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

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Rinus Cost 
 Tel: 06 – 06-81174233 
 e-mail: rinus.cost@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
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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: De dag van hun leven 4 
 
Van het Bestuur 7 
 
TC RTC West Selectie 7 
 Vacature wedstrijdsecretariaat junioren zaal 7 
 
Hoi ADO-fans 7 
 
Activiteitenagenda 9 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 9 
Uitslagen / stand poule Achilles 1 9 
 
Wedstrijdverslagen 11 
 
WAPC Wat Was 13 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 15 
 
WAPC-nieuws 17 
 Agenda 17 
 Verjaardagenhoekje 17 
 AB-feest 18 
 
CR  19 
 
Achillestennis 21 
 
Ledenlijst 22 
 
Inzamelingsactie´s / minibieb 23 
 
 
 



 4 

  

 
 
 
 



 5 

De dag van hun leven 
******************* 

 
“Kijk Bart, ik zal je even voorstellen aan Jan. Jan is een client van mij geweest. Ik 
heb Jan leren knuffelen.”. Mijn zus laat zien hoe goed Jan nu kan knuffelen. Ze doet 
haar armen om hem heen en de grote gezette vent transformeert van een zenuwachtige oudere man in een kleine 
jongen die liefde krijgt die hij, zo beeld ik mij in, nooit heeft gekregen. Jan legt zijn kin op de schouder van mijn zus en 
hoekt als een soort robot zijn armen om haar heen. Jan is vrolijk. Jan heeft een enorme vorm van autisme. Jan heeft de 
dag van zijn leven.. 
 
Afgelopen vrijdag was de eerste editie van het Rosehip Festival. Het afgelopen jaar heeft mijn zus vanuit haar werk bij 
Parnassia in samenwerking met Reakt snoeihard gewerkt aan de voorbereiding van dit festival. Een festival om mensen 
uit alle hoeken van de samenleving samen te brengen. Een festival georganiseerd samen met haar cliënten en bedrijven 
en instellingen die maatschappelijk betrokken zijn. Er was van alles te doen. Van het schilderen van een caravan tot 
springen op een springkussen, aan iedereen was gedacht. Het sfeertje was een beetje vergelijkbaar met de Parade. Niks 
moest, alles mocht en iedereen kon zichzelf zijn. Met als klap op de vuurpijl een groots optreden van Willeke Alberti. 
Maar voor mij was er maar een echt hoogtepunt en dat was het optreden van Jan. 
 
Jan mocht na het voorprogramma in de persoon van Willeke Alberti, een door hemzelf geschreven gedicht voordragen. 
Nerveus als hij was werd hij door mijn zus het podium op geholpen. Maar eenmaal achter de microfoon was van de 
nervositeit niks meer te merken. Jan was in zijn element en hij liet zien waar hij goed in is. Een gedicht over de eenzame 
medemens knalde over het festivalterrein en kwam bij iedereen binnen. Jan kreeg een oorverdovend applaus waar zelfs 
zijn voorprogramma jaloers op zou zijn.  
De reden dat ik deze week het hoofdartikel schrijf over deze prachtige dag, is natuurlijk voor een deel het feit dat ik 
“rete trots” ben op mijn grote zus. Zij heeft immers maanden lang keihard geknokt voor dit alles en het resultaat mocht 
er zijn! Maar de andere reden was toch wel dat ik in mijn stoutste dromen niet had kunnen bedenken dat ik jaloers zou 
zijn op mijn zus na deze geweldige ervaring. Zij mag dus iedere dag samen werken met deze doelgroep. Een enorm 
kwetsbare doelgroep die dag in dag uit uitdagingen met zich mee brengt. Net als in de ouderen zorg, waar ik zelf 
werkzaam in ben maar helaas van achter een computerscherm, heeft iedere client in de psychische zorg een eigen 
handleiding. Een eigen manier van omgang en benadering en dat kost enorm veel energie maar levert ook enorm veel 
energie op. Na afgelopen vrijdag wist ik het ineens... ik wil dat ook! 
 
En wat is het dan zonde en sneu om altijd maar weer te moeten horen van de enthousiaste medewerkers in deze “tak 
van sport” dat alle ontwikkelingen die er bestaan zo weer teniet gedaan worden door grootse bezuinigingen die jaar in 
jaar uit weer uitgerold worden. Werkelijk iedereen die je spreekt in de zorg zegt het zelfde; “...maar ja, die verdomde 
bezuinigingen he?”. 
Erg eigenlijk he..? Als je er zelf niet mee te maken hebt of er niks van meekrijgt, besef je je niet hoe heftig deze 
bezuinigingen eigenlijk kunnen zijn. Wat een impact deze eigenlijk hebben op medewerker en cliënt. Dat is in de 
ouderen zorg zo, maar zeker ook in de psychische zorg. En dat is in veel gevallen gewoon schandalig te noemen. Een 
mooi voorbeeld hiervan wordt gegeven in de film “The Bucketlist”, waarin een commercieel denkende directeur van 
een ziekenhuis door ziekte zelf in zijn eigen ziekenhuis geconfronteerd wordt met zijn eigen bezuinigingen.  
 
Anyway, de conclusie van dit verhaal is eigenlijk simpel. Ik heb een mooie dag gehad, maar zij.. al die cliënten en 
liefdevolle medewerkers hadden de dag van hun leven.. en daar ging het om afgelopen vrijdag. Dat was de enige 
conclusie die telde. Volgend jaar weer..? Ik zal er in ieder geval zijn! 
 
