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Uit de oude doos 
*************** 

 
Letterlijk dan. Als Bart mij vraagt of ik een hoofdartikel wil schrijven voor de 
Leeuwenkrabbels, dan duik ik altijd even in de ‘oude doos’. Tot een aantal jaar 
geleden werkte we nog niet digitaal. Toen was het zo dat Olga ieder gekrabbelde stukje, al dan niet in 
doktershandschrift, overtypte. Waar zij, mocht het nodig zijn, nog steeds haar hand niet voor omdraait. Al jaren trouwe 
dienst, bewonderenswaardig en een groot compliment waard, dat kan niet genoeg gezegd worden.  
Ik heb dus nog papieren documenten in een oude doos. Voor deze keer pak ik de kampkrant van 1986, van precies 30 
jaar geleden. Ik sla het open en lees gelijk de volgende zin aangaande drie ouders van respectievelijk Milan F1, Jalien E2 
en Erik F1. ‘Het fanatisme zat er goed in tijdens de wedstrijden, dat blijkt b.v. uit het hockey toen Arjen zijn stick door 
midden knalde en Roel en Peter zelfs 1-minuut verwijderingen aan hun broek kregen.’  Uit ‘Het kampverhaal van een 
leider’ door Harald Braakman. 
De kampspreuken uit deze tijd zijn, zo stel ik mij voor, wel anders dan: ‘Je denkt dat je het redt, maar je kneist het niet’ 
en “Ik zal je murw beuken’.  
Een traditie in de kampkrant van toentertijd was het persoonlijke gedicht tijdens de ‘bonte-avond’. Nicole van der Gaag 
was hier de hele week fanatiek mee bezig en schreef in samenwerking met de andere leiders een persoonlijk gedichtje 
voor alle kampgangers. Nu de kampkrant is verjaard mogen ze na 30 jaar openbaar gemaakt worden. Hieronder een 
bloemlezing van deze rijmpjes over Achillianen die nog steeds actief zijn binnen de vereniging en er toen bij waren.  
 
Dennis Brusse was voor de herenleiding een doorn in het oog 
Bij disco jatte hij nl. Hun bier van de toog 
En gierde hert samen met Wouter in zijn keel 
Dat werd de herenleiding te veel 
En als straf viel hem een rondje ten deel 
 
Nicole Baars was zondag bijna te laat 
Omdat ze wilde gaan eten in haar nacht gewaad 
Ze was blijkbaar vergeten 
Dat ze niet in haar pyjama mag eten. 
 
Arjen Laarhoven denkt wel dat hij een nacht kan over slaan 
Maar dat is nog niet zo makkelijk gedaan 
Want hij redde het niet met kletsen en gapen 
Maar heeft uiteindelijk tegen de muur aanzitten gapen. 
 
Sheila Hak die ging krekels kijken 
Maar wat moest toen blijken 
Dat de krekel een varken was  
Maar dat ontdekte ze later pas. 
 
Toen Robbie Bakker moest beginnen met z’n corvee 
Moest hij ineens vreselijk nodig naar de plee 
Afwassen en drogen daar houdt hij niet van 
Misschien dat hij wel goed vegen kan. 
 
Van Mark Wiekenkamp heb je weinig last 
Omdat hijzelf op alles past 
Hij is voor ons een groot gemak 
Maar hou eens op met dat gesmak.  
 
Jurgen Kuper geeft niet veel om tafelmanieren 
Zit tijdens het eten alleen maar te klieren 
Wat je ook zegt, wat je hem ook verbiedt 
Jurgen doet alles maar luisteren niet. 
 
Roel Westgeest lijkt dan af en toe niet zo goed onderricht 
Voor het lezen van boeken is hij echter gezwicht 
De Happy Hooker is nu werkelijk zijn favoriet 
Zodat hij ook zonder zijn muurplaten best wel geniet. 
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Frank Baars wilde Ronald graag van snoep voorzien 
Pikte toen Fabian’s repen, iets minder dan tien 
Dat was dan wel aardig voor zijn kleine neef 
Maar volgens ons zit hier toch wel iets scheef. 
 
Jenny van der Toorn doet niet zo moeilijk over uitlenen 
Met greppeltocht nam Kirsten met haar joggongbroek de benen 
Hiermee kwam Jenny echter bedrogen uit 
Want ze kreeg hem terug zwart met kluit. 
 
Peter Zoutendijk was terecht wantrouwig 
Toen hij de brief van de meisjes las 
Hij vond het handschrift niet zo ‘vrouwig’ 
Later bleek dat het van Harald was. 
 
