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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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Geen zorgen, we hebben niet voor niets kapotte knietjes! 
************************************************* 

 
Dat wij ons na alle ophef geen zorgen hoefden te maken was bij iedereen wel snel 
duidelijk, op ons veld liggen immers geen rubberen stukjes. Maar toch wilde ik 
onderstaand bericht vanuit de KNKV onze leden niet weerhouden.  
Ik persoonlijk ken maar één vereniging met een rubberkogels, namelijk Revival uit Ter Schuur. Dat wij ons dus ook bij 
uitwedstrijden geen zorgen hoeven te maken, moge hierbij dus ook duidelijk zijn. 
 
 
 

De uitzending van het tv-programma Zembla over kunstgrasvelden ingestrooid met rubberkorrels van woensdag 5 oktober jl. 
heeft veel stof doen opwaaien. Wat betekent dit voor jouw korfbalvereniging? 

 

In deze uitzending zijn de mogelijke gevolgen door het gebruik van rubberkorrels, gemaakt van gemalen autobanden, op de 
gezondheid van de sporters onderzocht. In het verleden is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s van het gebruik van SBR-rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dit 
onderzoek gaf aan dat de risico’s zeer gering zouden zijn, maar Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende 
zekerheid biedt om die conclusie te kunnen trekken. 
 

Het Korfbalverbond erkent alleen zandkunstgrasvelden als ondergrond voor het spelen van competitiewedstrijden. Echter zo ‘n 5 
tot 10% van de korfbalverenigingen speelt met een dispensatie op met rubber ingestrooide kunstgrasvelden. De uitzending van 
Zembla is voor het KNKV zeker aanleiding om het RIVM te vragen nader onderzoek te doen naar de bevindingen van Zembla 
en om zo nodig vervolgonderzoek te doen. Het KNKV vindt het van belang dat iedereen nu en in de toekomst op een gezonde en 
veilige manier kan korfballen. 
 

Een reply op dit bericht kunnen wij helaas niet beantwoorden. 
U kunt contact opnemen met het KNKV via de button “contact” op www.knkv.nl of de link http://servicedesk.knkv.nl/ 
gebruiken. 
 

Met vriendelijke groet, 
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 
 
 

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

 
Versterking commissies 
 
De Marketing/communicatie commissie wordt versterkt door Fred Claassen die tijdelijk de leiding overneemt van de 
sponsorwerkgroep. Tevens zal Leonne Zwaal voorlopig de linking pin met het bestuur vormen voor de gehele 
commissie in plaats van Bart Kasten. 
Bart blijft als redacteur in het bestuur. 
 
Wout Broers 
 
 
 
 
 
 

http://www.knkv.nl/
http://servicedesk.knkv.nl/
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Bericht namens de wedstrijdsecretaris: 
********************************** 

 
Zouden alle senioren die nu al weten dat zij volgend weekend (15/16 okt) afwezig zijn dit aan mij willen melden. 
Wegens vakantie worden de opstellingen vanavond om 18.00 uur al gemaakt. Na vanavond dus afmelden bij de 
aanvoerders! 
Afmelden kan via 06 81174233 of rinuscost@hkvachilles.nl 
 
Houdoe, 
Rinus 

 
 

Spelregelavond in november 
************************* 

 
Net als voorgaande jaren organiseert de werkgroep scheidsrechters in november weer een spelregelavond voor 
scheidsrechters. Op deze avond zullen de nieuwe cursisten een introductie krijgen over wat Achilles van hen verwacht 
op het gebied van wedstrijden fluiten. Tegelijkertijd kunnen de huidige cursisten en onze KNKV-scheidsrechters hun 
spelregelkennis ophalen of juist hun kennis delen. 
Achilles timmert de afgelopen jaren goed aan de weg als het op scheidsrechters aankomt. In een paar jaar tijd hebben 
we acht KNKV-scheidsrechters opgeleid. Hiermee zijn we er echter nog lang niet. Nog altijd voldoet Achilles niet aan 
zijn verplichtingen rond het leveren van scheidsrechters. 
Gelukkig beschikt Achilles over jeugd die inziet dat fluiten een belangrijk onderdeel van een vereniging is. Op deze 
manier hebben we een brede instroom van cursisten, waardoor 
uiteindelijk iedereen slechts enkele keren per seizoen in actie hoeft te 
komen en we tevens enthousiaste KNKV-scheidsrechters kunnen 
opleiden. 
We willen al onze scheidsrechters, die zich op het veld al van hun 
beste kant hebben laten zien, dan ook hartelijk bedanken voor die 
inzet. Hen en alle andere scheidsrechters (in opleiding) en de nieuwe 
cursisten hopen we dan ook allemaal te zien in november. De 
definitieve datum volgt nog. 
 
De werkgroep scheidsrechters 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rinuscost@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 
7 okt 
12 okt 

Kantine verhuurd 
Instructieavond t.b.v. 
schotklok 

  

 
 

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

 
Velocitas – Achilles 17-17 
Velocitas 2 – Achilles 2 13-19 
Korbatjo 2 – Achilles 3 11-19 
Achilles 4 – Nieuwerkerk 4 9-8 
Achilles 5 was vrij 
Achilles 6 – SDO 2 15-10 
Achilles 7 – Paal Centraal 3 16-10 
Achilles 8 – Badhoevedorp / MIK 3 11-18 
Phoenix 6 – Achilles 9 14-1 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Velocitas – Achilles 17-17 
Futura – KCR 22-22 
IJsselvogels – VEO 16-23 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 6 11 5 0 1 132 106 26 0 
Futura 6 9 4 1 1 112 90 22 0 
VEO 6 8 4 2 0 113 98 15 0 
Achilles 6 6 2 2 2 115 104 11 0 
IJsselvogels 6 5 2 3 1 102 109 -7 0 
Velocitas 6 5 2 3 1 106 109 -3 0 
ONDO 5 2 1 4 0 80 115 -35 0 
Rapid 5 0 0 5 0 68 97 -29 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Velocitas 1 – Achilles 1 
Afgelopen zaterdag moesten wij met Achilles 1 & 2 afreizen naar Leiderdorp. Een belangrijke wedstrijd tegen Velocitas 
stond op het programma, om na de twee verliespartijen tegen VEO en KCR weer eens de punten mee te nemen naar 
Den Haag. Het tweede was wederom succesvol en de eerste twee punten waren binnen!  
 
