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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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Achilles/Semmydag 2016 
********************** 

 
De weersvooruitzichten waren niet goed, maar het werd in twee opzichten een 
prachtige dag. In een voorbereiding zijn dat de dingen die je niet kan plannen. Het 
werd een prachtige dag met pas rond 19:30 een bui en een dag met een prachtige 
opbrengst voor Achilles en Stichting Semmy. 
 
Het was weer een bijzondere dag waarbij vrouwelijke-
Achillianen zich afgelopen week ontpopten als 
fietsenmaakster met de actie ‘fix je verlichting’ (gesponsord 
door de ANWB). Vorige week trapte de A2 al af met een 
smoothieverkoop (Eurowest) en vandaag onder het mom 
van ‘Heel Achilles bakt’ konden we de heerlijkste 
appeltaarten, cupcakes, maanzaadcakes en kwarktaarten 
(soms met hulp van een opa of oma) eten, dronken we uit 
een waterflesje met een zelf ontworpen logo (C2). Kon je je 
uitleven op de A1 door natte sponsen naar spelers, speelsters en coaches te gooien en kon je nog nadenken: dan kon je 
quizzen met de B1, grabbelen met de D2 en liet de E zich heerlijk sponsoren door iedereen om zich heen. 
Verschillende armbandjes van de oma van Selene mochten verkocht worden, mooi gebaar en zo ook prachtige tassen, 
ontworpen door Au3 en verkocht door de A3. De F-jes verzorgde ‘Lucky-bal’ in de rust van 1 en voorzien van zwart-
witte strepen op je wang (C3) kon je het eerste aanmoedigen. Buiten dat lagen er ook nog zelf ontworpen sleutelhangers 
(C1), prachtige armbanden (B3), vlinderbuttons door het 9e en aan het eind van de dag de Indische maaltijd verzorgd 
door de selectie. En kreeg je het warm door al deze acties; er waren ook nog zweetbandjes te koop (D1) en kon je je 
vochtgehalte aanvullen met een smoothie (A4) of met de bierpaal (4e). Ten slotte gaf het 6e door dat zij maar liefst 15x 
hadden gescoord en daarmee geld in de pocket hadden. Wat wij zo mooi vinden is dat iedereen de uitdaging heeft 
aangenomen om een activiteit te bedenken om geld bijeen te brengen. Achilles heeft zich van zijn beste kant laten zien. 
Het bedrag dat nu bekend is, ligt rond de € 3.800 en dit zal nog stijgen omdat het 5e met ‘schiet raak voor een knaak’ en 
het 8e met hun actie nog geen opbrengst door hebben gegeven. Dus zeker hele mooie bedragen voor Stichting Semmy 
als donatie voor het onderzoek naar hersenstamkanker en een stukje Achilles. Hartelijk dank voor jullie inzet namens 
Stichting Semmy voor dit prachtige bedrag.  
 
Helaas verloor Achilles 1 net van KCR (19- 21), maar wist Achilles 2 wel te winnen (19-14). Maar wat een prachtig 
gebaar van Vakkie A om in tijdens de wedstrijd van 1 in de 12e minuut een ode te brengen aan onze dochter Iris door 
een minuut lang te klappen. 
 
De winnaar van de kaartjes voor “Jesus Christ Superstar” in december is inmiddels via de Facebook-pagina van Achilles 
bekend gemaakt. Nummer 33 was de gelukkige en dat is onze padre Achillia: Ferry Reijerse. Gefeliciteerd!     
 
En het gaat door: inmiddels zijn er rond de 30 Achillianen die zondag 16 oktober deelnemen aan de “Run4Semmy” in 
Amsterdam. Sommige deelnemers hebben een sponsorpagina aangemaakt. Kijk even op Alverum.com en zoek naar 
Stichting Semmy. Loop je niet mee; supporters zijn altijd nodig!  
 
Achilles: més que un club 
 
Arie en Jolanda Rog 
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Semmy run 
********** 

 
Na een fantastische Semmy/Achillesdag hebben we als vereniging laten 
zien dat we een hele warme hechte vereniging zijn. Een vereniging die zich 
met zijn allen inzet voor Stichting Semmy. En dit doen we uiteraard niet 
zomaar. Zullen we deze inzet tijdens de run op 16 oktober ook proberen te 
laten zien? Tot nu toe hebben zich 31 mensen aangemeld om mee te 
rennen. Dit is al een fantastisch aantal maar volgens mij kan dit hoger! Heb 
jij je wel al opgegeven voor de loop op www.stichtingsemmy.nl maar sta je 
nog niet op de lijst? Zou je ons dan willen mailen? Dan voegen wij je toe.  

 
 
 
 
 

Stichting Semmy | maak het verschil 

www.stichtingsemmy.nl 

Organisatie die zich inzet op hersenstamkanker bij kinderen een 

betere prognose te geven. 

 Naam 

1 Anne Baak 

2 Audrey de Man 

3 Cino Koene 

4 Dinna van Wijk 

5 Jenny Zoutendijk 

6 Julia Baak 

7 Koen Baak 

8 Miranda Koene 

9 Niek Visser 

10 Peter Zoutendijk 

11 Rianne van Groen 

12 Rob Bakker 

13 Rob Koene 

14 Sten Verleg 

15 Yara Koene 

16 Dylan Rovers 

17 Martin Vrolijk 

18 Arie Rog 

19 Stef van de Brand 

20 Rick Pot 

21 Frank Pot 

22 Rob van Ee 

23 Sandra van Ee 

24 Selene van Ee 

25 Jeroen Alsem 

26 Kaylee Pronk 

27 Rober Pronk 

28 Twan de Raad 

29 Mirthe van Staalduinen 

30 Daphne de Groot 

31 Anne-Roos Hoekstra 

    

http://www.stichtingsemmy.nl/
http://www.stichtingsemmy.nl/
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Van het Bestuur 
************** 

 
Na inspectie van het dak van de kantine is gebleken dat dit in zo slechte staat is dat 
betreden er van om welke reden dan ook, niet verantwoord is, lees gevaarlijk! 
Alleen Chris Weerman, onze materiaalman, kan je vragen met hem er op te gaan, maar ook dat zal alleen in hoge nood 
gebeuren. Dank voor de medewerking. 
 