Ik duik de aankomende donkere dagen weer de ‘oude doos’ in. Op zoek naar een artikel getiteld ‘De logica van de 
onlogica’ geschreven voor de Leeuwenkrabbels in samenwerking met Vincent Wiekenkamp. Een van de meest 
spraakmakende en inspirerende artikelen van die tijd, maar dat is logisch. 
 
Groet, 
Peter Zoutendijk 
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Activiteiten Agenda Senioren 
9 dec 
10 dec 
 

Gala avond 
Verhuur kantine van 20.00 
– 01.00 uur 

16 dec 
17 dec 

Kantine verhuurd 
Klaverjas 2 (kerst) 

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

 
Tjoba – Achilles 21-15 
Tjoba 2 – Achilles 2 19-17 
Achilles 3 was vrij 
Achilles 4 – ALO 3 17-9 
Achilles 5 was vrij 
Paal Centraal 2 – Achilles 6 22-11 
Achilles 7 – ONDO 5 13-17 
Avanti 6 – Achilles 8 12-17 
Achilles 9 – Crescendo 5 6-10 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Tjoba – Achilles 21-15 
GKV/Enomics – Pernix 21-33 
Nieuwerkerk – Rust Roest 18-15 
Antilopen/Lancyr Deelen – Tilburg 23-15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Pernix 3 6 3 0 0 90 65 25 
Nieuwerkerk 3 4 2 1 0 70 67 3 
GKV/Enomics 3 4 2 1 0 86 82 4 
Rust Roest 3 4 2 1 0 51 48 3 
Antilopen/Lancyr Deelen 3 4 2 1 0 63 56 7 
Tjoba 3 2 1 2 0 66 69 -3 
Achilles 3 0 0 3 0 58 77 -19 
Tilburg 3 0 0 3 0 57 77 -20 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Tjoba 2 – Achilles 2 19-17 
Begin van de wedstrijd. 
Afgelopen zaterdag stond er een spannende wedstrijd op het programma voor Achilles 2. Tjoba uit in het verre Goes. 
Het was dan ook de perfecte gelegenheid voor de selectie om daar met een bus heen af te reizen. 
Tjoba 2 op papier al een geduchte tegenstander. Alle partijen al gewonnen en dat met ruime cijfers. Het beloofde dan 
ook een spannende wedstrijd te worden tegen een tegenstander die net als Achilles de potentie heeft om in de top van 
de competitie mee te draaien. 
Na een korte voorbereiding wordt de wedstrijd al gauw ingefloten en worden de eerste aanvals en verdedigings 
strategieën door beide ploegen op tafel gelegd. Nadat de eerste aanval van Tjoba na een een-schots aanval wordt 
afgeslagen komt het aanvals-vak van Achilles snel uit de startblokken door een benutte korte kans van Raquel Chapper. 
Zo wordt er gaande de wedstrijd vordert door beide ploegen over en weer gescoord met voornamelijk afstandsschoten 
tot een gelijke score van 4-4. 
Beide ploegen zijn aan het schaken en zoeken aanvallend naar mogelijkheden. Wat opvalt is dat beide teams gedreven 
zijn duelkracht te leveren in de één-op-één aanvallen van de spitsen en de rebounders. Het resulteert in veel duels en 
moeilijk time-bare afvallende ballen wat bij beide ploegen het tempo uit het spel haalt. 
Als het dan een moment even mee zit is dat aan de kant van Tjoba. Ze nemen een kwartier voor de rust een afstand 
van 3 punten door voornamelijk afstandsschoten van Tjoba’s spitsende heren. 
 
Rust. 
Achilles gaat zodoende met 9-6 achter de rust in. Achilles zal in de kleedkamer moeten gaan nadenken hoe ze meer grip 
op de wedstrijd kunnen krijgen, maar ook hoe ze de aanvallen van Tjoba nog beter kunnen afslaan. 
De tweede helft is ingefloten en ondanks de drie punten achterstand is- en blijft het een spannende wedstrijd. De vraag 
is dan ook of Achilles een antwoord heeft op de sluitende verdediging van Tjoba. Dit 
blijkt het geval! Achilles komt binnen 10 minuten na de rust terug tot 9-9 door dominant 
de leiding te nemen in het spelbeeld van de wedstrijd. 
Tjoba geeft zich gedurende de wedstrijd niet te kennen en wil niet toegeven aan de kracht 
van Achilles. Hoe sterker de twee krachten zich tegen elkaar opstellen hoe moeilijker het 
voor beide ploegen wordt om een veilige voorsprong op te bouwen. Er wordt dan ook tot 
de 15-15 om de beurt gescoord en nog geen van beide partijen kan daadwerkelijk de 
leiding nemen. 
 