Deze week begonnen wij met twee wijzigingen in de opstelling, waardoor Jeroen en Twan in de basis startten. Die dit 
beide super deden! We begonnen erg zwak aan de wedstrijd en na een moeizame eerste tien minuten, keken wij al gelijk 
op tegen een 4-0 achterstand. Vervolgens pakten wij het goed op en wisten we vlak voor rust de stand om te keren en 
stonden wij een puntje voor. Helaas werd vlak voor het fluitsignaal de stand weer gelijk getrokken. Met een gelijke 
ruststand gingen wij de kleedkamer in.  
 
Gelijk na rust wisten we te scoren, maar we wisten van Velocitas nog geen afstand te nemen. Het bleef een spannende, 
gelijk opgaande wedstrijd, waar wij geen stempel op wisten te drukken. Met wat wijzingen in het veld, wisten we nog 
wel een punt mee naar huis te nemen. Helaas niet een uitslag waar wij op hoopten.  
 
Deze week mogen wij ons gaan klaarmaken voor de laatste wedstrijd op het veld. Wij zullen een, naar verwachting, 
spannende derby gaan spelen tegen Futura. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om te laten zien wat er in zit! We 
kunnen de steun en support goed gebruiken!  
 
Tot zaterdag op ons eigen veld! 
Julia  
 
Velocitas 2 - Achilles 2 
Afgelopen zaterdag mocht het 2de aantreden tegen Velocitas 2.  Velocitas had tot 
nu toe maar 2 punten behaald, maar er kwamen van verschillende tegenstanders 
geluiden dat ze eigenlijk niet niet op de ena laatste plek thuis horen. Daar tegenover 
staat dat wij nog steeds ongeslagen bovenaan staan en dat uiteraard wilden 
behouden, dus het doel was om deze ploeg zeker niet te onderschatten en voor de volle winst te gaan!  
 
De weersomstandigheden waren gunstig, en na wat (uiterlijke?) tips van Frank over de tegenstanders kon de wedstrijd 
beginnen. Dit gebeurde wel in een wat gewijzigde opstelling. Amel en Michael zijn allebei geblesseerd (sterkte mannen!), 
Dylan was afwezig bij het eerste vanwege werkverplichtingen en Kjeld speelde wegens omstandigheden bij ons in het 
tweede. Dit betekende dat Jeroen en Twan hun opwachting mochten maken in het eerste en dat Sander en Fabian bij 
ons mochten aantreden. Raquel en Yeshe zaten deze wedstrijd op de bank. 
 
Onze andere tegenstanders hadden geen ongelijk over het niveau van deze ploeg, want na enkele minuten keken we al 
tegen een 3-0 achterstand aan. Maar het tweede zou het tweede niet zijn, als we niet door hard en voor elkaar willen 
werken weer snel konden aansluiten! Fabian stond goed te rebounden waardoor Kjeld kon blijven herhalen en ook 
Mariska en Merel pakten goed hun kansen mee. In het andere vak heerste Sander onder de korf (zowel in de aanval als 
verdediging!) waardoor met name Ilan kon blijven schieten, ook mede door de goede aansteun van Anne-Roos waarbij 
ook gezegd mag worden dat zij de laatste weken lekker aan het mee schieten is, en vandaag ook verdedigend goed de 
aansteun eruit haalde wat er voor zorgde dat de aanval van Velocitas het in dit vak moeilijk had om tot scoren te 
komen. Dit bleek ook wel uit de rust stand 5-7. 
 
De tweede helft was het zaak om wel zo te blijven verdedigen, maar zelf meer goals te maken. Na onder andere goals 
van Fabian, Ilan en ondergetekende werd het gat steeds groter en leek Velocitas ondanks 3 wissels gebroken. Dit gaf 
Frank de mogelijkheid om de meegekomen Yeshe nog in te zetten en dit deed hij zeker niet onverdienstelijk! Hij 
draaide lekker mee en schoot makkelijk met de pech dat de ballen er elke keer net uit gingen. De scheidsrechter floot 
uiteindelijk af bij 13-19.  
Ik wil Sander, Fabian, Kjeld en Yeshe bedanken voor het invallen, dit hebben zij alle vier uitstekend gedaan! Zo is wel 
te zien dat de selectie breed genoeg is om blessures op te vangen! Nu op naar volgende week tegen met de derby tegen 
Futura, en dan gaan we ongeslagen de zaal in! 
 
Groetjes Kelly 
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Korbatjo 2 – Achilles 3 
Met een geselecteerd gezelschap, twee heren mee met het 2e en een dame op vakantie, met Robin en Jisse mee van de 
A2, gingen we op weg richting Oud-Beijerland. Geen idee wat we van Korbatjo konden verwachten. Een ploeg die in 
de middenmoot staat, na twee punten aftrek aan het begin van het seizoen. Misschien beter ook, want dan kunnen we 
ons beter richten op ons eigen spel. Bij aankomst zagen we dat we moesten spelen op klein veld op natuurgras. Dit 
grasveld zag er net zo uit als in Antwerpen, maar gelukkig werd het veld verlegd en zag het er iets beter uit. Het zou een 
belangrijke wedstrijd worden om nog enige kans te maken op kampioenschap. 
 
De eerste helft van de wedstrijd hadden wij moeite met het spel dat Korbatjo speelde. In het ene vak werd steeds 
dezelfde dame onder de paal gezet en door een heer gescoord, andere vak speelde veelal 2-2 op de heren. We hadden 
niet alleen moeite met het spel, maar ook met de scheidsrechter. De scheidsrechter floot veel tegen en ergernis aan onze 
kant nam toe. Hierdoor maakten wij fouten en lieten we Korbatjo te makkelijk scoren. Het ging gelijk op tot aan het 
eind van de eerste helft. Toen zetten we onze boosheid om in strijd en scoorden we snel twee doelpunten voor de rust, 
met een mooie bal van Bart vanaf de middenlijn (het is dan ook een klein veld hè). Rust 9-10.  
 