Voorts kunnen we melden dat Ed Arbouw de materiaalcommissie komt ondersteunen, we zijn erg verheugd over deze 
versterking. 
 
Wout Broers 
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Geboren 
******* 
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Activiteiten Agenda Senioren 
7 okt Kantine verhuurd   

 
 

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

 
Achilles – KCR 19-21 
Achilles 2 – Merwede 3 17-14 
Achilles 3 – Twist 2 16-17 
Dijkvogels 3 – Achilles 4 10-11 
Achilles 5 – Phoenix 4 19-6 
KZ Danaiden 6 – Achilles 6 11-15 
Achilles 7 was vrij 
SEV 2 – Achilles 8 14-10 
Achilles 9 – KZ Danaiden 9 14-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – KCR 19-21 
Rapid – Futura 9-19 
IJsselvogels – ONDO 18-24 
VEO – Velocitas 18-9 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 5 10 5 0 0 110 84 26 0 
Futura 5 8 4 1 0 90 68 22 0 
VEO 5 6 3 2 0 90 82 8 0 
Achilles 5 5 2 2 1 98 87 11 0 
IJsselvogels 5 5 2 2 1 86 86 0 0 
Velocitas 5 4 2 3 0 89 92 -3 0 
ONDO 5 2 1 4 0 80 115 -35 0 
Rapid 5 0 0 5 0 68 97 -29 0 
 



 10 

 
 
 
 
 
 

 
 



 11 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles 1 - KCR 1 19-21 
Op een mooie, maar wel iets bewolkte dag op Achilles stond vandaag thuiswedstrijd nummer 3 op het programma. Het 
is gebleken dat de laatste thuiswedstrijden moeilijk verliepen dus we hadden iets recht te zetten! Deze 1 oktober stond 
ook in het teken van Stichting Semmy, voor iedere ploeg de taak om een activiteit te organiseren waarbij de opbrengst 
naar deze mooie stichting gaat.  
 
Maar dan nu .... DE WEDSTRIJD!  De nog ongeslagen tegenstander KCR was ditmaal te gast. Een niet geheel 
onbekende tegenstander uit de voorbereiding, waar Achilles er toen met de winst vandoor ging, maar goed dit was 
slechts een oefenwedstrijd... 
 
Op de trainingen deze week werden de puntjes op de i gezet en waren de taken duidelijk die vervuld moesten worden 
om ook deze wedstrijd weer met een winst te eindigen.  
 
Met een mooie sfeeractie van VAKKIE A en een volle zijlijn kon de wedstrijd beginnen. Vanaf minuut 1 waren beide 
partijen scherp en lieten elkaar niet snel uitlopen. Na 12 minuten spelen werd er een minuut geklapt voor Iris, waar ook 
de tegenstander zag dat dit belangrijk was voor onze club. Het spel lag even stil en KCR deed respectvol mee, toch wel 
een kippenvel momentje!!  
 
Dan weer door naar de wedstrijd ....  Taken en gemaakte afspraken werden goed nagekomen. 
Waar toch iedere keer KCR het initiatief nam in de score konden we toch steeds meekomen, 
schutters werden beter verdedigd en de verdedigende rebound sneller gepakt. Helaas trok 
KCR bij het laatste fluitsignaal aan het langste eind en werd de score 19-21.  
 
Met 8 spelers (en wat wissels) die toch zeker 150% inzet hebben getoond en ook zeker hier 
en daar wat goed korfbal, kunnen we enigszins tevreden terug kijken en dat positieve 
meenemen naar de volgende wedstrijden!  
 
Dylan  
 
Achilles 2 – Merwede 3 17-14 
Mijn zaterdag op het Achilles begon vroeg, rond 8 uur ’s ochtends, ik had de eer om het hek van Achilles open te 
maken. Nu is dit normaal niet zo heel speciaal, maar op deze zaterdag nam ik even een korte blik op het veld en de 
kantine en wist ik dat deze zaterdag een hele speciale en mooie dag zou worden, deze dag staat ook bekend als de 
Semmydag. Voor mij persoonlijk betekent dit dat ik vandaag nog even extra aan Iris denk en besef dat ik nog altijd zo 
trots op haar ben. Haar positivisme en liefdadigheid voor anderen heeft zoveel invloed gehad op alle Achillianen. Op 
dagen zoals deze kan je zien hoeveel! Met een grote glimlach kijk ik rond op het veld en zie ik hoe iedereen zich op zijn 
eigen manier inzet voor Stichting Semmy. Ik weet dat Iris nog trotser naast me had gestaan. 
 
Voor mij was het dan ook een enorme eer dat wij met Achilles 2 op deze dag een thuiswedstrijd mochten spelen. De 
tegenstander Merwede 3 stond net als wij ongeslagen bovenaan. We wisten dus dat we vandaag tegenstand gingen 
krijgen. We begonnen de wedstrijd vol energie en lieten zien dat wij er met z’n allen voor gingen zorgen dat die punten 
in Den Haag zouden blijven. We hadden al snel de voorsprong te pakken, maar helaas lukte het nog niet om een gat te 
creëren van 4 punten. Wellicht kwam dit doordat we nog te gretig waren in de verdediging en hierdoor onnodige fouten 
maakten. Met een stand van 9-7 gingen we de rust in. Het werd duidelijk dat 56 doelpogingen in een helft netjes zijn, 
maar dat ons rendement omhoog moest en de foutjes in de verdediging eruit.   
 
