk 
Park Scheveningen 
Verzamelen: 14.45 uur aldaar  
Verslag: Matthijs 
Coach: Robbie  
Vervoer: Aldaar verzamelen  

 
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 24 september 
 

Achilles B1 - Fortuna B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: C1 
 
Maaike zie A3 

Zaterdag 11.00 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Verslag: Noa 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Weidevogels B1 - Achilles B2  
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Sabine, 
 Nova, Zoe 

Zaterdag 11.00 uur Merenveld  
Verzamelen: 09.45 voor het veld 
Verslag: Stef 
Coach: wna 
Vervoer: Sanches, Q Smit, de Coninck, 
 Lek 

 

Die Haghe B2 - Achilles B3  
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 

Zaterdag 11.00 uur Baambruggestraat 
Verzamelen: 10.15 bij Die Haghe 
Verslag: Tim 
Coach: Alana, Wesley & Tristan 

 

Achilles C1 – Fortuna C1 
 Mick, Max, Xander G, Sebas  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Floris 
 
Allen: zie B1 

Zaterdag 09.55 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.10 op het veld 
Verslag: Sebas 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 

Achilles C2 - Madjoe C2 
 Maurits, Joshua, Quin, Floris, 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste  
 
Floris zie C1 
Femke zie D1 

Zaterdag 11.20 uur gras 
Verzamelen: 10.35 op het veld 
Verslag: Floris 
Coach: Simon, Ilan 
scheids: Daan Donders 

 

GKV C2 - Achilles C3   
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Mill 

Zaterdag 13.00 uur 
Bezuidenhoutseweg 
Verzamelen: 12.00 uur voor het veld 
Verslag: Esmee 
Coach: Mariska, Ruben 
vervoer: Labordus, Leben, Reints, 
 Vijverberg 

 
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  24 september 
 

Achilles D1 – De Meervogels D1 
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Femke, Damien 

Zaterdag 10.15 uur op het gras 
Verzamelen: 09.30 uur op het veld 
Verslag: Thijs 
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Erwin Bodaaan 

 

Olympia D4 - Achilles D2 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa, Naomi, 
 Maleah 
 Niek, Ocker, Leander 
 
Damien zie D1 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark De Brug 
Verzamelen: 08.30 uur voor het veld  
Verslag: Elise 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Leben, Mertens,  
 Van Leeuwen 

 

Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 12.00 uur op het gras 
Verzamelen: 11.15 uur op het veld 
Verslag: Aaron 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Susan Middeldorp 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Achilles E2 – ONDO E7 
 Jalien, Kiki 
 Bradley, Armin 
Res: Lucas Houwing 

Zaterdag 14.00 uur op het gras 
Verzamelen: 13.15 uur op het veld 
Verslag: Bradley 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Teddie v Dortmont 

 

Achilles E3  - ONDO E6 
 Nikki, Shannon, 
 Lucas, Joost, Teun, Lucas 
 
Lucas Houwing zie E2 

Zaterdag 13.00 uur op het gras 
Verzamelen: 12.15 uur op het veld 
Verslag: Lucas 
Coach: Tristan, Robbin 
Scheids: Rick Pot 

 
Achilles F1 vrij 
Lynn zie F2 
 

Achilles F2- Pernix F3 
 Eva,  
 Lucas, Jens, Jurre 
Res: Lynn 

Zaterdag 11.00 uur op het gras 
Verzamelen: 10.30 op het veld 
Verslag: Eva  
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Scheids: Lars Hogewoning 

 

Achilles F3 – ALO F3 
 Joanna, Christine, Britt  
 Sem, Milan  

Zaterdag 10.00 uur op het gras 
Verzamelen:  09.30 uur op het veld 
Verslag: Britt 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Selene van Ee 

 
Afschrijven: 

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

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

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

 (zondag voor 18.00 uur). 
 
 

mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:website@hkvachilles.nl
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.45 – 1015 Robbie, Fabian 
10.15 – 11.20 Koos, Marieke 
11.20 – 12.30 Simon, Ilan 
12.30 – 14.00 Arjen, Malou 
14.00 – 15.30 Joost, Merel 
15.30 – 17.00 Kelly, Twan 
17.00 – 18.30 Bastiaan, Dylan 
18.30 – einde Bart, Alana 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 19-09 Anneke Zoutendijk 
 26-09 Coby Linse 
 03-10 Marian Lijmbach 
 10-10 Olga van Reijn 
 17-10 Monique Alsem 
 
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 1 en zondag 2 oktober 
 

Achilles – KCR 
Achilles 2 – Merwede 3 
Achilles 3 – Twist 2 
Dijkvogels 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – Phoenix 4 
KZ Danaiden 6 – Achilles 6 
ONDO 5 – Achilles 7 
Achilles 8 is vrij 
Achilles 9 – KZ Danaiden 9 
Achilles A1 – Die Haghe A1 
Refleks A1 – Achilles A2 
Crescendo A1 – Achilles A3 
Achilles A4 – GKV A1 
Achilles B1 – Vriendenschaar B1 
Achilles B2 – De Meervogels B1 
Avanti B4 – Achilles B3 
Achilles C1 – KCR C1 
Fluks C1 – Achilles C2 
Achilles C3 – Madjoe C3 
Refleks D1 – Achilles D1 
Nieuwerkerk D5 – Achilles D2 
De Meervogels E3 – Achilles E1 
Refleks E3 – Achilles E2 
Futura E2 – Achilles E3 
Die Haghe F1 – Achilles F1 
Die Haghe F2 – Achilles F2 
Refleks F3 – Achilles F3 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 13.00 uur 
Zo 15.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 15.30 uur 
 
Zo 13.30 uur 
Za 17.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 11.20 uur 
Za 11.15 uur 
Za 12.55 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.15 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.15 uur 
Za 11.30 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 12.00 uur 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 19 september   
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 20 september    
10:00 – 12:00 Jeu de boulers (vacature!!!) 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Woensdag 21 september   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit   Groupies 
 
Donderdag 22 september  
10:00 – 12:00 Rene en Elly  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F1 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 23 september 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Zaterdag 24 september  
09:15 – 10:00 Ouders F3 
10:00 – 11:00 Ouders F2 
11:00 – 12:00 Ouders C1 
12:00 – 13:00 Ouders E3 
13:00 – 14:00 Ouders E1 
14:00 – 15:00 Spelers A1 
15:00 – 16:00 Ouders E2 
16:00 – 17:00 Spelers A3 
17:00 – 18:00 Spelers 2e 
18:00 – 19:00 Spelers 1e 
19:00 – 20:00 Spelers 3e 
20:00 – 02:00 CR (Openingsfeest) 
 

 
Zondag 25 september   
10:00 – 12:00  Vroege Vogels 
14:00 – 16:00  Late Vogels 
 
Maandag 26 september 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 27 september    
10:00 – 12:00 Jeu de boulers (vacature!!!) 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Woensdag 28 september   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit   Groupies 
 
Donderdag 29 september 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 30 september 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
 

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

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

Email: benthe@ziggo.nl 
 
 

 