Na het afkoelen in de rust begonnen we aan de tweede helft. We moesten ons niet meer gek laten maken door de 
scheidsrechter zijn bizarre keuzes en dat ging ons nu een stuk beter af. We hebben ons eigen spelletje gespeeld, veel 
goede aanvallen neergezet en met z’n allen zeer goed verdedigd. Een Korbatjo die in de tweede helft maar twee 
doelpuntjes heeft mogen maken, proficiat! De uiteindelijke stand 11-19. Iedereen heeft een hoop geschoten en bijna 
iedereen heeft gescoord. Dat is het mooie van deze ploeg. Ieder kan zijn eigen kansen creëren en de doelpuntjes maken, 
nu nog iets meer benutten voor een doelsaldo van 20+. Tevens mooi verjaardagscadeau voor Joy met ook twee mooie 
doelpuntjes. 
 
We hebben met z’n allen tot het einde gestreden. De tweede helft ging een stuk beter en hebben we meer ons eigen spel 
gespeeld. We hebben de scheidsrechter zijn gang laten gaan en dat was merkbaar in de tweede helft. We hebben 
gevonden hoe we zelf de knop om moeten zetten om een wedstrijd naar eigen hand te zetten en hopelijk kunnen we dit 
voortzetten. Volgende week de laatste wedstrijd van eerste helft veld! Gaan we weer 
knallen! 
 
Rianne 
 
Hkv Achilles 4 vs Nieuwerkerk 4  
Het is weer zaterdag ochtend het 4e verzameld  op een rustig Achilles veld, niks 
vergeleken met de drukte en bedrijvigheid van afgelopen weekend. Nee, na een 
succesvolle Sammy dag zullen de komende weekenden aanvoelen als leeg.  
 
Net als Achilles heeft Nieuwerkerk een mooie 2e positie te pakken met ,een in tegenstelling  tot ons, goed doelsaldo.   
 
Bijna op volle oorlogssterkte gaan we positief de wedstrijd in. Direct is te merken dat Nieuwerkerk niet zomaar te 
verslaan is. Met een goede conditie (iets wat sommige van ons op vakantie hebben liggen) en een snel en sterk spel gaat 
de tegenstander met een 0-1 voorsprong aan kop. Maar gelukkig is de vedette Erwin van Veen nog sneller dan iedereen 
heeft gedacht, en schiet langs zijn tegenstander om zo de 1-1 te maken.  Terwijl de eerste helft verder dendert gaat het 
spel van Achilles 4 beter lopen en raakt de tegenstander ligt gefrustreerd. Beide kanten missen veel kansen maar 
gelukkig voor ons willen ze zo nu en dan nog vallen. Met een ruststand van 6-3 is er niks aan de hand.  
 
Met de rust wordt er onderling nog een grap gemaakt over de lage score van Nieuwerkerk. Direct na rust schieten weer 
uit de startblokken. Frank Mijnans gooit de 7-3 erin en na de derde goal van Erwin wordt het 8-3. De toekomst. Ziet er 
zonnige uit en met twee vingers in de neus spelen wij dit wel even uit. Maar dan gaat het mis. Terwijl Nieuwerkerk 
rustig blijft door scoren missen wij Schot na Schot en  vrije doorloop na doorloop. Dit gaat 20 minuten door totdat de 
stand weer op 7-8. Gelukkig is Frank "sharp as a knife" en prikt ' na eerste op de grond gelegen te hebben' de 9-7 
binnen met een lekker schot van 6 meter.  
De laatste aanval van Nieuwerkerk wordt nog prachtig afgerond maar het is net te laat voor de Nieuwerkerkers.  De 
eindstand blijft hangen op 9-8. Een mooie overwinningen voor de talenten die geen zin meer hadden om in het eerste 
te spelen.  
 
Live vanuit het veld Erwin van Veen. *drops mic* 
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Achilles 6 - SDO 2  15-10 
Er waren de afgelopen weken wat vreemde perikelen aan de gang bij Team 6: zo was er in navolging van PSV het 
strafworpsyndroom (de rondjes pils waren niet aan te slepen); We hadden te maken met Pomonapleinvrees. Met 0 
punten uit de thuisduels in het lopende seizoen voelden we ons allemaal een beetje Anthony Lurling in de Kuip; Ook 
eigenaardig: Sandra houdt het nu wel heel lang vol met één persoon en ging hand in hand met Rob zelfs de 
lichtjesparade in Eurodisney bekijken; Tot slot werd er gefluisterd over relaties binnen het team (nee, niet tussen Yoeri 
en Shirley, dat was meer schreeuwerig).  
Aan dit alles kwam dit weekend een eind.  
Swirley maakte een eind aan de negatieve reeks stippen. Volgens Yoeri was Swirley geïnspireerd door de tweede 
hemelbedpolka sessie van die ochtend; SDO 2 bleek een gewillig slachtoffer om de thuisstatistieken op te krikken; 
Sorry Rob dat je het op deze manier moet horen, maarreh, je begrijpt het wel; En ook op het relationele vlak werd er 
een bekentenis gedaan. Hoe dat zit laten we verder in het midden en aan de personen die het betreft ;-) 
Met tik-em-aanvoerder Rinus met een pizza in Rome kwam Team 4 met 4-0 voor voordat SDO op het scorebord 
mocht verschijnen. Overigens startte de eerste aanval aan ‘de verkeerde kant’. Aanvoerdster Misja vond het zonnetje 
aan de andere kant wel lekker op haar gezicht en zo kwam het voor dat de Achillesgoals in de eerste helft aan de 
‘kantinekant’ moesten vallen. Dat was vrij succesvol en hielp wellicht om de negatieve reeks te doorbreken, dus 
misschien moeten we die erin houden (gratis tip hier Robèr P.). Alex kreeg de sterkste heer van SDO voor z’n kiezen. 
Gelukkig werd die in de rust gewisseld voor een minder exemplaar, want dat hadden ze bij SDO zo van tevoren 
afgesproken. Dat leek begin tweede helft wel lekker, totdat SDO met de andere wissels opeens wel de mand bleek te 
vinden. De marge ging van 8 verschil naar 5, wat nog steeds genoeg is om de overwinning ruim te noemen. 15-10 
eindstand. 
Achter de bar werd de zege gevierd met gezang en ‘s avonds voortgezet in de WeWo bij de 90’s party. De volgende 
ochtend bood Yoeri in de groepsapp van Team 6 zijn excuses aan voor zijn gedrag van de avond ervoor en dan weet u 
wel hoe laat het was. 
Volgende week het laatste wedstrijdje voor de zaal. Dan gaan we gezellig naar Leiderdorp om tegen Velocitas 5 te 
ballen. 
 