De tweede helft hebben we met z’n allen goed gespeeld en laten zien dat we een volwassen spel kunnen spelen. We 
lieten zien dat we niet alleen met elkaar maar ook voor elkaar wilden spelen, daarnaast bewezen we een team te zijn 
door elkaar positief te coachen. Toch lukte het ons steeds net niet om het verschil naar 4 te brengen en kwam Merwede 
nog angstvallig dichtbij 5 minuten voor het einde. En op dat moment hebben we laten zien waarom wij nu ongeslagen 
bovenaan staan. We hebben namelijk met z’n allen gevochten tot het laatste fluitsignaal. We lieten ons niet zomaar bang 
maken en zorgden ervoor dat de eindstand 17-14 werd. Ik ben trots op het hele team voor deze prestatie!  
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Nog 2 wedstrijden op het veld en dan mogen we de zaal alweer in. Uiteraard is het doel om ongeslagen de zaal in te 
gaan. Mocht je hier nou niets van willen missen; volgende week zaterdag spelen we om 14.00 uit bij Velocitas! Iedereen 
nogmaals bedankt voor deze speciale dag en deze mooie overwinning. Tot volgende week! 
 
Mariska 
 
Achilles 3 - Twist 2 16-17 
Afgelopen zaterdag stond de eerste ontmoeting met Twist 2 op het programma. Een tegenstander waar we nagenoeg 
niks van wisten en zelfs de informatie die we hadden vooraf, bleek niet te kloppen. Twist stond tot zaterdag ongeslagen 
bovenaan. 
 
De eerste helft kende een spannend spelbeeld. Er werd om en om gescoord en het verschil werd nooit groter dan 2 
doelpunten. Beide teams hebben voor gestaan en er werd gerust met een minimale marge bij 11-10 voorsprong. Met in 
het ene vak een extreem lange heer en in het andere vak scherpe dames had Twist een lastig te bespelen opstelling maar 
na een minuut of 10 werd duidelijker wat het strijdplan moest zijn. In de rust werd dit nog eens aangestipt door coach 
Maessen. 
 
In de tweede helft gingen we verder waar we de eerste helft mee begonnen waren. Lange aanvallen 
proberen neer te zetten en vooral vanuit de 3-1 tot scoren proberen te komen. Iets dat aanvankelijk 
goed uit leek te pakken. Maar bij een verschil van 3 doelpunten in ons voordeel stokte de productie 
en werden verkeerde keuzes gemaakt. Twist kroop dichterbij en ging er in de laatste minuten op en 
overheen. Met een scherp schietende invallende heer, schoot Twist zichzelf naar een voorsprong van 2 doelpunten. 
Deze voorsprong gaven zij niet meer uit handen en keerden met twee punten in de tas terug naar Vlaardingen. 
 
Zonde dus. Dit was dé kans om Twist op de eerste nederlaag te trakteren en zelf weer op de eerste plek te komen. Voor 
nu staan de titelaspiraties eventjes in de koelkast en is het vooral zaak om lekker vrijuit te gaan spelen. Laten we vooral 
leren van deze wedstrijd. Want al met al werd er driekwart van de wedstrijd goed gespeeld maar verloren we de punten 
door onnodige fouten en verkeerde keuzes.  
 
Volgende week naar Oud-Beijerland, waar een ontmoeting met Korbatjo op het programma staan. Tot volgende week 
dus! 
 
Groeten, 
Bart 
 
Dijkvogels 3 – Achilles 4  
Achilles 4 mocht afgelopen zaterdag weer uit spelen en waar menig korfballer thuis altijd een voordeel heeft is het bij 
Achilles 4 zo dat de uit wedstrijden standaard worden gewonnen. De allereerste keer zelfs dik met 21-12 tegen Valto en 
vorige week 7-8 tegen Twist. Aangezien het de Semmydag was waren veel mensen al even op het veld geweest om hun 
tasje op te halen of een stukje taart, dus de sfeer zat er al goed in voor de wedstrijd. Was nog even zoeken naar het veld, 
doordat de Ka(s)tine van Dijkvogels tegenwoordig naast de zaal staat. We dachten dat we het verkeerde adres hadden 
gebruikt, maar de mega korfbalpaal voor de kastine werd al snel gespot. De wedstrijd zelf begon goed en de score liep 
gelijk op, want zij hadden ook moeite met scoren. Aanvallen zagen er goed uit en er kon veel worden geschoten omdat 
de afvang goed stond, alleen de afronding was wat minder. Einde eerste helft maakte Frank (Pot) een super mooie actie, 
maar met een duwtje in de rug belande hij om de paal gevouwen op de grond (en dit keer was het echt geen Schwalbe ;) 
). Bikkel dat hij was heeft hij wel nog de bijbehorende strafworp genomen, maar na enkele minuten mocht Martijn toch 
het veld omdat het niet ging. Tweede helft verliep hetzelfde, veel kansen maar weinig doelpunten. Aan het einde werd 
het nog echt spannend, doordat 1 vak wat langer de score liet liggen, maar de verdediging zat potdicht. Daardoor kon 
Martijn uiteindelijk de gelijkmaker scoren en mocht het andere vak aan de bak. Sifra legde uiteindelijk de winnende er in 
met een prachtige Duister: Jawohl! De regel is weer bewezen uitwedstrijden worden standaard gewonnen, nu de eerste 
thuiswedstrijd nog! Aankomende week misschien tegen Nieuwekerk 4 waarmee we gedeeld tweede 
staan? Kom allemaal kijken om 14:00 op het veld! 
 