Tot volgende week. 
 
Groeten, 
Bart 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Opstarten 
******** 

 
Net als in ieder geval bij mij iedere morgen zijn de eerste stappen op een dag zwaarder dan later. Zo ook elke 
seizoensstart bij Achilles. Zo is er een probleem met het materiaal, overigens eerder te veel aan spullen maar daardoor 
ook ongeordend. De sponsorshirts waren wel erg laat weer beschikbaar. En bij de kantinediensten zijn we blij met de 
inzet maar zien we ook dat te vaak dezelfden namens hun team de dienst draaien. 
Vaak wordt bij dat soort ongemakken gekeken naar de commissie of bestuur die er wat aan zou moeten doen. En zeker 
die kunnen er vaak ook wat aan doen. Alleen hebben we daar elkaar wel weer voor nodig. De materiaalcommissie, die 
binnenkort versterkt wordt, kan niet na elke training de opslagruimte inspecteren. Het bestuur kan niet elk lid dat 
verzaakt daar op aanspreken. Nee, we kunnen best zelf inzien dat de palen netjes opgeborgen moeten worden. We 
weten heus zelf wel dat we ons soms net iets te vaak drukken van het draaien van een kantinedienstje. 
En als we het zelf niet inzien kunnen anderen je helpen door je daar even fijntjes op te wijzen, toch? 
Maar laten we vooral ook zien wat er wel goed gaat. Zo draait de omzet van de kantine overuren, 
niet in de laatste plaats door het enorm verrijkte assortiment aan heerlijkheden. 
Was het afgelopen zaterdag niet alleen mooi weer maar ook druk op het veld met veel goede 
prestaties van onze teams. Zagen we Marinus weer een arbitrair talent coachen en floten onze 
scheidsrechters op hun best.  
Hielp Andre een mokkende scheidsrechter aan toch een warme douche. 
Binnenkort komt er een paginabreed artikel over onze club in DenHaagCentraal te staan. 
En kan ik jullie volgende week over de voortgang van de nieuwbouw informeren. 
Achilles is booming. We zijn nu echt de grootste in Den Haag, Achilles meer dan een club en dat zijn we! 
 
Wout Broers 
 
 

TC 
*** 

 
 

RTC West selecties 
***************** 

 
Zoals ieder jaar aan het begin van het seizoen hebben de selectietrainingen van RTC West plaatsgevonden. Dit keer 
waren Noa Brusse, Mick van Nieuwenhuijzen (onder 15), Noah de Jong, Rick Pot, Luca Ling, Danique de Bruijn 
(onder 17), Esmée de Groot, Benthe van Loon, Daniek Suurd, Mithe van Staalduinen, Tobias Welbergen en Joël 
Sanches (onder 19) uitgenodigd om aan de selectietrainingen mee te doen. Na twee selectieavonden zijn Noa, Luca en 
Mirthe uiteindelijk geselecteerd voor RTC West. Wij wensen Noa, Luca en Mirthe heel veel succes en plezier! 
 

Vacature wedstrijdsecretariaat junioren zaal 
************************************** 

 
De TC is nog op zoek naar een wedstrijdsecretaris voor de junioren zaalcompetitie. Als wedstrijdsecretaris zorg je voor 
het maken en publiceren van de opstellingen en voor het regelen van vervangers in het geval van afmeldingen. Als je 
belangstelling hebt voor deze functie, of graag meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met de TC via het e-
mailadres tc@hkvachilles.nl.  
 
De TC 
 
 

Hoi ADO-fans 
************* 

 
Zondag 30 oktober zijn de kangoeroes en pupillen (D t/m F) van HKV Achilles welkom in het Kyocera stadion om 
een wedstrijd van ADO Den Haag bij te wonen. De wedstrijd begint om 16.45 uur en de tegenstander is AZ uit 
Alkmaar. We zitten op de kidstribune en de kaartjes kosten €8,- per kind. Dit kan op de dag zelf bij Susan betaald 
worden.  
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We zullen tussen 14.45 en 15.00 uur op Achilles voor de poort verzamelen en naar tram 3 lopen om daarmee naar het 
stadion te gaan. Je hebt dus ook een OV-kaart (met saldo) nodig.  
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan, vraag dan aan je ouders of je mee mag en geef je dan vóór 24 september op bij Susan. 
Aanstaande dinsdag (13 september) is Susan om 19.30 uur op het veld en kan je je opgeven. Het opgeven kan ook via 
de mail (suusmiddeldorp@yahoo.com) of stuur een sms of appje (06-51031491). Vermeld even je ploeg erbij. Trainers 
zijn ook welkom en kunnen zich dus ook opgeven.  
 
We hopen met een grote groep Achilles te vertegenwoordigen, maar het aantal kaartjes dat we kunnen krijgen is 
beperkt, dus geef je snel op! 
 