Erwin 
 
Achilles 7 – Paal Centraal 3 
Aangezien alle heren van een heerlijk wellness weekend in de Belgische Ardennen aan het genieten 
waren werd de wedstrijd van afgelopen zaterdag verplaatst naar de woensdagavond. Dit was ook gelijk de wedstrijd 
tegen mede ongeslagen koploper ONDO uit 's Gravenzande. Nikkie was er niet bij, gelukkig konden we wel op Britt 
rekenen.Omdat Erwin de la lienne niet kon had Alex zich verdubbeld in een mannelijke wederhelft met krullen en bij 
de heren moesten we het verder doen zonder Sem en Elmar. Sem ondervond waarschijnlijk nog wat last na zijn triatlon 
naast de kayak en Elmar heeft waarschijnlijk nooit meer de weg naar huis gevonden na al zijn frambozen- en 
kersenbiertjes. Omdat Rick rechtstreeks ging pastte de rest gelukkig in de auto's van Nelleke en Jasper, die gelukkig nog 
steeds rond kan rijden na zijn sleutel avontuur op het S feest. Het was de eerste wedstrijd waarvan iedereen gelijk riep 
dat het koud was, de wedstrijden tot dusver was het toch vooral zweten geblazen. En ondanks de goede start bleken we 
misschien toch ook wel mooi weer-korfballers te zijn. Op een 4-1 voorsprong verzuimden we de 5-1 te maken en 
daardoor stond het bij rust ineens 4-4. De klad was er bij ons een beetje ingeslopen en daardoor mocht Alex, die zich 
gelukkig kon inhouden door niet opzettelijk te vallen, haar opwachting maken. In de tweede helft bleven we tot de 7-7 
gelijk opgaand maar daarna moesten we toch lossen. Een bescheiden 10-8 nederlaag, de eerste, die niet nodig was 
geweest. Gelukkig krijgen we deze concurrent thuis nog en liggen de kampioen kansen dus nog volop open. Dan moet 
dat wel vervolg gegeven worden door eerst tegen de rest te winnen. En de eerste horde was deze zaterdag Paal Centraal. 
Grappen maken over de korfbalclub met deze naam is ietwat te makkelijk dus dat zullen we deze keer maar achterwege 
laten. Gelukkig is daar Loes Paalvast waar we onze meligheid mee kwijt konden. Het zal u niet verbazen dat u zich voor 
meer informatie kunt wenden tot de heer Henk Kop. Persoonlijk was het vandaag voor mij een wedstrijd vanaf de 
bank, 'partij' roepen in de aanval tijdens de wedstrijd van woensdag werd mij blijkbaar zwaar aangerekend. Onder 
toeziend oog van niemand minder dan Pablo Escobar begon de wedstrijd voortvarend en was het toch wel snel vrij 
duidelijk dat dit een flinke walk-over moest worden voor ons. Dit bleek wel na de vraag uit de dug-out naast ons: "hoe 
hebben we de meeste goals tegen gekregen?" Nou, dit was werkelijk elke voorkomende scoringsmogelijkheid in het 
korfbal. Misschien handig om eens de bal centraal te stellen in plaats van de paal? Vanaf de bank werd zelfs de optie 
multibal geopperd om het spel wat spannender te maken. Echter bleef bij de 10 het scoren steken en werd de rust 
behaald met een 10-3 voorsprong. De tegenstander, onder leiding van Petera en Gertog-Jan, kwam de tweede helft 
echter brutaal uit de startblokken en begon ineens te scoren. Bij ons werd de druk opgevoerd door cameraman Simon 
Pot. Het scoren kwam niet meer op gang en dus besloot Simon maar de indrukwekkende warmloopbeurt van Marieke 
te filmen. Na een dubbele wissel werd de zege veilig gesteld naar 16-10. De tweede helft bleek dus een nederlaag van 6-
7 te worden, de punten bleven gelukkig wel in Den Haag. De samenvatting is op te vragen bij Simon. Na de wedstrijd 
was het weer een gezellige nazit met een flink doorpaffende scheidsrechter (sorry Ed!), en een ietwat gefrustreerde Rick. 
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Naast zijn angst voor de binnenkomende boetes na de flitsmarathon in België ging hij nu ook weer als de brandweer 
naar huis. Zou het dan vanavond eindelijk weer gebeuren? Terwijl Alex nog lekker zat te smikkelen van het gedroogde 
fruit in de kantine mochten Jasper en Elmar, niet geheel nuchter meer, nog even hun kunsten vertonen in Achilles 8. 
Ons veldseizoen zit er alweer op, we kunnen ons langzaam weer op gaan maken voor avondjes Ockenburgh! 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
RWA A1 – Achilles A1 18-18 
KZ Danaiden A1 – Achilles A2 15-14 
Pernix A2 – Achilles A3 11-13 
Maassluis A4 – Achilles A4 20-14 
PKC B1 – Achilles B1 7-16 
ALO B1 – Achilles B2 8-16 
Achilles B3 – HKV/Ons Eibernest B2 10-8 
PKC C1 – Achilles C1 12-4 
Achilles C2 – Dijkvogels C2 10-5 
Fiks C2 – Achilles C3 2-2 
Achilles D1 – Tempo D2 4-11 
Achilles D2 – Korbis D4  
Achilles E1 – LYNX E1 9-10 
Achilles E2 – Futura E1 6-5 
VEO E1 – Achilles E3 1-5 
Refleks F1 – Achilles F1 15-10 
TOP F2 – Achilles F2 4-11 
Achilles F3 – LYNX F1 4-3 
 