Groetjes namens het 4e, 
Dinna 

 
KZ Danaiden 6 - Achilles 6 1-15 
Nadat vorige week de koploper gedesillusioneerd nul punten wist behalen tegen ons Zesde was het afgelopen zaterdag 
de beurt aan laagvlieger Danaïden om het onderspit tel delven. Dat laatste maakte dat Yoeri dacht dat we als strandelftal 
konden aantreden. Gelukkig kon onze eigen Alex Hasselhof hem uit het zwembad opvissen. Hij kreeg hierbij assistentie 
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van Jeroen en Misja die allebei geheel toevallig (?) met hem naar het zwembad ergens in de middle of nowhere waren 
afgereisd. De wedstrijd stond niet alleen in het teken van de zoveelste overwinning van ons Zesde maar natuurlijk ook 
in het teken van Stichting Semmy. Elk doelpunt van het Zesde zou per teamlid een euro opleveren voor het goede doel. 
Dat maakte dat we gebrand waren om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Helaas was Danaïden niet van plan om 
dat bedrag hoog op te laten lopen want binnen no time keken we tegen een 4-0 achterstand aan. Onze actie leek 
daarmee in het water te vallen. Gelukkig konden we dankzij een aantal mooie treffers het tij snel keren. Een speciale 
vermelding hierbij voor de mooie ballen van Yoeri en Tristan. Extra zuur dat Shirley er niet bij was, zij had de ballen 
van Yoeri graag willen zien. Bij rust hadden we al een mooi bedrag bij elkaar geschoten (5-10) maar de tweede helft was 
helaas van een andere orde. Onze afronding liet het afweten en ook het achterverdedigen van de Leidenaren maakte 
een monsterscore onmogelijk. Goed voor onze portemonnee maar niet voor de wedstrijd. Desondanks eindigden we 
met 15 treffers voor het goede doel. 
Volgende week speelt het Zesde thuis en ze kunnen alle steun van het thuispubliek gebruiken. Thuis heeft ons Zesde 
nog niet weten te winnen. Bovendien zijn sterkhouders Mieke en tik-em-aanvoerder Rinus komende week afwezig en is 
Erwin wel weer aanwezig. Kortom: alle hulp is welkom! 
 
Groetjes thuis, 
Rinus 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Die Haghe A1 21-17 
Refleks A1 – Achilles A2 13-9 
Crescendo A1 – Achilles A3 21-9 
Achilles A4 – GKV A1 8-11 
Achilles B1 – Vriendenschaar B1 15-6 
Achilles B2 – De Meervogels B1 6-14 
Avanti B4 – Achilles B3 14-3 
Achilles C1 – KCR C1 11-6 
Fluks C1 – Achilles C2 2-4 
Achilles C3 – Madjoe C3 2-7 
Refleks D1 – Achilles D1 11-5 
Nieuwerkerk D5 – Achilles D2 1-7 
De Meervogels E3 – Achilles E1 1-22 
Refleks E3 – Achilles E2 8-7 
Futura E2 – Achilles E3 6-6 
Die Haghe F1 – Achilles F1 11-8 
Die Haghe F2 – Achilles F2 13-19 
Refleks F3 – Achilles F3 14-4 
 
De A2 speelde tegen Refleks niet de allerbeste wedstrijd en liep hierdoor tegen een dure en onnodige nederlaag aan. 
Hoewel de start veelbelovend was, veel schoten en kansen in de aanval, wilde het doelpunt maar niet vallen. Zoals altijd 
vallen de doelpunten dan aan de andere kant. Plots stond het 3-0 en deze klap leek de A2 niet meer boven te komen. 
Dat ons eerste doelpunt pas 13 voor rust viel is dan ook veelzeggend.  De ruststand was 7-2. Na rust leek de A2 zich 
terug in de wedstrijd te knokken maar dichter dan drie punten verschil kwamen we helaas niet. Uiteindelijk werd het 13-
9. Jammer van de matige 1e helft, die heeft ons uiteindelijk de das om gedaan. Balen. Deze week 2x scherp trainen en 
het vizier op KZ Danaiden. Ook de 1e helft scherp zijn en beloon je zelf met 2 punten. De moet echt mogelijk zijn met 
deze groep. Teddie, bedankt voor het meespelen.  Je hebt het prima gedaan! Noa fijn dat je er was, bedankt! 
 
De E2 ging afgelopen zaterdag op bezoek bij de ongeslagen koploper Refleks. Bregje en Kiki ontbraken, maar dankzij 
Bo was Jalien niet het enige meisje. Verder had Lucas net zijn afscheidswedstrijd in de E3 gespeeld en kon hij ook in 
zijn nieuwe team nog in actie komen. Zo waren we toch weer met vijf spelers. 
De wedstrijd tegen Refleks was een leuke. Een verschrikkelijk goed meisje van Refleks zorgde voor flink veel gevaar en 
Bradley, beginnend als meisje, had het aanvankelijk moeilijk met haar. Naarmate de wedstrijd vorderde, had hij haar 
echter steeds beter onder controle en kwam ze moeilijker tot scoren. Wij waren aan de andere kant ook vaak gevaarlijk. 
Er werd goed naar elkaar gekeken en hard voor elkaar gewerkt. We hadden duidelijk het betere van het spel en het 
leverde dan ook terecht een 1-3 voorsprong op. De genoemde dame zette vervolgens even aan en prompt was het weer 
3-3. 
De E2 liet zich echter niet uit het veld slaan en nam wederom de voorsprong van twee punten. In het derde kwart 
werden we slordiger. We gooiden veel ballen in handen van Refleks, zonder dat zij daar echt moeite voor moesten 
doen. Wat beter kijken waar tegenstanders staan had dit kunnen voorkomen. Toch gingen we het laatste kwart met een 
5-6 voorsprong in en leken we klaar om de ongeslagen koploper zijn eerste nederlaag toe te brengen. 
Het liep helaas anders. We knokten keihard in die laatste tien minuten. Het ging beter dan het derde kwart, maar toch 
ging Refleks erop en erover. Na de 7-6 wisten wij met nog een minuut te gaan toch weer de gelijkmaker te produceren 
en leek een gelijkspel een terechte uitslag. Met onze focus op de beste dame van Refleks 
was het een andere dame die plots even weg was, vrij stond en raak schoot. Zo ging een 
goede pot met 8-7 nipt verloren. 
Teleurgestelde gezichten na afloop, begrijpelijk, want de nederlaag was een beetje zuur. 
Toch mogen we best trots zijn op het vertoonde spel, want we hebben Refleks flink laten 
zweten. 
Bo ontzettend bedankt voor het meespelen! 
Lucas, welkom in de E2! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Reflex A1 – Achilles A2 
De A2 moest afgelopen zaterdag tegen reflex A1, naar onze meningen een gelijkwaardige tegenstander. Zo kwam dit er 
echter niet uit. In de eerste tien minuten scoorde de A2 niet, de schoten gingen er niet in en er was weinig concentratie, 
waardoor reflex uit kon lopen tot 4-0. Niet zo een lekker begin. Hierna kwam er iets meer scherpte in het spel en 
scoorde achilles er eindelijk eentje, maar dit was nog niet genoeg. In de rust stond het dan ook 7-2. Na de rust begon de 
A2 wat meer in de wedstrijd te komen. Er werden doelpunten gemaakt en in de verdediging werden steeds meer ballen 
onderschept. Helaas was dit niet genoeg om de achterstand (van 4 doelpunten) te verbeteren. De eindstand werd 15-11, 
door gebrek aan concentratie en het afmaken van de schoten lukte het niet om te winnen, wat naar mijn mening wel 
mogelijk was. Volgende week gaat de A2 met volle vertrouwen naar KZ Danaïden om daar de punten te pakken!  
 