Groetjes, 
Susan en Britt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

15.00 – 18.00 uur kantine 
verhuurd 
Achilles / Semmydag 
Kantine verhuurd 

  

 
 

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

 
Achilles – IJsselvogels 15-15 
Achilles 2 – IJsselvogels 2 19-8 
Achilles 3 – Madjoe 2 19-6 
Valto 3 – Achilles 4 12-21 
ALO 4 – Achilles 5 15-15 
Madjoe 4 – Achilles 6 11-13 
Achilles 7 was vrij 
Rapid 4 – Achilles 8 6-7 
HKV/Ons Eibernest 8 – Achilles 9 16-12 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – IJsselvogels 15-15 
KCR – Rapid 20-16 
Velocitas – ONDO 21-14 
VEO – Futura 13-14 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 2 4 2 0 0 40 34 6 0 
Futura 2 4 2 0 0 38 35 3 0 
Achilles 2 3 1 0 1 35 30 5 0 
Velocitas 2 2 1 1 0 43 38 5 0 
VEO 2 2 1 1 0 33 31 2 0 
IJsselvogels 2 1 0 1 1 33 35 -2 0 
Rapid 2 0 0 2 0 33 40 -7 0 
ONDO 2 0 0 2 0 29 41 -12 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles – IJsselvogels eindigt onbeslist 
Op een stralende dag aan het pomonaplein stond alweer de tweede competitiewedstrijd van het seizoen op het 
programma. Ditmaal tegen het voor ons onbekende IJsselvogels uit Moordrecht. Uit respect en het gemis van Brian 
Fung-Loy werd er vooraf aan de wedstrijd een minuut stilte gehouden. Hij was te herkennen aan zijn vrolijkheid en 
stond altijd klaar voor een leuk praatje. Wij hebben heel wat jaren van hem mogen genieten en hij heeft diverse 
successen met name met de jeugdteams met ons binnengesleept. Wij wensen de familie veel sterkte met het gemis. 
De wedstrijd zelf begon Achilles heel sterk door al snel een 2-0 voorsprong te pakken en dit vervolgens uit te breiden 
naar 5-2. IJsselvogels was even van slag en herpakte zich door 3 maal op rij te scoren en de score weer gelijk te trekken 
naar 5-5. Vanaf dat moment ging de score steeds heen en weer en dat resulteerde in een 7-8 achterstand voor Achilles 
met rust. Na de rust scoorden wij gelijk de gelijkmaker 8-8 maar we vergaten door te drukken. Hierdoor bleef het gat 
steeds 1 punt. Hier en daar werden wat wissels doorgevoerd om wat te forceren, maar dit mocht helaas niet 
baten. Doordat wij vergaten het verschil te maken en IJsselvogels tot het einde bleef strijden eindigde de wedstrijd met 
15-15 onbeslist. Volgende week staat Rapid 1 uit Haarlem op het programma en mogen we weer aan de bak. 
 
Groetjes, 
Kjeld  
 
Madjoe 4 - Achilles 6 11-13 
De eerste punten zijn in de pocket! Team 6 boekte in het immer winderige Rijnsburg (in de goede zin van het woord) 
de eerste overwinning in de lopende competitie. Dat ging uiteraard niet zonder slag of stoot. Donderdagavond op de 
training ging het al bijna omdat er gedreigd werd met laddertraining. Gelukkig was tik-em-aanvoerder Rinus al 
ladderszat dus ging dat niet door. Op de wedstrijddag gaf Sandra de voorkeur om te gaan hossen met Marco Borsato. 
“Genant, dat ze daarvoor haar ploeg in de steek laat,” aldus haar moeder die ons nog wél succes wenste. Tristan loopt 
behoorlijk hard, maar afgelopen weekend alleen maar richting toilet. Hij was derhalve afwezig. Erwin is z’n Achilles 
shirt kwijt. Bij dezen een oproepje, mocht je na de eerste competitie een extra shirt hebben gevonden: laat ‘t Erwin 
weten. Maar goed, gelukkig was daar de gestopte Arjen Laarhoven die z’n shirt op korte termijn beschikbaar stelde. Met 
Arjans zweet nog in de naden was het logisch dat Erwin net zo speelde als Arjen: waardeloze eerste helft met een paar 
lekkere goals in de tweede. We hadden zowaar een supporter mee: Henk, de vader van Yoeri. Yoeri schrok zich een 
ongeluk om Henks gezondheid toen hij zijn vader in de rust een bal zag pakken en een poging wagen tot een schot. 
Ook nog leuk om te vertellen: bij het warmlopen vorige week vroeg een niet nader te noemen Achillessupporter wie die 
jongen met die gekrulde bos was.  
“Oh, da’s Yoeri van den Berg,” vertelde de Team 6 speler. 
“Oh, die speelde vroeger ook al bij Achilles maar dan is-ie wel uhm… groot geworden...”. 
De wedstrijd was niet bijster aantrekkelijk en dat lag nu eens niet aan Team 6 maar aan het (achter-) verdedigende spel 
van Madjoe. Met al dat gedraai bevestigde Mieke maar weer eens een stereotype, want ze gaf toe regelmatig de weg 
kwijt te zijn en soms totaal gedesoriënteerd. En in de wedstrijd had ze ook al moeite om het spel te volgen. Kompas 
mocht niet baten. Wellicht dat we daarom met 5-8 achter stonden bij rust. Een penibele situatie, want vier goals verschil 
zou wel een beetje veel van het slechte zijn. Bovendien werd heer van Rinus gewisseld voor een exemplaar dat nogal 
zuiver bleek. Gelukkig bleek deze angst ongegrond en met een trefzekere Sexy Lexie was het d’r op en d’r over. Bam. 
11-13 overwinning op ons conto. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Achilles Acht Atleten: Een nieuw seizoen 
Na een succesvol seizoen 2015/2016 met een 2e plaats in de zaal, het kampioenschap op het veld en de verkiezing tot 
leukste ploeg zijn ook de Achilles Acht Atleten© begonnen aan editie 2016/2017. Dit seizoen heeft het team een iets 
andere samenstelling. Aanvoerder Rinus heeft een transfer gemaakt naar Achilles 6 en onze Haagse Tukker Mark heeft 
besloten om voor de tweede keer een einde aan zijn korfbalcarrière te maken. Omdat een onderdeel van ons succes 
formule is dat we één speler van buiten de randstad in het team moeten hebben, moesten we opzoek naar een heer die 
aan onder andere deze eis voldoet. Gelukkig kende we iemand die zijn oorsprong in het Groningse heeft en de deal was 
snel beklonken: Welkom bij de Achilles Acht Atleten© Mathijs! Een andere wijziging dit seizoen is dat het team dit jaar 
op de zaterdagen het veld betreed in plaats van de zondagen  
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Over de seizoensopening afgelopen week kan ik kort maar krachtig zijn: niet goed en verloren; een valse start dus. 
Geen man over boord, want vorig veldseizoen verloren we ook onze eerste thuiswedstrijd in een zeer matig duel en 
uiteindelijk trokken we aan het einde van het seizoen aan het langste eind. 
 