Laatste tien minuten. 
Met nog tien minuten op de klok brengt Achilles de eerste wissel om toch wat te forceren 
in de gelijk opgaande strijd tussen twee volwassen korfbalploegen.  
Ilan komt in de ploeg voor Amel om mogelijk wat meer druk naar binnen te geven op de 
lange heer. Ilan benut direct een strafworp, maar de Tjoba zet daar direct een doeltreffend afstandsschot tegenover. 
De tijd dringt voor Achilles willen ze de punten mee naar Den haag nemen. De stand is  16-16 gelijk en Frank Baars 
hoopt met de wissel van Malou voor Anne-Roos in de slot minuten nog een impuls te kunnen geven aan het aanval 
vak. Alles ligt open in deze schaakpartij. Het is nog drie minuten te spelen het staat 17-17 en het vak van Malou mag 
dan ook gaan aanvallen. 
Het einde is echt vreselijk spannend. Het laatste aanvals vak van Achilles combineert lekker en zoekt via verschillende 
manieren naar een treffer. De rebound en schutters worden goed afgewisseld en er volgen dan ook meerdere schot 
kansen. De lange aanval van Achilles wordt helaas afgeslagen en in de laatste minuut van de wedstrijd gaat de bal naar 
de tegen partij. 
Achilles bezwijkt uiteindelijk in de allerlaatste minuut van de wedstrijd onder de druk van nog een laatste sterke 
tegenaanval van Tjoba. Ze zetten in de laatste minuut 19-17 op het scorebord wat betekent dat Achilles 2 voor de 
tweede maal dit seizoen als een zeer volwassen en strijdige ploeg punten verliest in de eerste klasse. Ondanks het verlies 
laat Achilles 2 zien dat ze aan niemand onder doen op dit niveau en dat zullen ze dan ook aankomend weekend tegen 
Deetos/Snel 3 aan het thuispubliek willen bewijzen door in de thuis-hal een mooie en ruime overwinning te behalen. 
Graag tot volgende week! 
 
Amel 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Paal Centraal 2 - Achilles 6 22-11 
Zaterdag werd er weer gebald en gebrald door Team 6. Dat brallen kwam zoals je zou verwachten niet van de 
studenten van Paal Centraal, maar van Mieke en Daniëlle die “met vriendinnen” Eindhoven onveilig aan het maken 
waren. Stratumseind is een tijdje afgezet geweest door twee vrouwen met brandweerhelm en politiepet. Iedereen kan 
inmiddels weer veilig over straat in de lichtstad. Maar Delft hebben de twee dames niet gered. Tristan was ook absent. 
Hij heeft te maken met een scheurtje in z’n adductor. Alex, ervaringsdeskundige, weet dat dit een ‘sexblessure’ is en 
maant Tristan dan ook de komende tijd rustig aan te doen op dat vlak. Dientengevolge is Tristan drie weken 
uitgeschakeld (en staat-ie drie weken droog). Wie ook droog stonden waren de spelers van Team 6. Het duurde na het 
beginsignaal even voordat Team 6 op het scorebord verscheen. Toen was het leed al geschied en stond het met rust 
veel-weinig. Er was al een Achillesteam dat geoefend had tegen Paal Centraal 2 en gezien had dat het een erg sterke 
ploeg was. Dat bleek ook al uit de resultaten die de ploeg had neergezet. Waar is de tijd gebleven dat 
studentenkorfballers lallend met pils in de bidons lekker aan elkaar zaten en niet thuis gaven voor een potje korfbal? 
Die tijd komt helaas niet meer terug. Maar goed. Paal Centraal schoot dus uit de startblokken en was duidelijk een 
maatje te groot. Team 6 had iets meer met scherp mogen schieten en leed onder druk bij het uitverdedigen te veel 
balverlies. De heer van Alex zette overigens nog even de Faal Centraal door twee stippen achter elkaar te missen. Met 
deze woordgrap is het hoogtepunt van dit verslag bereikt, waarmee het een goed idee lijkt om het dan ook te 
beëindigen. Volgende week mag Achilles 1 in ons voorprogramma als we thuis aantreden tegen ODO 4. Jeanette, 
bedankt! 
 