Jamie 
 
Achilles B1 – Vriendenschaar B1 
Vandaag stond de wedstrijd tegen vriendenschaar op het programma. De punten waren hard nodig nadat we vorige 
week van Fortuna hadden verloren. Als je naar de stand keek met vriendenschaar onderaan de poule met 0 punten, 
moeten we deze wedstrijd dus ook gewoon winnen. Maar van te voren in de kleedkamer wisten we dat als we niet 
100% scherp waren, we ook niet zomaar zouden gaan winnen. En dat bleek ook in het begin van de wedstrijd waarbij 
we maar niet los konden komen van onze tegenstander. Met nog 10 minuten te spelen na de time-out ging het weer wat 
lopen aan onze kant en konden we van een 3-3 stand naar 6-3 bij rust komen. Na de rust pakten we net als de laatste 10 
minuten van de eerste helft weer goede kansen en gingen we naar 11-3. Uiteindelijk was het dus een kwestie van de 
wedstrijd uitspelen en wonnen we met 15-6. Stef en Rosanna bedankt en lekker ingevallen! En niet te vergeten Olivia, 
laatste 5 minuten ingevallen met geweldige acties, bedankt! Volgende week gaan we knallen tegen Pkc. Een belangrijke 
wedstrijd waar we als we winnen gelijk met ze komen te staan.  
 
Groetjes Rick 

 
Fluks C1-Achilles C2 
Zaterdag moesten we 9 uur verzamelen, iedereen was op tijd en we 
moesten naar Noordwijk. Toen we daar waren aangekomen (45 minuten 
rijden) gingen we meteen inlopen ( duhh ). De vakken waren eerste 
aanval: Joshua, Lideke, Sanne en ik als jongen. De eerste verdediging was 
Quin, Maurits, Citlali en Celeste. Floris was met de C1 mee. Toen de wedstrijd begon maakte Fluks al vrij snel een goal, 
daarna maakte Lideke de 1-1. We hadden nog een tijdje doorgespeeld tot de rust, maar zonder goal. Na de rust 
begonnen we weer met veel goede moed en maakte Maurits alweer snel een doelpunt. Helaas maakte Fluks daarna weer 
2-2. Na tijdje kwam er een goede actie van Sanne en scoorde zij de 2-3, en we konden eindelijk onze boks doen. Één 
seconde voor het fluitsignaal maakte Lideke nog een mooi puntje. Het was dus uiteindelijk 2-4 geworden, heel goed 
gespeeld allemaal! 
 
Femke 
 
Verslag C3 1 Oktober 2016 
We moesten als eerst om 8.15 verzamelen op Achilles. Het was erg pittig nadat veel kinderen terug kwamen van 
brugklas kamp. We speelden tegen Madjoe. Toen de scheids floot, begonnen we echt. De vakken waren in de aanval 
Esmee, Melissa 1.0, Jip en Mila. In de verdediging stonden Marijn, Melissa 2.0, Ivy en Silja, Hannah zat de eerste helft 
aan de kant. Melissa 1.0 scoorde de eerste helft al erg snel! Helaas kregen we direct daarna drie doelpunten tegen. Na de 
rust ging Hannah er in en Jip eruit, Hannah had  veel ballen onderschept, de tegenpartij schoot helaas er weer een 
doelpunt in, maar gelukkig scoorde Melissa 1.0 er weer één in! Daarna scoorde de tegenpartij er weer drie in. Na de 
wedstrijd zat ons team te kijken naar wat er goed en fout ging. Het uitwerken maakten we niet af en het pasen van de 
bal kon wel beter, maar er gingen ook dingen goed! Bijvoorbeeld dat we goed afvang en aangeef stonden! 
Tot volgende week allemaal! 
 
Groetjes Ivy 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Die Haghe F2 – Achilles F2, 1 oktober 
Het kleinste Achillesteam van dit moment liet zich afgelopen zaterdag weer prima gelden! De uitwedstrijd tegen Die 
Haghe F2 was dan ook een feestje om naar te kijken. Nog voor de wedstrijd goed en wel begonnen was, had Lukas al 
twee doelpunten gemaakt en volgde Jens met een derde. Daarna scoorde Die Haghe twee keer, maar dat liet Achilles 
niet op zich zitten. Jens scoorde een paar keer achter elkaar – soms van grote afstand – en Die Haghe mocht de 
superspeler inzetten.  
Sanne en Esmee uit de F1 stonden als reserve. Om hun krachten te sparen voor de wedstrijd van de F1 wilden ze liever 
alleen ingezet worden als superspeler, maar bij nader inzien wilden ze toch allebei wel een poosje meespelen. Sanne 
speelde het tweede kwart mee en Esmee het derde, en allebei zorgden ze voor twee doelpunten.  
Er werd goed overgespeeld en Eva en Jurre zorgden voor een prima verdediging en onderschepten heel wat ballen van 
de tegenstander. De wedstrijd eindigde met een mooie stand van 13-19 en vrolijk gingen we allemaal weer naar huis! 
Hulde aan team, invallers en trainers Nikki, Benthe en Tobias.  
 