Afgelopen zondag mochten we aantreden tegen Rapid. Quirina en ondergetekende waren er weer bij, maar ditmaal 
moesten we het doen zonder Colinda en Britt. Gelukkig was Jeanette bereid om mee te gaan naar Haarlem. De digitale 
voorbereiding op de wedstrijd liep wat stroef, want niemand van ons had de mogelijkheid om het digitale 
wedstrijdformulier in te vullen. Gelukkig was de scheidsrechter van dienst bereid om deze administratie voor ons te 
doen. 
 
De start van de wedstrijd was helaas ook niet geweldig; binnen een minuut stonden de Atleten met 1-0 achter. Verder 
ging het de eerste helft verdedigend goed, maar aanvallend lieten we het helaas afweten. Gelukkig stond er wel een 
positieve ruststand op het scorebord: 3-5. In de rust waren we voornemens om onze voorsprong uit te breiden. Helaas 
konden we dit voornemen niet waarmaken en begonnen we vanwege de gemiste kansen enigszins tegen onszelf te 
spelen. Zeven minuten voor tijd en met een 6-6 stand op het scorebord werd er na een fluitloze periode een gouden 
wissel gepleegd. Onze supersub Jeanette kwam het veld in en na een aantal minuten gooide ze haar doorloop feilloos 
door het gele plastic. Na dit doelpunt werd er niet meer gescoord en konden de punten meegenomen worden van 
Noord- naar Zuid-Holland. De punten zijn mooi, maar het spel en vooral de afronding moet beter. 
 
Of dit de komende wedstrijd daadwerkelijk zo is, kunnen jullie met jullie eigen ogen komen aanschouwen. Met het bord 
op schoot lang de lijn kunnen jullie aanstaande zaterdag om 18:10u op het Achillesveld (hopelijk) genieten van de 
confrontatie tussen de Achilles Acht Atleten© en de Meervogels. 
 
Groet, 
Leon 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – De Meervogels A1 22-16 
Achilles A2 – HKV/Ons Eibernest A1 11-22 
Achilles A3 – TOP/Quoratio A4 11-9 
Achilles A4 – Maassluis A4 8-9 
Achilles B1 – Die Haghe B1 12-13 
Achilles B2 – ALO B1 15-6 
HKV/Ons Eibernest B2 – Achilles B3 13-5 
Achilles C1 – Die Haghe C1 13-9 
Dijkvogels C2 – Achilles C2 3-5 
Achilles C3 – Fiks C2 4-6 
Tempo D2 – Achilles D1 13-5 
Korbis D4 – Achilles D2 0-10 
Achilles E1 was vrij 
Achilles E2 was vrij 
Achilles E3 – DES E2 7-10 
Achilles F1 – ALO F1 6-9 
Achilles F2 – KVS F2 5-10 
Achilles F3 was vrij 
 