Groeten, 
Erwin  
 
Achilles 7 – ONDO 5 13-17 
Dit weekend een wat minder swingend Achilles 7 door het 
ontbreken van Henk "Jazz Hands" Kop. Wel swingend was dit 
weekend Evy die de paal centraal had staan maar dan alleen wel 
tijdens een cursus paaldansen en ook Louise ontbrak terwijl ze "Waar is Wally?" speelde op een Turkse bruiloft van 900 
man.  Dit betekende dat we weer een beroep moesten doen op wat invallers en gelukkig konden we weer rekenen op 
Alexander en ook Renee en Britt waren van de partij om ons hopelijk te helpen aan de overwinning tegen onze grootste 
concurrent in onze poule: ONDO. Op het veld hebben we maar één wedstrijd verloren en u raadt het al, dat was tegen 
deze ploeg. Vandaag dus een herkansing om dat even recht te zetten. Dat rechtzetten moest ook gebeuren met de enkel 
van een jongen uit de wedstrijd voor ons die uiteindelijk met de ambulance werd afgevoerd. Doordat die wedstrijd niet 
meer werd uitgespeeld hadden wij ineens een half uur voorbereidingstijd op onze wedstrijd en waarschijnlijk is het daar 
ook fout gegaan. We gingen ons zelfs overschatten door ineens korte wegtrek balletjes te gaan oefenen onder de korf. 
In de eerste helft konden we nog aardig mee en mede dankzij een goal zoals alleen Rick kan maken gingen we rusten 
met een 5-6 achterstand. Alle kans nog zou je zeggen maar helaas werden we in de tweede helft snel met onze neus op 
de feiten gedrukt en werd de achterstand onoverbrugbaar. Helaas is het dus weer niet gelukt om van ze te winnen maar 
we krijgen dit seizoen nog twee herkansingen tegen ze, dus we geven niet op! 
 
Jasper 
 
Avanti 6 - Achilles Acht Atleten 12-17 
Afgelopen zaterdag stond alweer de derde wedstrijd in de zaal op het programma. Tegenstander was Avanti 6, één van 
de ploegen die we ook op het veld tegenstander morgen noemen. Op het veld in Pijnacker gingen de Atleten er met 17-
6 af, dus van te voren wisten we dat het niet makkelijk zou worden. 
 
Bij het verzamelen hadden we ook een uitdaging. Vier heren en drie dames stonden voor het veld. Van Tom wisten we 
dat hij op zijn Stalen Ros naar Delfgauw zou komen, dus qua heren waren we compleet. Tot grote verbazing van 
Quirina bleek Leon een grote hoeveelheid telefoonnummers van vrouwen in zijn telefoon te hebben. Een paar belletjes 
later hadden de Atleten de beschikking over Nelleke en Jeanette. Dames: dank jullie wel! 
 
Aangekomen in de sporthal gingen de Atleten na  een kop koffie/Thee naar de zaal waar Avanti al een tijdje in aan het 
schieten was en net een kleedkamer op ging zoeken om de wedstrijd voor te bespreken. Na zelf rustig warmgelopen te 
hebben en in geschoten te hebben waren de Atleten ook klaar voor de wedstrijd. Avanti begon fel aan de wedstrijd en 
zoals van te voren al gedacht was het niet makkelijk voor de Atleten. Door hard te werken als team en het zuivere 
afronden van Martijn en Jeanette konden we mee komen met Avanti. Met rust stond Avanti 2 punten los, maar er was 
een goed gevoel bij de Achilles Acht Atleten. Alex voorspelde dat Avanti zenuwachtig zou worden als we in de 2e helft 
op gelijke hoogte zouden komen, want Avanti had nog geen wedstrijd verloren op het veld en in de zaal. 
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De 2e helft werd er een schepje bovenop gedaan, gingen de Atleten over meer schijven scoren dan in de 1e helft en 
bleef Jeanette een plaag voor de verdediging van Avanti. Bij 10-11 kwamen de Atleten voor het eerst op  voorsprong en 
het vertrouwen groeide. Het bleef spannend totdat de Atleten bij 12-15 een gat van 3 doelpunten te pakken had. Avanti 
was gebroken en uiteindelijk werd er afgefloten met 12-17 op het scorebord.  
 
Met deze mooie overwinning  , de 2e op rij in een loodzware poule, hebben de Achilles Acht Atleten weer een mooie 
boost in zelfvertrouwen gekregen. Komende zaterdag gaan de Achilles Acht Atleten thuis in Ockenburgh voor de 3e 
overwinning op rij.  
 
Grt, 
Leon 
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Wat was 
******** 

 
PKC/SWKgroep A1 – Achilles A1 26-20 
Achilles A2 was vrij 
Achilles A3 – ONDO A3  
Achilles A4 – DES A3 10-9 
Avanti B1 – Achilles B1 20-21 
Achilles B2 – Tempo B1 5-16 
Valto B2 – Achilles B3 15-6 
KCR C1 – Achilles C1 8-9 
DES C1 – Achilles C2 13-2 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 – Die Haghe D2 17-1 
Achilles D2 – Dubbel Zes D1 3-5 
Sporting Trigon E2 – Achilles E1 7-8 
Dijkvogels E2 – Achilles E2 7-7 
Achilles E3 – Phoenix E3 9-13 
Die Haghe F1 – Achilles F1 6-10 
Die Haghe F2 – Achilles F1 10-13 
Achilles F3 – ONDO F4 3-8 
 