De B2 had zaterdag een coach-probleem. De drie vaste coaches konden allen niet en daarvoor in de plaats waren er 
maar liefst vier vervangers geregeld. Uiteindelijk namen Sabrina en Joost de honneurs waar. Zij zagen een B2 die in een 
geweldig tempo ALO aanvankelijk helemaal zoek speelden. Er was veel afwisseling, iedereen kwam tot kansen en deze 
werden ook met regelmaat afgerond. Verdedigend stond het als een huis, ALO had geen schijn van kans, totdat er 0-6 
op het scorebord stond. Daarna kon ALO eindelijk wat terug doen en leek het iets meer op een wedstrijd dan op een 
galavoorstelling. De B2 bleef het tempo lekker hoog houden en zo af en toe lekker scoren. Met een gat van vier punten 
werd de kleedkamers opgezocht. 
De tweede helft startte de B2 wederom voortvarend en werd het gat naar zes punten getild, voordat de klad er een 
beetje in kwam. ALO kwam terug tot 11-7. De aanval had het even lastig, kreeg de bal er niet meer in en ging 
geforceerd opzoek naar kansen. De 11-7 bleef dan ook even op het scorebord staan, maar nadat we iets meer 
ontspanning in de aanval wisten te leggen, volgden al snel de 12 en 13-7. Daarna was de B2 weer los en liep het uit naar 
een soepele 16-8 overwinning. 
B2, ik heb van jullie genoten! Succes in de rest van de competitie! 
 
Zaterdag stond alweer de laatste wedstrijd van het veldseizoen op het programma voor de D1. En wat voor 
veldseizoen! Het grootste gedeelte van dit team komt uit de E. Dan moet je dus ineens in twee vakken gaan korfballen 
en blijken de tegenstanders iets groter te zijn. Zeg maar gerust véél groter. Een David en Goliath vergelijking is op zijn 
plek. Een gemiddeld lengteverschil van één à twee koppen. Dat is lastig. Dat bleek ook tegen Tempo D2. Gooien en 
vangen ging moeilijk en dan kom je niet aan de rest van korfbal toe. Gelukkig hebben we daar al stappen in gemaakt in 
de zes wedstrijden die we hebben gespeeld. Nog geen reuzenstappen, maar we zijn op de goede weg. Op de training is 
dat duidelijk terug te zien. Technisch gooien en vangen gaat beter en we beginnen aanvallende mogelijkheden te zien. 
Het voorverdedig-kwartje begint langzaam te vallen en bij het woord driehoekje weten alle D1'ers wat er wordt 
bedoeld. Vraag maar na. 
Nog even terug naar de wedstrijd. Het was leuk om te zien dat, ondanks dat we het moeilijk hadden, er heel veel 
afspraken terug te zien waren. Nikki, bijv. had haar dame goed onder controle. Indrukwekkend, aangezien Nikki slechts 
tot haar navel kwam. Jordan scoorde een mooie bal naar binnen op een wereldpass van Levi. Jill liep onder de benen 
van haar dame door en scoorde een mooie doorloop met haar knie omhoog. Damien scoorde vanuit een (geoefende) 
rugkant en ook Levi pakte zijn schotje mee. Elise maakte haar debut en liet leuke dingen zien. Kimberly zat aan te 
moedigen op de bank en deed dat foutloos! Altijd fijn om erbij te hebben. In de zaal gaan we opnieuw beginnen en daar 
gaan we mooie dingen laten zien, daar zijn de coaches van overtuigd. 
Koos en Marieke 
 
De E2 mocht na de zure nederlaag van vorige week tegen koploper Refleks, dit weekend tegen Futura E1. Deze ploeg 
had één puntje meer, maar op het toernooi aan het begin van het seizoen werd er nog vrij kansloos van deze ploeg 
verloren. Het was dus afwachten wat voor wedstrijd het zou worden. 
Achilles begon goed met een leuke aanval, die helaas geen doelpunt opleverde. Verdedigend begonnen we echter wat 
slapjes. Telkens waren we te laat bij onze tegenstander of waren we onze tegenstander kwijt. Futura kon dus telkens vrij 
aanleggen, maar had het vizier niet op scherp staan. Naarmate de eerste tien minuten vorderde, gingen we steeds beter  
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verdedigen, waardoor het aantal kansen voor Futura afnam. Zelf creëerden we ook niet echt veel, maar ons vizier stond 
toch iets scherper. Enigszins tegen de verhouding in, namen we een 1-0 voorsprong. We waren echter verschrikkelijk 
slordig. Steeds opnieuw probeerden we ballen met grote bogen over onze tegenstanders heen te gooien. Ook vergaten 
we met onze buitenste hand te gooien. Het leverde Futura telkens vrij snel de bal op, waardoor ze uiteindelijk onze 
voorsprong omzetten in een achterstand, 1-2. Daarbij hadden we geluk dat de drie keer dat wij de bal via de korf 
uitwerkten én kwijtraakten geen doelpunten opleverden voor Futura. 
Vanaf het moment dat we weer gingen uitstappen en met onze buitenste hand gingen gooien, kwamen we zelf ook 
weer wat meer aan aanvallen toe. Onze aanvallen waren echter voor Futura zeer voorspelbaar, waardoor we moeite 
hadden goede kansen te creëren. Zo gefocust als we waren op de doorloop, vergaten we dat we ook gewoon van 
afstand kunnen schieten. 
De stand bij rust weet ik niet precies meer, maar na driekwart wedstrijd, stonden we nog altijd maar één puntje achter, 
3-4. Aangezien we zeker niet zo goed speelden als vorige week tegen Refleks, mochten we hier stiekem erg blij mee zijn. 
De laatste tien minuten ging opeens het lampje branden bij de E2. Er werd meer geschoten en beter naar elkaar 
gekeken. Af en toe werden de ballen nog wel in het wilde weg gegooid, maar we waren wat feller op de bal, waardoor 
we vaker de bal in de ploeg hielden. Het grotere aantal kansen dat we creëerden, leverden ons twee doelpunten op, 
zodat we opeens 5-4 voor stonden. Van deze voorsprong genoten we te lang, waardoor we direct weer een doelpunt 
om onze oren kregen. Met een minuut op de klok leek het een gelijkspel te worden, maar de E2 zette nog een keer aan 
en scoorde prompt de 6-5. Futura kreeg daarna nog een grote kans op de gelijkmaker, maar zoals al de hele wedstrijd, 
ontbrak het hen aan geluk. 
We hebben dit veldseizoen veel betere wedstrijden gespeeld en we hebben veel geluk gehad, dus het is een beetje een 
gestolen overwinning. Vorige week was het echter andersom, dus fijn dat het muntje nu onze kant op viel. Bovendien 
waren de laatste tien minuten best wel weer goed, dus daar bouwen we volgende week in onze voorlopig laatste 
veldwedstrijd dan maar op voort. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
PKC B1 – Achilles B1 
Vandaag moesten we tegen pkc in Papendrecht. Pkc stond 2e dus we hadden een lastige wedstrijd verwacht. We 
speelde de eerste minuten goed met een 0-4 voorsprong. In de rust stond het 3-7 het was toen alleen de opdracht om 
dit niveau door te zetten tot het eindsignaal. Uiteindelijk is het 7-16 gewoorden een mooie uitslag wat we vooraf niet 
hadden verwacht. Volgende week de laatste veld wedstrijd thuis tegen kcc om 11.05  
 