Vorige week ging Achilles B1 knallend van start en werd er overtuigend gewonnen van Fortis. Dat het deze week wat 
lastiger zou worden wisten we van tevoren: Die Haghe is altijd een gewaagde concurrent. Een ploeg die qua niveau erg 
ligt bij dat van ons ligt en dus gaan andere factoren belangrijk zijn  voor een overwinning. Vechtlust, scherpte, vorm 
van de dag, etcetera.  
Die scherpte was vanaf minuut één aanwezig bij Die Haghe, bij ons duurde dat wat langer. We kwamen helaas vrij snel 
0-2 achter, toen Noa er met een vrije bal iets tegenover zette. Tot 4-4 liepen we eigenlijk steeds net een beetje achter de 
feiten aan, maar via twee stippen en wederom een vrije bal kwamen we toch weer langszij. Puntje van aandacht: 
veldgoals werden dus nog niet gemaakt. Ook daarna was de scherpte nog niet optimaal, Die Haghe zette weer even aan 
en bij rust stond er ineens een 5-10 tussenstand op het bord.  
Vijf punten lijkt heel veel, maar als je nog een hele helft te spelen hebt en het daadwerkelijke kwaliteitsverschil eigenlijk 
niet zo groot is.. Is er in de rust echt nog geen man over boord. Maar dan moest er wel een andere ploeg de kleedkamer 
uitkomen. Vechten, alle acht, en laten zien dat we punten niet zomaar uit handen geven. De boel moest scherper in de 
aanval, de ‘makkelijke’ kansen zoeken en qua verdediging moest met name de druk naar binnen er uit.  
Na rust verzilverde Cino direct een stip, maar ging ook bij Die Haghe de bal meteen op 2,5 meter. Daarna kwam er 
éindelijk wat vuur in de ploeg. Achilles B1 liet zien daadwerkelijk voor iedere bal te kunnen gaan, elkaar te kunnen 
helpen en samen te zoeken naar de beste kans. Met vijf (!) goede goals op rij, stond het tien minuten voor tijd ineens 
11-11. Grote klasse hoe de ploeg zichzelf bij elkaar raapte en er weer vol gas tegenaan ging.  
Helaas kostte dit wel veel energie en stokte daarna onze score. Gelukkig leek ook bij Die Haghe lang de koek even op, 
maar vlak voor tijd wisten zij er toch nog twee bij te prikken. In de slotminuten werd het nog wel 12-13, maar voor de 
gelijkmaker was geen tijd meer.  
Op basis van de eerste helft, is de overwinning van Die Haghe ontzettend terecht. We gaven te lang niet thuis en lieten 
ons te makkelijk ‘piepelen’. Daarentegen lieten we in de tweede helft zijn wel degelijk een geduchte tegenstander te zijn, 
die niet zomaar de kaas van het brood laat eten. De ploeg verdient dan ook een compliment voor de tweede helft, het is 
niet makkelijk om vijf punten in te lopen en jezelf zo terug te knokken. Helaas, vandaag was het niet genoeg voor de 
punten, maar die vechtlust moeten we zeker meenemen in de komende potten!  
Volgende week speelt de B1 uit bij Oranje Wit, een ploeg die net als wij één potje winst & één potje verlies heeft na de 
eerste tweede wedstrijden. Wordt het dan ook net zo spannend als vandaag? We gaan het zien! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Dijkvogels C2 – Achilles C2 
De wedstrijd tussen Dijkvogels C2 en HKV Achilles C2 begon met respect, 1 minuut stilte voor Brian. 
Het fluit signaal klinkt en na een minuut of 3 scoort Maurits de 0-1 voor Achilles, 
Een paar minuten later wordt er door Joshua 0-2 voor Achilles gescoord, 
De vakken wisselen en de tegenpartij scoort 1-2, 
Achilles neemt de bal uit en Lideke scoort met een korte kans de 1-3, 
De vakken wisselen weer en alweer scoort de tegenpartij, 2-3 
De aanval van Achilles neemt de bal uit en na een minuut scoort Maurits voor de 2e keer, 2-4 
Het fluit signaal klinkt voor de rust, Sanne komt er in voor Celeste en Jill komt erin voor Femke, 
Na de rust scoort Floris de 2-5, 
De tegenpartij scoort niet veel later 3-5, 
Thijs komt erin en Quin gaat eruit, 
Na een tijdje klinkt het laatste fluitsignaal en is de wedstrijd 
afgelopen. 
 
Joshua 
 
Tempo D2 – Achilles D1 
Allereerst excuses voor het niet verschijnen van het verslag van 
vorige week. Ook als trainer moet ik weer even inkomen zo na de zomer. De eerste thuiswedstrijd werd vorige week 
verloren, maar was tevens een erg leerzame wedstrijd. Met een aantal punten hiervan gingen we vorige week in de 
training aan de slag. Voorverdedigen en in een hoger baltempo handelen, dat werd het handelsmerk van een week 
trainen. Zaterdag dan de eerste uitwedstrijd, ook dat is even inkomen. Een wekker zetten, rustig ontbijten, half 9 voor 
het veld. Best lekker, he Koos? Maar te laat verschijnen is beter dan niet verschijnen, toch? ;) Nee hoor, grapje, ‘koos’ je 
zelf ook niet voor. Dus hup, op hoog tempo naar de desbetreffende vereniging. Ik vermoed dat de TomTom bij menig 
ouder even geupdate moet worden, want afslag Alphen a/d Rijn ging ons parallel voorbij! Aangekomen op het complex 
even op tempo inschieten en klaar voor de start! Tempo trad aan met een behoorlijke luchtmacht en wist daar slim 
gebruik van te maken. In onze aanval was het even zoeken. Wanneer we een goed baltempo hadden, en slim liepen, 
waren we echter even gevaarlijk. Een ruststand van 5-3 bevestigde dat. De tweede helft liepen ze helaas uit. Hoogtepunt 
van de wedstrijd was, naast het uitstekende fluiten van de scheids, een doelpunt die werd ingezet met een dieptepass 
vanuit het verdediging vak. Deze week weer verder leren en oefenen, zodat we dat Tempo de volgende keer kunnen 
temporiseren.  
 