 
Wat een zaterdag was dit! Na een nipte nederlaag van de D2, kwamen wij in actie (D1). In een bomvolle zaal hadden we 
Fortuna 1 uitgenodigd om mee op te lopen. Niks zo leuk om hen wat nieuwe tricks te laten zien. De lichtshow en de 
sfeeractie van Vakkie A waren weer geweldig, daar kan het management van menig artiest een puntje aan zuigen. Nadat 
de zwart-witte confetti bij elkaar geveegd was, floot de scheids in. 
Het eerste aanvalsvak gaf het publiek meteen waarvoor ze gekomen waren: doelpunten! Een vrije bal werd door Thijs 
benut. Verdedigend zat het de eerste 12,5 minuut wel snor: door goed voorverdedigen en met de correcte Haagse 
vechtlust werden veel ballen onderschept. Het aanvalsvak kon daardoor veel en lang aanvallen. Mooie afstandsschoten 
van Demi (en dan bedoel ik ook echte echte afstandsschoten) gingen maar net mis. Door goed ondersteunend werk van 
Elise en Demi kregen Mick en Thijs veel kansen, waaronder ook het tweede doelpunt. Bij de vakwissel kreeg Achilles 
het echt op de heupen! Door snel samenspel en goed te letten op afvallende ballen werd de score uitgebreid van 2-1 
naar 9-1. Als eerste was daar Jordan, die als een ware Michael Jordan de bal erin schoot. Ook Levi was op zijn 
doorbraak niet te stoppen en Paivi was als sluipschutter precies op de juiste plek om een stuiterende bal van de rebound 
erin te knallen. Doordat de tegenstander het tempo niet helemaal kon bijbenen gingen ze hangen. Daar weet Levi wel 
wat antwoorden op: schot! Goed samenspel tussen Nikki en Paivi leidde tot een doorloopbal van Jordan. Het vuistje 
van Levi wilde nog een keer gebald worden: 2x een mooi schot. Die Haghe was vast blij met het rustsignaal, want wij 
waren niet te stoppen. Ook de livestream kon wel een pauze gebruiken, want teveel mensen keken mee. 
De microfoon van Studie Sport liet het publiek ook meeluisteren met het praatje. We gaven aan  vooral zo door te gaan 
en met Haagse blijheid en inzet dit voort te zetten. Verliezen doet niemand graag, wat praatjes en opmerkingen kunnen 
dan voorkomen, maar trek je er niets van aan. Beantwoord deze met een glimlach en een doelpunt.  
En zo geschiede: met fantastische ondersteuning van de dames Elise en Demi konden zowel Mick  als Thijs er 2 
aantekenen. Mooi om te zien was dat de geoefende ballen van de training tot doelpunten leidden. Top! De kansen 
waren er ook zeker bij de dames, maar de bal kroop er gewoon uit. Zul je net zien...Het andere vak knalde er ook nog 
lekker 4 in: met een snelle achterwaartse beweging wist Levi Paivi te vinden: doelpunt. Ook Jordan wist de korf weer 
van afstand te vinden en Nikki maakte het verhaaltje af. Voor degene die kan tellen, is het inmiddels 16-1. Wat betekent 
dat ik even niet meer weet wie de 17e maakte. Die schrijven we dan maar op het conto van het hele team! Geweldige 
prestatie, met de complimenten van de Korfbal League spelers van Fortuna. Of zagen we die Fortuna spelers pas een 
dag later en haal ik dingen door elkaar? :) 
 