Noah 
 
Achilles C2 – Dijkvogels C2 
Heerlijk zonnetje, hopen op een mooie wedstrijd! 
 
In de aanval Celeste, Lideke, Thijs en Maurits. 
In de verdediging Sanne, Femke, Joshua en Quin. 
 
Helaas stond het in de eerste 5 minuten al op 0-2 achter. 
De tegenpartij kwam met 7 kids opdagen, dus in het Sanne vak, mocht er 1 meisje bij ons niets doen dan onder de paal 
staan en aangooien. Wat best fijn moet zijn lijkt mij, want je hebt goed overzicht. 
Sanne was in de eerste helft het paalmeisje. 
Femke maakt, heel fijn onze eerste pint, dus 1-2 waarnaar Josh ook een hele mooie maakte, 2-2. 
Persoonlijk had er een beetje meer pit in de wedstrijd gemogen, want wij gingen de rust in met een 2-5 achterstand. 
 
In de 2e helft maakte Quin onze 3-5, Celeste de 4-5, Maurits de 5-5, wij gaan goed kiddies! 
En hier bleef het niet bij! Josh maakte de 6-5, Quin de 7-5, Celes de 8-5 en de 9-5, Quin de 10-5 en Sanne de 11-5! 
Woehoeeee, 2 topscorders deze wedstrijd, ons Quin en ons Celeste! 
 
Lekker gespeeld, en heel erg bedankt Thijs dat jij mee hebt gespeeld met ons, met je nog griepje, jij bent een topper! 
 
Mamsky van Celeste 
 
Achilles C3-Fiks C2 
We moesten om 10:15 uur verzamelen bij Achilles, om vervolgens gezellig naar Oegstgeest te rijden. We hadden voor 
de wedstrijd nog even goed warm gelopen want het was best wel fris. We begonnen in de aanval met: Silja, Ivy, Melissa 
1.0 en Jip. In de verdediging stonden: Esmee, Marijn, Melissa 2.0 en Hannah. Mila kon er deze keer helaas niet bij zijn 
en gelukkig was Paivi er om reserve te staan. In de eerste helft werd er niet gescoord, en we begonnen dus na de rust 
met 0-0. De tweede helft begon al gelijk goed, met een strafworp die door Melissa 1.0 genomen werd, en natuurlijk raak 
was! 1-0 voor ons dus. Melissa was lekker bezig en scoorde er gelijk nog eentje, 2-0. Jammer genoeg scoorde Fiks toen 
ook en stond het 2-1 voor ons. Vlak erna struikelde Ivy, waardoor ze erg last had van haar enkel en de wedstrijd niet af 
kon maken. Gelukkig hadden we Paivi die het super deed tegen haar tegenstander, die best wel groot was. Helaas lukte 
het Fiks toch om nog een keer te scoren! 2-2 was de einstand. Goed gespeeld allemaal! En Paivi heel erg bedank voor 
het invallen!  
 
Groetjes Hannah 
 
Refleks F1 – Achilles F1 
De omstandigheden waren goed. Mooi weer, windstil en een lekker zonnetje. Tot zover het weer. Reflex uit en zij 
konden kampioen worden. Geen makkelijke opgave voor de F1 om daar zo even van te winnen. Maar het begon goede, 
heel goed zelfs. De eerste helft was voor ons. Via Erik, Erik, Dirk, Sanne, Sanne, Milan en Sanne liep het op tot een 4-7 
voorsprong bij rust en alles leek goed te gaan. Er werd goed gegooid, samengespeeld  en verdedigd door iedereen. De 
tegenstander van vandaag deed verrassend niet aan een superspeler, dus het bleef qua tegenstanders gelijk bij drie 
punten voorsprong voor ons.  
Het is nog onduidelijk wat Reflex F1 in de rust heeft gedronken, maar ze kwamen  
erg sterk uit de startblokken. Sterker nog, binnen een minuut of 12 stonden we 11-7 achter. Iedereen deed nog wel z'n 
best, zeker onze coach die met z'n aanmoediging probeerde de bal er in te schreeuwen. Maar zelfs dat hielp niet meer, 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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de tegenstanders waren niet meer te stoppen. Ook niet door onze superspeler Milan, die er nog drie scoorde in de 
laatste minuten. Helaas een 15-10 overwinning voor Reflex, de uiteindelijke kampioen van de poule. 
Mooi om te zien dat bij de strafworpenserie iedereen onderhands, zoals je een echte strafworp hoort te nemen, schiet. 
Voor de uitslagen en standen van de strafworpen-serie verwijs ik door naar Taco, die kan er van alles over vertellen.  
 