Marieke 
 
Achilles F1 - ALO F1 
Na een hele spannende en goede pot vorige week tegen Fortuna F1  waren de verwachtingen deze week hoog. En die 
werden deels waar gemaakt door onze kanjers, alleen in het verkeerde deel… Want de ALO aanhang viel stil van 
verbazing terwijl Sanne en Esmee de stand binnen luttele secondes naar 2-0 tilden. De doelpunten volgden elkaar in rap 
tempo op. Het ene doelpunt was nog niet gevierd, of de volgende bal viel alweer door de mand. ALO trok zich op aan 
het niveau van onze wereldspelertjes en wist af en toe nog even de aansluiting te vinden, maar dat bleek van korte duur. 
De eerste zes schoten van onze kanjers troffen namelijk allemaal doel, en voor iedereen het wist stond er een voor 
ALO onoverbrugbare achterstand op het scorebord. Het leuke daarbij was dat de eerste zes doelpunten door zes 
verschillende spelers gescoord werden! Waar Sanne en Esmee dus de stortvloed aan doelpunten ingeleid hadden, waren 
het vervolgens Lynn die onderhands, Erik die bovenhands, en Dirk en Milan weer onderhands de stand naar 6-2 tilden. 
Genieten geblazen dus, wat een scherpte! Uit de daarop volgende 6 schoten werd nog tweemaal gescoord, en wel door 
Lynn en Erik wat de eindstand op 8-2 deed uitkomen. Acht doelpunten uit twaalf schotpogingen, dat doen weinig 
ploegen ons na! Ik snap als je bij de wedstrijd geweest bent en je nu met vraagtekens in je ogen dit verslag leest.. We 
hadden toch verloren? Ja dat is waar… Helaas was dit dan ook het verslag van de strafworpen na de wedstrijd, want de 
echte wedstrijd waren we ietsje minder op schot. Maar hé, er moet ook een ploeg strafworpenkampioen worden, en 
daar liggen we na goed voor op schema na vorige week met 1-3 en deze week dus 8-2 gewonnen te hebben. Ik zeg: 
altijd met het goede nieuws beginnen! 
En dan nu het echte verslag, want hoe goed het met 8-2 winnen van de strafworpen ook is, het gaat natuurlijk om de 
wedstrijd. Het bleek helaas niet de dag te zijn van onze kanjers. Ik durf te beweren dat we echt de betere ploeg zijn, 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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maar dat kwam er in deze wedstrijd gewoon niet goed genoeg uit waardoor Alo de winst met 6-9 mee naar huis nam. 
Na een 0-1 achterstand en een gemiste strafworp van Alo wist Milan de stand gelijk te trekken. Alo werd vooral 
gevaarlijk vanuit de omschakelmomenten. Bij balverlies werd door onze F1 niet snel genoeg omgeschakeld wat gevaar 
én doelpunten voor Alo opleverden. De 1-2 was zo'n doelpunt dat we hadden kunnen voorkomen als we alerter 
zouden reageren. De 1-3 van Alo was een schot van zo ver dat ik er zelfs niet op gegaan was, dus dat kan je niemand 
kwalijk nemen. In het 3e kwart mocht Esmee er in als superspeler bij een stand van 1-4. Met succes want ze gooide er 
gelijk de 2-4 in. De opleving was helaas van korte duur want Alo liep uit naar een ruime voorsprong van 2-6. Waar het 
ons tot op dat moment aan felheid ontbrak, leken we als een dieseltje enigszins terug in de wedstrijd te komen door 2 
doelpunten van onze tweeling. Vol goede moed dus het laatste kwart in, zou het dan toch nog lukken? We kregen 
steeds meer (schot) kansen, maar ze gingen er niet in waar Alo aan veel minder kansen wel genoeg had: 4-7. Opgeven 
doet deze ploeg gelukkig niet wat beloont werd met een doelpunt van Dirk (5-7), maar Alo had het antwoord gelijk 
weer klaar: 5-8. Onze superspeler Sanne maakte daar nog 6-8 van, maar dat bleek alles wat er nog in zat. Alo won de 
wedstrijd met 6-9. Jammer, want zeker na de goede pot van vorige week weten we dat we beter kunnen spelen dan dit. 
Lekker trainen, veel samen oefenen, de trainers af en toe een beetje pesten (daar geven bij deze de ouders dus 
toestemming voor, succes Jisse, Jordy en Pepijn ;), veel lol maken en dan volgende week weer knallen! 
 
Tako 
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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 
***************** 

 
We beginnen deze week met 2 jarigen op 16 sept. 
Dit zijn Danique de Bruijn, zij wordt 16 jaar en Levi van Nieuwenhuijzen, 
hij wordt 9 jaar. 
Een dag later wordt Armin van der Zijden ook 9 jaar. 
Op 19 september wordt Roos van der Laaken 5 jaar. 
Op 21 september hebben we weer 2 jarigen, dit zijn Pauline Erkelens, zij 
wordt 15 jaar en Georgia Dubero wordt 14 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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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. 
 
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. 
 
Alvast bedankt voor alle toezeggingen voor bar en entréeHoudt FB in de gaten voor barrooSter en meer info! 
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Achillestennis 
************* 

 
Beschikbaarheid tennisvelden periode september en oktober 
***************************************************** 

 veldseizoen 2016 
************** 

 
(onder voorbehoud) 
 
Maandag   15.00 -17.00 uur 
Dinsdag    12.30 -17.00 uur 
woensdag   12.30 -17.00/19.00-22.00 uur 
donderdag   12.30 -17.00 uur 
vrijdag    12.30  17.00 uur 
zaterdag   Geen tennis i.v.m. korfbalprogramma 
 
De zondag verschilt per week i.v.m. thuiswedstrijden van de korfbal: 
zondag 11 sept.2016  10.00 - 17.00 uur 
zondag 18 sept.2016  10.00 - 14.00 uur 
zondag 25 sept.2016  10.00 - 17.00 uur 
zondag 2 okt.2016  10.00 - 12.00 uur  
zondag 9 okt.2016  10.00 - 17.00 uur 
zondag 16 okt.2016  10.00 - 13.30 uur 
 
Beschikbaarheid tennis in de winterperiode: 

 Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur 

 Woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur 

 Zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur 

 Zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
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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 

 
Correctie LK 04: 
Overgeschreven naar niet spelend lid: Leon van Breukelen moet zijn 
Overgeschreven naar spelend lid 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Sifra de Kooter 
 Frank Mijnans 
 
Heraangemeld als lid: Milla (M.M.) Linse 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

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

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

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

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

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

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

 
Zaterdag: 09.30 uur Achilles B2 – Weidevogels B1 
 09.55 uur Achilles C3 – GKV C2 
 10.00 uur Achilles F1 – Refleks F1 
 10.50 uur Achilles B3 – Die Haghe B2 
 11.00 uur Achilles D2 – Olympia D4 
 12.05 uur Achilles A4 – KVS/Maritiem A4 
 12.10 uur Achilles 6 – Fiks 4 
 13.40 uur Achilles 5 – Pernix 5 
 15.10 uur Achilles 4 – Vriendenschaar 4 
 16.40 uur Achilles 7 – Avanti 7 
 18.10 uur Achilles 8 – De Meervogels 6 
 
Zondag: 14.55 uur Achilles 9 – ALO 7! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op 
Korfbalcentrum Kleverlaan 
Verzamelen: 13.30 
Wedstr.nr.:  2170 
Scheids: G. Kelder 

 

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

Zaterdag om 14.00 uur op 
Korfbalcentrum Kleverlaan 
Verzamelen: 12.00 
Wedstr.nr.: 7194 
Scheids: M. Montauban 

 

Nieuwerkerk 5 – Achilles 3 
 Bart, Erwin B, Fabian, Koen, Sander S, 
 Simon 
 Alana, Jeanette, Joy, Kaylee, Rianne 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op De Kleine 
Vink 
Verzamelen: 14.00 
Wedstr.nr.: 4344 
Scheids: Arjan van Baaren 

 

Achilles 4 – Vriendenschaar 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Frank M 
 Katrien, Vera, Zoë, Sifra, Dinna 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 15.10 uur op ons veld 
Verzamelen: 14:25 voor op het veld 
Wedstr.nr.: 3553 
Scheids: H. Alberts 

 

Achilles 5 – Pernix 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako 
Res: 5e dame, Tristan  

Zaterdag om 13.40 uur op ons veld 
Verzamelen: 12.55 uur bij op het veld  
Wedstr.nr.: 8354 
Scheids: clubsr KVS 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

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

Zaterdag om 12.10 op ons veld  
Verzamelen: 11.25 uur op het veld.  
Wedstr.nr.: 8001 
Scheids: Diana Boogaard 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
 

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

Zaterdag om 16.40 uur op ons veld 
Verzamelen: 15:55 op het veld  
Wedstr.nr.: 148 
Scheids: Ariën van de Berg 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Achilles 8 – De Meervogels 6 
 Lisanne, Sophie, Judith, Quirina, Britt,  
 Colinda 
 Alexander, Rogér, Martijn, Mathijs, 
 Leon van D 
Res : 5e heer / dame 

Zaterdag om 18.10 uur op ons veld 
Verzamelen:  om 17:25 op het veld 
Wedstr.nr.: 144 
Scheids: Jelmar van Hagen 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
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Achilles 9 – ALO 7 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne 
 Sander, Joost, Arie, Wout 
Res: Victor 

Zondag om 14.55 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.10 uur op ons veld 
Wedstr.nr.: 590 
Scheids: Ed Arbouw 

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 17 september 2016 
 

DeetosSnel A2 - Achilles A1  
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: 5e heer, Mark, 5e dame en Danique 

Zaterdag om 13.00 uur Vorrinklaan in 
Dordrecht 
Verzamelen: om 11.00 uur voor het veld 
Verslag: Daniek 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Vervoer: de Groot, van Loon, Suurd, 
 Welbergen 

 

VEO A1 - Achilles A2  
 Jisse, Selene, Camille, Jamie 
 Robbin, Yeshe, Steijn en Martijn 
Res: Yannick, Maarten, Laura en 
Teddie 
Mark en Danique zie A1 

Zaterdag om 12.15 uur Westvliet in 
Voorburg 
Verzamelen: 11.00 uur voor het veld 

Verslag: Camille 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: Boumans, van der Geugten, 
 van Ee, Winia 

 
Achilles A3 is vrij 
Martijn, Yannick, Maarten, Laura en Teddie zie A2 
 
 

Achilles A4 – KVS/Maritiem A4 
 Marloes, Annelotte 
 Laurens, Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: 5e heer 

Zaterdag om 12.05 uur  op het gras 
Verzamelen: 11.20 uur  
Verslag: Feddy 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Bastiaan Overwater  

 
Afschrijven: 

Voor donderdagavond 20.00 uur bij Rianne van Groen zie gemaild krantje 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar 
 rianne.vgroen@hkvachilles.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  
 (zondag voor 18.00 uur). 

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 17 september 
 

Oranje Wit B1 - Achilles B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Anna, w.n.a. 