Na bijna net zoveel geoefend te hebben als Achilles 1, mocht de E2 afgelopen weekend in Maasdijk dan eindelijk voor 
de competitie in actie komen. Zonder Lucas, die van een weekend Landal Greenparks genoot en zonder Kiki, die met 
koorts wat minder te genieten had, maar dan wel weer met de debuterende Siddarth. Doordat alle F- en E-ploegen min 
of meer tegelijk in actie kwamen, leken we even met vier spelers naar Maasdijk te moeten afreizen, maar de nieuwe 
aanwinst van Achilles was bereid ons uit de brand te helpen. 
De eerste tien minuten werd duidelijk dat Dijkvogels over een loepzuivere heer beschikt, die zijn eerste drie kansen 
(waarvan eentje ongeveer vanuit het “hoekie”) tot doelpunten wist te promoveren. Juist doordat deze heer snel én 
zuiver was, was het lastig verdedigen. Maar waar Dijkvogels over één heer beschikte, was het bij ons lastig om te 
bepalen wie er nou het meest opviel. Bradley, die veel kansen creëerde, bijna alle ballen met zijn buitenste hand gooide 
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en aanvankelijk ook de lastige taak had de sterke heer van Dijkvogels uit te schakelen? Armin, die wederom goed 
overzicht hield, met goede passes strooide, zich het vuur uit de schoenen liep en zich met gekneusde vingers aan het 
laatste kwart waagde? Bregje, die hard werkte en haar dame vrijwel kansloos liet? Siddarth, die weliswaar zijn eerste 
wedstrijd speelde, maar de sterke heer van Dijkvogels meerdere malen “verdedigd” aan zijn broek gaf en twee keer met 
een briljante pass een Achilliaan volledig vrij zette, of te wel een geweldig debuut maakte? Of Jalien, die bijna net zo 
zuiver was als de heer van Dijkvogels, zich net als Armin een bikkel toonde door na een valpartij gewoon weer door te 
gaan en op een geweldige manier gehoor gaf aan de opdracht om na een schot de ballen af te vangen? Ik waag me niet 
aan de keuze, want genieten was het van alle spelers. 
De heer van Dijkvogels zorgde ervoor dat we na een half uur spelen zeven doelpunten hadden moeten incasseren. Zelf 
hadden we er op dat moment drie in liggen, dus wederom gingen we de laatste tien minuten in met een flinke 
achterstand. De E2 heeft dit seizoen echter al meerdere keren laten zien over een sterke eindsprint te beschikken en dat 
was vandaag niet anders. Dijkvogels zonder die heer bleek bijna ongevaarlijk. Binnen vijf minuten was de 7-3 
achterstand verkleind tot 7-6. In de laatste vijf minuten was het nog ongelofelijk spannend met onderscheppingen over 
en weer. Uiteindelijk wisten we vlak voor het einde van de wedstrijd de gelijkmaker erin te gooien. De winnende bleef 
uit en was wellicht ook te veel van het goede geweest. Al met al was het een leuke wedstrijd, waarin we veel leuke 
dingen hebben gezien. Overigens hebben we ook nog genoeg gezien om aan te werken. Zo kan het verdedigen nog wel 
wat beter, evenals het gooien met de buitenste hand, dus daar gaan we dinsdag dan maar weer mee aan de slag. 
Siddarth, wat een geweldige eerste wedstrijd heb jij gespeeld! Bedankt voor het invallen! 
Armin, sterkte met je vingers! Hopelijk ben je zaterdag weer fit! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Fortuna F3- Achilles F3 10-03 (vorige week) 
Achilles moest vroeg verzamelen, maar daar had de F3 geen last van. Ze hadden er zin in.  
Gedurende de wedstrijd is Achilles veel in balbezit geweest. Fortuna zat er bovenop, waardoor het overgooien wat 
moeilijker was en het spel langzaam werd. Fortuna scoorde veel via de counter: ze pakte de bal af, gooide de bal dan 
vlug naar de overkant en hadden daardoor de ruimte om te schieten.  
Jammer dat Achilles verloren heeft, volgende keer beter. 
Groetjes mama van Sem 
 
Avanti B1 – Achilles B1 20-21 
Soms zijn er van die wedstrijden, waar alles inzit…Wat is sport en emotie dan heerlijk om te beleven. 
Niet alleen als coaches, ik weet zeker dat het publiek heeft genoten en er een aantal van het puntje van hun stoel zijn 
gegleden… Wat een wedstrijd! 
 