Erik en Peter 
 
Achilles F3-LYNX F1 4-3 
Voordat de wedstrijd begon, wisten we dat het een spannende pot zou worden. De ploegen staan in de poule bijna 
gelijk, dus het zou vandaag erop of eronder worden.  
Achilles begon sterk met goed samenspel en daar rolde al snel een doelpunt uit. Halverwege de wedstrijd stond Achilles 
met een paar doelpuntjes voor en het leek wel of Achilles dacht dat ze al gewonnen had. Er werd minder scherp 
verdedigd en het vangen ging moeizamer. LYNX kwam vlug dichterbij en er was nog maar 1 puntje verschil. Achilles 
heeft gelukkig het puntje verschil kunnen behouden, doordat ze er op het laatst nog flink voor hebben gevochten. 
Goed gegaan, Achilles F3. Het is super leuk om te zien dat jullie er zo veel lol in hebben. Alle ouders van de F3 zijn 
trots op jullie. Als laatste wil ik de vader van Britt bedanken voor het leuke coachen van de F3. 
 
Groetjes Marije (mama van Sem) 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

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

 
 

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

 
Op 13 oktober hebben we 2 jarigen t.w. Jurre Spek, hij wordt dan 8 jaar 
en Luca Ling wordt 16 jaar.. 
Op 14 oktober is Pepijn van Loon jarig, hij wordt 17 jaar. En als laatste 
deze week is Cino Koene jarig, hij wordt 15 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De CR presenteert: PubQuiz! 
De inmiddels traditionele PubQuiz komt er weer aan! Als het goed is stond vrijdag 11 november al in je agenda. Daar 
kun je nu bij zetten dat vanaf 19:45 de koffie klaar staat (en het pils koud, nu wel, echt waar) en dat om 20:00 de Quiz 
aller quizes aanvangt. Entrée bedraagt €2,50 p.p. voor de welbekende ton en is inclusief hapjes. Hmm, lekker hapjes. 
Het is alleen al de moeite waard om voor de hapjes te komen en als je er dan toch al bent: dan kun je net zo goed wat 
vragen beantwoorden! In een groepje, want dat is wel zo gezellig. Voorwaarde is dat je groepje 18+ is en zich opgeeft 
inclusief teamnaam en aantal teamgenoten bij Erwin de L. via een appje naar 0628386734 of mailtje naar 
ErwinDeL@hotmail.com. Uiteraard kan de samenstelling van je team wijzigen naarmate de PubQuiz dichterbij komt. 
Werving en selectie. Dat begrijpen we wel. Dat is geen probleem, maar graag even doorgeven i.v.m. de hapjes. Geef je 
team snel op want het aantal plekken is beperkt! 
 
Gala-avond 
Trek je glitterjurk uit de kast en breng je glamour kostuum naar de stomerij want op zaterdag 17 december verandert de 
kantine voor één avond in een kerstelijk paradijs van kerstbomen, gezelligheid, ballen en mistletoe. Het feest is voor 
18+. Houd FB en het krantje/website in de gaten voor updates. 
 

 

 

 

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

 
 
 

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

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

 
Adreswijziging: Renske Lelieveld en Niels Aandewiel naar 
 zie gemaild krantje 
 
Aangemeld als lid: Maleah (M.G.) Koene 
 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: 09.00 uur Achilles F2 – Tempo F2 
 10.00 uur Achilles F1 – VEO F1 
 10.00 uur Achilles C1 – KCC C1 
 10.25 uur Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 
 11.00 uur Achilles E3 – ODO E5 
 11.05 uur Achilles B1 – KCC B1 
 12.25 uur Achilles A1 – Vitesse A1 
 14.00 uur Achilles 2 – Futura 2 
 15.30 uur Achilles – Futura 
 17.00 uur Achilles 3 – VZOD 2 
 18.30 uur Achilles A2 – Weidevogels A1 
 
 
Zondag: 14.45 uur Achilles 5 – Tilburg 5! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.30 uur op het veld 
Wedstr.nr.:  2614 
Scheids: G. Vreeswijk 

 

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

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 13.00 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 7271 
Scheids: Quinten Wolff 

 

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

Zaterdag om 17.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 16.15 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 4745 
Scheids: M. Cornelisse 

 

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

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 11.30 uur op de Lange 
Kruisweg 
Verzamelen: 10.15 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: 3844 
Scheids: Wouter vd Jagt 

 

Achilles 5 – Tilburg 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako 
Res: Mathijs  

Zondag om 14.45 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.15 uur bij het veld  
Wedstr.nr.: 8520 
Scheids: Ernie Streefkerk 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

Velocitas 5 – Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley 
 Jeroen D, Rinus, Tristan, Erwin de L. 
Res: Evy, Sem de Raad  

Zaterdag om 11.00 uur op de 
Bloemerd 
Verzamelen: 9.45 uur bij het veld.  
Wedstr.nr.: 8128 
Scheids: A. Houtman 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Avanti 6 – Achilles 8 
 Lisanne, Sophie, Judith, Britt, Colinda 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Henk 
Res : 5e dame / Rick Ruis 

Zaterdag om 15.00 uur op de Groene 
Wijdte 
Verzamelen:  om 13:30 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: 316 
Scheids: Avanti 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
ACHILLES 7 EN ACHILLES 9 ZIJN VRIJ 
 

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 
 
 
 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
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Wedstrijdprogramma junioren voor 15 oktober 2016 
 

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

Zaterdag om 12.25 op het kunstgras 
Verzamelen: om 11.25 uur aldaar 
Verslag: Mirthe 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

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

Mark, Jisse en Selene zie A1 
 

Zaterdag om 18.30 uur op ons veld 
Verzamelen: om 17.45 uur aldaar 

Verslag: Daan 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond 

 

Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
Res: 5e en 6e  heer en Kayleigh 

 

Zaterdag om 10.25 uur op het gras 
Verzamelen: om 09.40 uur aldaar 
Verslag: Laura 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Ilan Verboom 

 
Achilles A4 is uitgespeeld 
 

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 15 oktober 
 

Achilles B1 – KCC B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Stef, Gylian, Rosanna, Olivia 

Zaterdag 11.05 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.40 uur op het veld 
Verslag: Pauline 
Coach: Gerald, Dylan 
scheids: bond 

 
Achilles B2 is uitgespeeld 
Stef, Gylian, Rosanna zie B1 
Kayleigh zie A3 
 
Achilles B3 is uitgespeeld 
 

Achilles C1 – KCC C1 
 Mick, Max, Sebas, Floris 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Thijs, Citlali 
 