Irna (moeder van Jurre) 
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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 
***************** 

 
Deze week hebben we 3 jarigen. 
De eerste is Tim van der Zwan, hij wordt op 6 oktober 15 jaar. Een 
daglater, 7 oktober, wordt Gylian van den Hout 16 jaar en op 12 oktober 
wordt Lilly Wesstein 6 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 

Grote Clubactie 
************** 

 
De grote clubactie begint weer……..  
De eerste week van oktober leg ik alle lotenboekjes in de teamvakjes van 
de C t/m F-jes in de kantine. Als de trainers de boekjes hebben uitgedeeld 
mag je meteen met de verkoop beginnen. Online-verkoop van loten kan 
ook, daarover krijgen jullie nog een mailtje. 
 
De Grote Clubactie (GCA) zorgt ervoor dat Achilles geld krijgt om leuke 
dingen mee te doen. Van elk verkocht  lot van €3 krijgt Achilles 80% (dus 
€2,40).  
Dit jaar willen we jou vragen om leuke ideeën te geven. Dit kan van alles 
zijn: een kinderhoek in de nieuwe kantine, een speeltoestel voor buiten etc.  
Verzin maar iets, schrijf het op een briefje en stop het in de Grote Clubactie Inleverbox die binnenkort in de 
kantine komt te staan. 
 
Je hoeft niet met geld over straat te lopen. De verkopers geven een machtiging om het bedrag van de loten automatisch 
van hun bankrekening te laten afschrijven. Zorg er daarom goed voor dat ze de bankrekening invullen en een 
handtekening zetten. Ook het adres duidelijk laten invullen. 
Als je boekje vol is kun je het in de Inleverbox in de kantine stoppen. Wil je een extra boekje, stop dan bij het volle 
boekje een briefje in de Inleverbox en ik zorg via je trainer dat je nog een boekje krijgt. 
 
Nieuw dit jaar: een film van Pathé Thuis voor lotenverkopers. Jullie kunnen thuis je favoriete film bekijken met het 
hele gezin of vrienden.  
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Jullie hebben de keus uit 2 films voor de leeftijdscategorie 6 t/m 15 jaar. Je kunt de film aanvragen via 
www.kids.clubactie.nl. Je ontvangt dan een e-mail met filmcode. Deze filmcode kun je verzilveren op de website van 
Pathé Thuis. De actie loopt van 1 oktober t/m 31 december 2016.  
 
Er zijn weer mooie prijzen te winnen voor de kinderen die de meeste loten verkopen. Om kans te maken op deze 
prijzen zorg je dat jouw lotenboekje van 20 loten vol komt.  
Net als vorig jaar ontvangt IEDERE lotenverkoper bij 20 of 
meer verkochte loten een gratis entreekaart voor Slagharen, 
Bobbejaanland of een dagje Schiphol. Ook ontvang je een fikse 
korting op producten van Masita, zoals een wedstrijdbal of rugzak. 
 
Speciaal voor de jeugd: www.kids.clubactie.nl  
De kids-website staat vol met tips en tricks voor de lotenverkopers 
om meer loten te verkopen! Ook komen er gedurende de 
actieperiode prijsvragen online waarmee lotenverkopers kans maken 
op leuke prijzen en kunnen lotenverkopers meedoen aan de Kids-
verkoopwedstrijd! 
 
Ik houd bij hoe de verkoop vordert en informeer jullie geregeld in 
Leeuwenkrabbels  over de Grote Clubactie. 
 
Groetjes van de GCA-er van Achilles 
Astrid Franken 
 
 
 
 
 

https://kids.clubactie.nl/
http://www.kids.clubactie.nl/
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Aangemeld als lid: Fleur (F.I.) Verwijs 
 zie gemaild krantje 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Hakketakkiemuziek 
Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wij zijn verzot op het luisteren naar de 
radio. Bij ons thuis staat wel in iedere kamer een radio, zodat ons hele huis muziek ademt. 
Vroeger had je Hilversum 1 en 2 met vaste programma´s waarvan arbeidsvitamine een knaller was, een programma 
waar bedrijven wat plaatjes konden aanvragen die de arbeid opvrolijkte. Herman van Veen had zelfs een lied gemaakt 
over de radio en bezong daarin dat de werkende klasse dol was op zingen en dat Hilversum 3 nog niet bestond, maar 
ieder zijn eigen lied zong, zoals de meisjes in het atelier en de marktlieden hun waar aanprezen door middel van een 
lied. 
Wat te zeggen van hoorspelen die via de radio tot ons kwamen met op zondagavond de thriller/politieserie Paul 
Vlaanderen. 
De helle familie op de bank, kolenkachel aan en in het donker luisteren terwijl het kippenvel van angst op je armen 
stond en de rillingen over je rug liepen. 
Er was een speciaal team dat er geluiden bij maakte, zoals een knarsende deur, voetstappen op een grindpad, 
regenbuien en donder en bliksem en wegscheurende auto´s. 
De teksten deden je rillen en je zag in gedachte Paul Vlaanderen mijn immer aanwezige echtgenote Ina in de mist lopen 
achter de boeven aan met getrokken pistool en Paul, Ina haast kwijt raakte en riep ik zie je vaag Ina, waarop heel 
Nederland de volgende dag op het werk Paul Vlaanderen doornam en riep: hoorde je wat hij zie tegen zijn Ina in de 
mist, ”ik zie je vagina”. 
Ja, dat waren nog eens tijden, we kunnen het ons niet meer voorstellen. 
Op zondagmorgen bij het ontbijt Willem O. Duijs met een muziekprogramma om van te smullen. Wat heerlijk je 
beschuitje met de rustige tonen van Toots Thielemans die zijn broodje (voor niet-kenners zijn mondharmonica) 
bespeelde, bij je zacht gekookt eitje de zwoele tonen van Miles Davis, de puurste jazz van de oppergod der 
trompettisten. Je kadetje met aardbeienjam met een stuk onder leiding van Rogier van Otterloo, helaas veel te vroeg 
gestorven. 
Ter afsluiting onder het genot van een kopje koffie met de a-capella 
gezongen liederen van Anita Kerr of het supermoderne gezang van 
de Swingle Singers. 
Willem O. Duijs werd opgevolgd door Robbert Long die zelf een 
elpee had gemaakt met de meest controversiële liedjes maar zo 
mooi en zo goed dat ze heden ten dagen nog actueel zijn. 
Wat dacht je van de D.J. Frits Spits met zijn programma de 
avondspits, een man die alles van muziek wist en er ook over 
vertelde zodat je wist waar het over ging. 
Nu heb je NPO1, 2, 3, 4, 5 en nog een 30 tal andere 
muziekzenders. 
NPO3 staat op de helling en was bedoeld voor de jongeren die 
eigenlijk nooit meer naar de radio luisteren, want het is niet hun 
ding. 
Giel Beelen schijnt ook iets anders te willen en het 
ochtendprogramma eraan geeft. 
NPO1 is informatiezender met veel discussie en af en toe wat 
muziek, alleen het programma langs de lijn schijnt nog beluisterd te 
worden. 
NPO2 was voor de oudere jongere met veel goede popmuziek, 
maar wordt nu ook de nek omgedraaid met hakketakkiemuziek, 
zodat ook de oudere jongen afhaken. 
Ik weet wij zijn ouderwets en de hakketakkiemuziek zoals rap en 
hip hop doen pijn aan de oren, een soort heel slecht 
Sinterklaasgedicht wordt door een type met petje achterstevoren door de micro gebraakt en een maatje achter hem staat 
een elpee te bekrassen. 
Ik weet wel onze ouders vonden de Beatles en Stones ook langharige brulapen en verafschuwde de muziek, maar tot op 
heden zijn zij nog steeds te horen en dat zal die hakketakkiemuziek denk ik nooit bereiken. 
Maar misschien hebben wij het wel mis, vergeef ons. 
 