Zaterdag 13.15 uur Sportcomplex 
Stadspolders 
Verzamelen: 11.30 uur voor het veld 
Verslag: Cino 
Coach: Gerald, Dylan 
Vervoer: Pot, De Jong, Erkelens, 
 Groen 

 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Achilles B2 – Weidevogels B1 
 Gylian, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Sabine, 
 Nova 
 
Anna zie B1 
Lucas zie B3 

Zaterdag 09.30 uur kunstgras 
Verzamelen: 08.45 op het veld 
Verslag: Stef 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Scheids: Bond 

 

Achilles B3 – Die Haghe B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
 
Res: Lucas 

Zaterdag 10.50 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.55 op het veld 
Verslag: Thom 
Coach: w.n.a. 
scheids: Yannick van den Hout 

 

Oranje Wit C1 - Achilles C1 
 Mick, Max, Xander G, Sebas  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Thijs 

Zaterdag 14.30 uur Sportcomplex 
Stadspolders 
Verzamelen: 12.45 voor het veld 
Verslag: Xander 
Coach: Robbie, Fabian 
Vervoer: De Bruijn, Van Bleijswijk, 
 Solleveld, Gross 

 

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

Zaterdag 11.00 uur Waardlaan 
Verzamelen: 09.45 voor het veld 
Verslag: Quin 
Coach: Simon, Ilan 
vervoer: Bouwman, Spies, Hollander, 
 van der Zwan 

 

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

Zaterdag 09.55 uur gras 
Verzamelen: 09.10 uur op het veld 
Verslag: Hannah 
Coach: Mariska, Ruben 
scheids: Matthijs Rog 

 
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  17 september 
 

 De Meervogels D1 - Achilles D1  
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Thijs, Levi, Mick, Damien 

Zaterdag 09.15 uur Vernedesportpark 
Verzamele: 8.00 uur voor het veld 
Verslag: Jill 
Coach: Koos, Marieke 
Vervoer: Gieselaar,, Spies, Brusse 

 

Achilles D2 – Olympia D4 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa, Naomi, 
 Maleah 
 Niek, Ocker, Damien 
Res: Bjorn 
 
Damien zie D1 

Zaterdag 11.00 uur op het gras 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Verslag: Elise 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Martijn v/d Zwan 

 

Valto E5 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 
 
Bjorn zie D2 

Zaterdag 09.30 uur Sportpark De Zwet 
Verzamelen: 8.15 uur voor het veld 
Verslag: Jim 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Weerman, Linse, Corporan 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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ODO E4 - Achilles E2  
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark de 
Commandeur 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Kiki  
Coach: Joost, Merel 
Vervoer:  Van der Zijden, Smit,  
  Van der Veen 

 
Achilles E3 vrij 
 

Oefenwedstrijd: 
Achilles F1 – Refleks F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Milan, Dirk, 

Zaterdag 10.00 uur op het gras 
Verzamelen: 09.15 uur verzamelen 
Verslag:  
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: w.n.a. 

 
Achilles F2 vrij 
 

KVS F4 - Achilles F3 
 Britt, Christine, Joanna 
 Milan, Sem 

Zaterdag 09.00 uur Cas van Dijkpark 
Verzamelen: 8.30 uur aldaar verzamelen 
Verslag: Christine  
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 

 
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 
09.00 – 11.00 Alex, Wesley 
11.00 – 12.00 Joy, Danique 
12.00 – 13.40 Jeroen D. 
13.40 – 15.10 Arien 
15.10 – 16.40 Tom 
16.40 – 18.10 Frank P. 
 
Zondag 
14.30 – einde Res dame/heer Ach.9 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 12-09 Vera Rodriguez 
 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 24 en zondag 25 september 
 

Achilles 1 is vrij 
Achilles 2 – KCC/SO natural 5 
Achilles 3 – DSO 2 
Twist 3 – Achilles 4 
Ten Donck 2 – Achilles 5 
De Meervogels 4 – Achilles 6 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 
SEV 2 – Achilles 8 
Die Haghe 7 – Achilles 8 
Achilles A1 – Valto A1 
Achilles A2 – Excelsior A1 
Achilles A3 – KZ Danaiden A3 
KVS/Maritiem A4 – Achilles A4 
Achilles B1 – Fortuna/Delta Logistiek B1 
Weidevogels B1 – Achilles B2 
Die Haghe B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C1 
Achilles C2 – Madjoe C2 
GKV C2 – Achilles C3 
Achilles D1 – De Meervogels D1 
Olympia D4 – Achilles D2 
Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 
Achilles E2 – ONDO E7 
Achilles E3 – ONDO E6 
Achilles F1 is vrij 
Achilles F2 – Pernix F3 
Achilles F3 – ALO F3 

 
Za 13.55 uur 
Za 17.00 uur 
Za 12.30 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.00 uur 
Zo 11.30 uur 
Za 12.20 uur 
Za 18.30 uur 
Za 12.25 uur 
Za 15.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.55 uur 
Za 11.20 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 12 september   
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 13 september    
10:00 – 12:00 Jeu de boulers (vacature!!!) 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Woensdag 14 september   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 15 september  
10:00 – 12:00 Rene en Elly  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 16 september 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom (topper!) 
 
Zaterdag 17 september  
08:45 – 09:30 Ouders B2 
09:30 – 11:00 Ouders D2 
11:00 – 12:20 Ouders C3 
12:20 – 13:40 Ouders B3 
13:40 – 14:00 Spelers A4 
14:00 – 15:30 Spelers 6e 
15:30 – 17:00 Spelers 5e 
17:00 – 18:30 Spelers 4e 
18:30 – 20:00 Spelers 7e 
20:00 – 21:30Spelers 8e 
 

 
Zondag 18 september   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:30 – 16:30 Dionne van Dongen 
16:30 -  17:30 Spelers 9e 
 
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!) 
 
 

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 
 

 