Olivia zie B1 

Zaterdag 10.00 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.15 uur op het veld 
Verslag: Merel 
Coach: Rob, Fabian 
scheids: bond 

 
Achilles C2 is uitgespeeld 
Floris, Citlali zie C1 
 
Achilles C3 is uitgespeeld 
 

Afmelden bij Marieke Morshuis 
Bel of sms/app 06-107422963 uiterlijk donderdagavond 19.00 uur  

(vermeld naam, ploeg en reden) 

mailto:website@hkvachilles.nl
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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  15 oktober 

 
Achilles D1 uitgespeeld 
 
Achilles D2 uitgespeeld 
 
 

!! Kampioenswedstrijd !! 
ONDO E5 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 12.00 uur Juliana Sportpark 
Verzamelen: 10.45 uur voor het veld 
Verslag: Bo 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Peeters, Weerman, Corporan 

 

Valto E6 - Achilles E2  
 Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 10.00 uur Sportpark de Zwet 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Armin  
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: van der Zijden, Smit, Kraak 

 

Achilles E3  - ODO E5 
 Nikki, Shannon, 
 Lucas, Joost, Teun,  

Zaterdag 11.00 uur op het gras 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Verslag: Nikki 
Coach: Tristan, Robbin 
Scheids: Joel Sanches 

 

Achilles F1 – VEO F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Milan, Dirk, Erik 
 
Lynn zie F2 

Zaterdag 10.00 uur op het gras 
Verzamelen: 8.45 uur op het veld 
Verslag: Esmee 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Maarten den Hartog 

 

Achilles F2 – Tempo F2 
 Eva,  
 Lucas, Jens, Jurre 
Res: Lynn 

Zaterdag 09.00 uur op het gras 
Verzamelen: 8.15 uur op het veld 
Verslag: Milan  
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Scheids: Martijn van der Zwan 

 

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

Zaterdag 10.30 uur Sportcomplex 
Zegersloot 
Verzamelen: 9.15 uur voor het veld 
Verslag: Milan 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Linse, Ploeger, vd Geest 

 
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:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:website@hkvachilles.nl
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
08.30 – 10.00 Nikki, Benthe, Tobias 
10.00 – 11.00 Fabian, Jordy 
11.00 – 12.25 Tristan, Dylan 
12.25 – 14.00 Arjen, Malou 
14.00 – 15.30 Koen, Simon 
15.30 – 17.00 Ilan, Jeroen 
17.00 – 18.30 Bastiaan, Gerald 
18.30 – einde Raquel, Amel 
 
Zondag 
14.30 – einde Mathijs 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

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

 
 

Volgende week zaterdag 22 en zondag 23 oktober 
 

Alle ploegen zijn uitgespeeld!! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Oefenprogramma zaal 
 
Datum Tijd Hal Wedstrijd Bijzonder 
27 okt 20.00 Transvaal Achilles 3 – GKV2 
29 okt 09.00 Ockenburgh Achilles D1 – ONDO D1 
29 okt 10.00 Ockenburgh Achilles F1 – Sporting Trigon F1 
29 okt 11.00 Ockenburgh Achilles 4 – Dubbel Zes 2 
29 okt 11.40 De Bongerd Vitesse C1 – Achilles C1 
29 okt 12.50 De Bongerd Vitesse B1 – Achilles B1 
29 okt 14.00 Zuidhaghe Futura C1 – Achilles C3 
29 okt 14.35 Olympiahal Maassluis B2 – Achilles B2 
30 okt 12.30 Ockenburgh Achilles 2 – Phoenix 2 
1 nov 18.00 Eibernesthal Eibernest C2 – Achilles C3 
1 nov 19.00 Transvaal Achilles A3 – VEO A2 
1 nov 19.15 De Does Achilles A2 – Velocitas A1 
3 nov 21.00 TU Delft hal 2 Paal Centraal 3 – Achilles 8 
5 nov 10.00 Gaslaan Achilles D2 – ALO D1 
5 nov 10.45 De Viergang Avanti E7 – Achilles E3 
5 nov 11.00 Gaslaan Achilles F2 – ALO F2 
5 nov 11.00 Gaslaan Achilles F3 – VEO F2 
5 nov 11.50 Gaslaan Achilles E1 – ALO E1 
5 nov 11.50 Gaslaan Achilles E2 – VEO E1 
5 nov 12.50 Gaslaan Achilles C2 – ALO C1 
5 nov 13.50 Gaslaan Achilles C1 – TOP C1 
5 nov 14.30 De Buitenhof Excelsior 2 – Achilles 2 
5 nov 14.50 Gaslaan Achilles B1 – TOP B1 Schotklok 
5 nov 15.50 Zuidhaghe ALO 3 – Achilles 6 
5 nov 16.00 Ockenburgh Achilles 9 – DES 
5 nov 16.30 Volgt Madjoe A2 – Achilles A4 
5 nov 17.00 Ockenburgh Achilles B3 – Sportintg Trigon B2 
5 nov 18.00 Emerald Avanti 6 – Achilles 7 
5 nov volgt Hofstede ODO 4 – Achilles 5 
8 nov 19.45 TU Delft hal 2 Paal Centraal 2 – Achilles 4 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 10 oktober  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 11 oktober 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 12 oktober   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit   Groupies 
 
Donderdag 13 oktober 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 14 oktober 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 15 oktober 
09:00 – 09:30 Ouders F1 
09:30 – 11:00 Ouders B1 
11:00 – 12:00 Ouders C1 
12:00 – 13:00 Ouders E3 
13:00 – 14:00 Ouders F2 
14:00 – 15:00 Spelers A3 
15:00 – 16:30 Spelers A1 
16:30 – 17:30 Spelers A2 
17:30 – 18:30 Spelers 2e 

18:30 – 19:30 Spelers 1e 

19:30 – 20:30 Spelers 3e 
 

 
 
Zondag 16 oktober    
10:00 – 12:00  Vroege Vogels 
14:00 – 17:00  spelers 5e 
 
Maandag 17 oktober  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 18 oktober 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 19 oktober 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit   Groupies 
 
Donderdag 20 oktober 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit   Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 21 oktober 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
 

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 
 

 