Avanti B1, een ploeg die deze generatie van de B1 in tijden niet zijn tegengekomen en dus onbekend. Hoewel, toevallig 
zag ik ze 3 weken geleden tegen het RTC <15 spelen en rolden zij die met speels gemak op. 
En vorige week verloren zij weliswaar met 1 punt verschil van Die Haghe, de week ervoor maakten ze 30 goals. En dat 
klopte met het beeld van de wedstrijd tegen RTC. Makkelijk scorende ploeg en zeer zuiver over alle 8 spelers. 
Deze bagage gaven we (invalcoaches Martin en Dennis) dan ook mee aan de ploeg. Strak verdedigen was de opdracht 
en goed voorverdedigen moest de oplossing zijn tegen Avanti.  
Dat lukte deels. Het kost veel kracht en lef om zo te verdedigen, maar dan moet je het ook allemaal doen om vooral 
ook de passing er uit te halen. Dat levert soms ook een goal tegen op die er ogenschijnlijk als “fout” uitziet, maar dat is 
het risico en moet je accepteren en niet vervallen in toch weer op afstand verdedigen van de tegenstander te makkelijk 
een aanval laten opzetten.   
Het lukte dus deels, bij vlagen verdedigden we erg goed, soms met te weinig lef of kracht (?). Avanti bleef goed schieten 
en schoot zodra zij de ruimte kregen alles erin. Het verschil met de 2e helft was dat Avanti ook de eerste helft met soms 
zeer goed verdedigen veel goals maakten. Dat het veel kracht kostte, zag je ook terug bij 2 krampaanvallen bij de 
tegenstander, want ook voor hen was het een loodzware pot. De 2e helft probeerden we ook hun aanval te ontregelen 
door afwisselend te spelen met achterverdedigen, maar daar moet harder aan gewerkt worden om dat onder de knie te 
krijgen, zeker qua communicatie. Het ene vak werd dan ook snel weer op het strakke verdedigen gezet, met alle risico 
van dien, maar het moest tegen Avanti. Het andere vak vervulde de opdracht beter en was Avanti toch een beetje van 
slag en konden we de aanval hierdoor meer kansen geven. 
Het score verloop was gelijkopgaand. De eerste helft waren wij de betere ploeg in het begin, we hadden heel even 3 
goals voor, maar met de rust kwam Avanti terug tot 11-11. De 2e helft had Avanti het overwicht  en kwamen zij 2 goals 
voor….. tot een paar minuten voor tijd.  
Beide ploegen vochten voor wat ze waard waren, heel even zag het ernaar uit dat Avanti erover heen ging lopen, maar 
gelukkig hervond Achilles B1 de kracht om te blijven vechten en niet op te geven. Overgave was geen optie vandaag.  
14-12 kwam Avanti voor, en bleef vervolgens elke keer 1 punt voor. Gelukkig konden zij ook niet het verschil maken 
en bleven wij in hun nek hijgen en wachten op een kans om weer gelijk te maken en zelfs een voorsprong te pakken. 
Beide ploegen verdienden een overwinning, met name voor hun passie en inzet, daar kon ik in ieder geval mee leven 
omdat we er alles aan gedaan hadden. Dan is zelfs verliezen niet erg, wel pijnlijk, maar “is mee te leven” zeg maar.  
Dat zeg ik nu makkelijk achteraf, daar sta je geen seconde bij stil op dat moment met nog minder dan 5 minuten op de 
klok en een 19-18 achterstand. Dan is er druk overleg tussen de coaches en blijf je zoeken naar het beste voor de ploeg. 
Wissels liepen warm, maar eigenlijk haal je er niemand uit als je 8 spelers ziet vechten voor wat ze waard zijn en waren 
er ook niet heel veel mogelijkheden, behalve bij de stand van 19-19 en nog 3 min meer lengte te brengen door Roos in 
te zetten. Time out en plan de campagne en vooral rust te brengen in de ploeg, wat eigenlijk niet te doen is op dat 
moment. Maar ik denk mede door de vermoeidheid knikkende koppies maar zag je nog wel strijdlust en vuur in de 
ogen.  
Dat pakte dit keer gelukkig uit en kwam we 19-20 voor, maar helaas (en misschien ook wel terecht, maar dat telt niet in 
sportJ) werd het weer 20-20. Roos onderschepte de bal en de klok wees nog slechts 18 seconden aan en hadden we nog 
1 kans, die we goed moesten benutten anders zou die goal misschien nog in de buzzer aan de verkeerde kant vallen. 
Aanval werd opgezet, Sterre zie ik vervolgens op de doorbraak en ligt vervolgens op de grond. Fluitsignaal en een stip. 
Sterre versierde haar 4e stip….. gejuich, maar wacht, hij moet er nog wel in. Even stil, geroezemoes en vervolgens herrie 
en geschreeuw van ik vermoed Avanti mensen. Dat moet wel, want wie doet dat nou als een klein lief blond meisje van  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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14 op de stip moet staan en met nog slechts 11.3 seconden op de klok en een gelijke stand. Sterre krabbelt overeind, 
want het was wel degelijk een stip waarbij ze nog een oppoeier kreeg ook. Ergens in mijn achterhoofd speelt nog in 
zo`n geval van niet nemen als je net ervoor bent getackeld, maar da`s een voetbalwet geloof ik en haalt nooit een echt 
een concrete gedachte. Durf ik te kijken, tuurlijk, ik kijk altijd…. Ik kijk Martin aan en knik volgens mij redelijk 
bevestigend en geruststellend naar hem. Nog een snelle gedachte…. De taart hebben we verdiend, door de spelers 
helemaal zelf gemaakt en smaakt lekker, maar de kers, de slagroom….. oh wat zou dat lekker zijn. Als ie niet zit, opvang 
verzorgen meteen na de wedstrijd….ach hou op hoor ik mijzelf denken en Sterre mist niet en in de tijd dat Sterre 
opkrabbelt schiet er dus van alles door mijn hoofd. Het duurt even want Avanti was natuurlijk door het dolle, maar ook 
om Sterre te beïnvloeden. Achter me op de tribune zie ik haar moeder Anli niet, direct weggedoken natuurlijk en durft 
niet te kijken. Haar vader Rob wordt intussen gereanimeerd door Simon en heeft het niet meer…. Maar de hele 
Achilles aanhang houdt elkaars handje vast. Het ogenschijnlijke lieve blonde meisje heeft inmiddels de bal ontvangen en 
stuitert er 2x mee en veranderd weer in de kooivechter die ze is en stapt resoluut op de stip af. Ze staat, fluitje en exact 
erin als haar 3 stippen ervoor. Tuurlijk, appeltje eitje. 
Nog even wachten met juichen en direct schakelen naar de verdediging waar Martin de instructies al had gegeven. Het 
enige wat je met nog steeds die 11.3 seconden kan, is blerren dat ze geen overtreding meer moeten maken en gelukkig 
waren die 11 seconden met een zucht voorbij en kon Avanti niks meer doen. 20-21 gewonnen!!! 
Heerlijk!! Het was genieten! 
Wat een geweldige overwinning en waar ik zojuist Sterre verdiend nadrukkelijk heb genoemd, verdient de hele ploeg 
een zeer groot compliment. 21 goals maken tegen een goed verdedigende ploeg is gewoon erg knap.  
Rick en Noa 5x, Cino en Sterre 4x, Marlou 2x en Maaike 1x. Iedereen was een meer dan dikke voldoende vandaag en 
was ook echt nodig tegen deze tegenstander, zeker niet de minste uit de poule. Goed gedaan toppers! 
Verdedigend kan en mag het beter, met name in de communicatie en weten wat je moet doen op bepaalde momenten, 
maar was het puur vandaag op inzet gelukkig voldoende. 
Simpelweg een goede overwinning, waar je een hele week heerlijk van kan genieten! 
Het was ons een genoegen in ieder geval 
 