Groetjes 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

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

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

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

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

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

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

 
Zaterdag: 09.00 uur Achilles E2 – Futura E1 
 09.00 uur Achilles D1 – Tempo D2 
 10.00 uur Achilles F3 – LYNX F1 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJD!!! 
10.00 uur Achilles D2 – Korbis D4 

 
 10.10 uur Achilles C2 – Dijkvogels C2 
 11.00 uur Achilles E1 – LYNX E1 
 11.15 uur Achilles B3 – HKV Ons eibernest B2 
 12.30 uur Achilles 6 – SDO 2 
 14.00 uur Achilles 4 – Nieuwerkerk 4 
 15.30 uur Achilles 7 – Paal Centraal 3 
 17.00 uur Achilles 8 – Badhoevedorp/MIK 3 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor woensdag 5 oktober 2016 
 

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

Woensdag om 20.30 uur op het Juliana 
Sportpark 
Verzamelen: 19:15 bij het veld  
Wedstr.nr.: 318 
Scheids: ONDO 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op de 
Bloemerd 
Verzamelen: 14.00 uur voor het veld 
Wedstr.nr.:  1514 
Scheids: TT van Alphen 

 

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

Zaterdag om 14.00 uur op de 
Bloemerd 
Verzamelen: 12.30 
Wedstr.nr.: 7082 
Scheids: CJ. Steenbeek 

 

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

Zaterdag om 14.00 uur op de 
Randweg 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 3764 
Scheids: B. de Vree 

 

Achilles 4 – Nieuwerkerk 4 
 Koos, Sten, Erwin vV, Frank P, Niek,  
 Frank M 
 Vera, Tessa, Dinna, Sifra 
Res: Linda 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: in onderling overleg 
Wedstr.nr.: 4633 
Scheids: Paul Vermeul 

 
ACHILLES 5 is vrij 
 

Achilles 6 – SDO 2 
 Marieke, Sandra vd L, Shirley, Daniëlle, 
 Misja 
 Erwin de L, Jeroen D, Tristan, Alex O  
Res: Frank P 

Zaterdag om 12.30 op ons veld 
Verzamelen: 11.45 uur op het veld.  
Wedstr.nr.: 8486 
Scheids: P. Paulus 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Achilles 7 – Paal Centraal 3 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar 
Res: 5e heer/dame 

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 14:45 op het veld  
Wedstr.nr.: 748 
Scheids: Ed Arbouw 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Achilles 8 – Badhoevedorp / MIK 3 
 Lisanne, Britt, Judith, Colinda, 
 Sophie 
 Alexander, Martijn, Mathijs, Leon 
Res : Elmar 

Zaterdag om 17.00 uur op ons veld 
Verzamelen:  om 16:15 op het veld 
Wedstr.nr.: 743 
Scheids: Ariën v.d. Berg 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
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Phoenix 6 – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne 
 Joost, Arie, Fred, Wout  
Res: Laurens van der Lek 

Zondag om 11.30 uur het van 
Doornenplantsoen 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 750 
Scheids: SR Phoenix 

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 8 oktober 2016 
 

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

Zaterdag om 12.30 uur Landweg 
Poortugaal 
Verzamelen: om 10.45 uur voor het veld 
Verslag: Esmée 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Vervoer: Sanches, Smit, Baak, Ling 

 

KZ Danaïden A1 - Achilles A2  
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: 5e heer en 5e dame  
 

Mark en Danique zie A1, gelijk door 
vanuit Leiden naar Poortugaal 

Zaterdag om 10.00 uur 
Montgomrystraat in Leiden 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 

Verslag: Jamie 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: Donders, de Bruijn, de Bruijn, 
 de Bos 

 

Pernix A2 - Achilles A3  
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
Res: 5e en 6e heer 

Zaterdag om 11.00 uur Merenwijk 
Leiden 
Verzamelen: 09.45 uur  voor het veld 
Verslag: Maaike 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: van den Hout, Duijndam, 
 Rosenbaum 

 

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

Zaterdag om 13.00 uur  Wipperspark 
Maassluis 
Verzamelen: 11.45 uur aldaar  
Verslag: Ruben 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Rutten, van der Lek, Rog, de 
 Vries 

 
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 8 oktober 
 

PKC B1 - Achilles B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: wna 

Zaterdag 10.00 uur Oostpolder 
Verzamelen: 08.15 uur voor het veld 
Verslag: Maaike 
Coach: Gerald, Dylan 
Vervoer: Koene, Brusse, van 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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 Duijvenbode, de Reu 

 

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

Zaterdag 12.45 uur Bosjes van Pex  
Verzamelen: 12.00 bij ALO 
Verslag: Kaj 
Coach: Alex, Alana, Wesley 

 

Achilles B3 – HKV Ons Eibernest B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
Res: Maurits 

Zaterdag 11.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.30 op het veld 
Verslag: Rachel 
Coach: Alana, Wesley & Tristan 
scheids: Alex van der Stap 

 

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

Zaterdag 11.30 uur Oostpolder 
Verzamelen: 09.45 voor het veld 
Verslag: Yara 
Coach: Robbie, Fabian 
Vervoer: Bakker, van Nieuwenhuijzen, 
 Dekeling, van der Leeuw 

 

Achilles C2 – Dijkvogels C2 
 Maurits, Joshua, Quin, Floris, 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste  
 
Maurits zie B3 

Zaterdag 10.10 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.25 op het veld 
Verslag: Citlali 
Coach: Simon, Ilan 
scheids: Twan de Raad 

 

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

Zaterdag 11.30 uur Voscuyl 
Verzamelen: 10.15 uur voor het veld 
Verslag: Ivy 
Coach: Mariska, Ruben 
Vervoer: Linse, Morris, Brauer, van 
 Giffen 

 
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  8 oktober 
 

Achilles D1 – Tempo D2 
 Paivi, Nikki, Jill, Demi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien, Kimberly 
 
Thijs zie C1 

Zaterdag 09.00 uur op het kunstgras 
Verzamelen: 08.15 uur op het veld 
Verslag: Mick 
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Erwin Bodaan 

 

KAMPIOENSWEDSTRIJD!!!! 
 

Achilles D2 – Korbis D4 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa, 
 Naomi, Maleah 
 Niek, Ocker, Leander, Damien 
 
Damien en Kimberly zie D1 

Zaterdag 10.00 uur op het gras 
Verzamelen: 9.15 uur op het veld 
Verslag: Ocker 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Matthijs Rog 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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Achilles E1 – LYNX E1 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Björn 

Zaterdag 11.00 uur op het gras 
Verzamelen: 10.15 uur op het veld 
Verslag: Björn 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Susan Middeldorp 

 

Achilles E2 – Futura E1 
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 09.00 uur op het gras 
Verzamelen: 8.15 uur op het veld 
Verslag: Armin 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Ruben Engelbrecht 

 

VEO E1 - Achilles E3   
 Nikki, Shannon,  
 Lucas B, Joost, Teun, 

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex 
Westvliet 
Verzamelen: 8.45 uur voor het veld 
Verslag: Teun 
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: Roelofs, Bouwman 
 Van der Marel 

 

Refleks F1 - Achilles F1  
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Milan, Dirk, Erik 

Zaterdag 10.30 uur Sportpark Prinses 
Irene 
Verzamelen: 9.45 uur voor het veld 
Verslag: Erik 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Vervoer:  Zoutendijk, Hulsman,  
 Van der Veen  

 

Top F2 - Achilles F2 
 Eva, 
 Lucas, Jens, Jurre,  

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex Top 
Sassenheim 
Verzamelen: 9.00 uur voor het veld 
Verslag: Lucas   
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Vervoer: Sluiter, Nooteboom, Spek 

 

Achilles F3 – LYNX F1 
 Britt, Christine, Joanna 
 Sem, Milan 

Zaterdag 10.00 uur op het gras 
Verzamelen: 9.30 uur op het veld  
Verslag: Sem  
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Britte van Groen 

 
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 – 10.00 Koos, Joy 
10.00 – 11.00 Rinus, Teddie 
11.00 – 12.30 Julia, Alana 
12.30 – 14.00 Erwin v.W. 
14.00 – 15.30 Jeroen D. 
15.30 – 17.00 Martijn 
17.00 – einde Sem 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 03-10 Marian Lijmbach 
 10-10 Olga van Reijn 
 17-10 Monique Alsem 
 24-10 Vera Rodriguez 
 31-10 Anneke Zoutendijk 
 
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 15 en zondag 16 oktober 
 

Achilles 1 is vrij 
Achilles 2 – Futura 2 
Achilles 3 – VZOD 2 
ODO 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – Tilburg 5 
Velocitas 5 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Avanti 6 – Achilles 8 
Achilles 9 is vrij 
Achilles A1 – Vitesse A1 
Achilles A2 – Weidevogels A1 
Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 
Achilles A4 is vrij 
Achilles B1 – KCC/So natural B1 
Achilles B2 is vrij 
Achilles B3 is vrij 
Achilles C1 – KCC/Sonatural C1 
Achilles C2 is vrij 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 is vrij 
Achilles D2 is vrij 
ONDO E5 – Achilles E1 
Valto E6 – Achilles E2 
Achilles E3 – ODO E5 
Achilles F1 – VEO F1 
Achilles F2 – Tempo F2 
Tempo F3 – Achilles F3 

 
Za 14.00 uur 
Za 17.00 uur 
Za 11.30 uur 
Zo 14.45 uur 
Za 11.00 uur 
 
Za 15.00 uur 
 
Za 12.25 uur 
Za 18.30 uur 
Za 10.25 uur 
 
Za 11.05 uur 
 
 
Za 10.00 uur 
 
 
 
 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.30 uur 
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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   
09:30 – 10:00 Ouders F1 
10:00 – 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 
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Maandag 3 oktober   
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 4 oktober    
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 5 oktober   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 6 oktober  
10:00 – 12:00 Rene en Elly  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 7 oktober 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 8 oktober   
08:30 – 09:00 Ouders E2 
09:00 – 10:00 Ouders F3 
10:00 – 11:00 Ouders D1 
11:00 – 12:00 Ouders D2 
12:00 – 13:00 Ouders E1 
13:00 – 14:30 Ouders B3 
14:30 – 16:00 Spelers 6e 
16:00 – 17:30 Spelers 4e 
17:30 – 19:00 Spelers 7e 
19:00 – 20:00 Spelers 8e 
 

 
Zondag 9 oktober 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
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 E3 
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 F3 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 14 oktober 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
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 
 
 

 