Martin & Dennis 
 
Achilles D1 – Die Haghe D2 17-1 
We hadden allemaal weer zin in een lekker potje korfbal. Elise speelde vandaag mee voor 
Jill en dat ging super goed. Jill beterschap met je enkel. 
De eerste vrije bal was gelijk raak en daar bleef het niet bij.  
We gingen los. Mooie aanvallen,  prachtige acties,alles goed verdedigd  ,ok op die ene na dan en bijna alles was raak. 
Ruststand was 9-1. En daar bleef het niet bij, we gingen weer los.  
Eindstand was 17-1. Damian bedankt voor het reserve staan. 
 
Groetjes Thijs 
 
Dijkvogels - hkv achilles E2 7-7  
Spannende wedstrijd. Na rust begonnen met 7-3. We kwamen goed terug met de doelpunten. En de dames speelde veel 
op de korf en dat maakte het 7-7. Iedereen was Bere sterk tijdens de wedstrijd. Goed gedaan E2 Bradley, Armin, inval 
Siddarth, Brechtje en Jolien.  
 
?? 
 
Die Haghe F1 - Achilles F1 6-10 
die moesten tegen elkaar . We dachten allemaal dat hun gingen winen maar dat was niet zo. Na vijf munuten hat die 
haghe geskort . Na dat we heel goed over hadden gespeeld skorde Milan 1-1. Toen had die haghe weer de bal ze 
skorden en het stond 2-1 voor hun. Gelukig scorde Erik 2-2 en snel daarna Sanne 2-3 voor ons . We blefen goed over 
spelen en we keken goed wie er vrij stond en zo skorden we nog meer. Ook verdedigden we goed en kon die haghe niet 
veel scoren. Met rust stond het 3-7 voor ons jee! Die haghe skorde na de rust 2x en toen stond het 5-7. Gelukig gingen 
wij ook weer scoren en stond het 5-8. Die haghe had een superspeler en Sanne en ik moesten 2 meisjes verdedigen, dit 
was erg moeilijk, maar door de goede aanwijzingen van de trainers, konden wij dit goed! We wonnen met 6-10 jee! Ik 
was wel buiten adem, want had ook al bij de F2 20 munuten. Gespeeld en bij de F1 30 munuten. Ik was heel blij dat we 
wonnen, ik dacht echt niet dat dat zou gebeuren!  
 
X-x-x Esmee doei,doei! 
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Die Haghe F1 - Achilles F1 6-10 
Vandaag stond de wedstrijd tegen De Kanaries op het programma. Een tegenstander die we op het veld ook tegen 
kwamen en terecht hadden verloren. Alhoewel Die Haghe het voornamelijk moet hebben van een goede heer en een 
goede dame, was deze ploeg qua spel ook een stapje verder. Maarrrrr.....Achilles F1 heeft de afgelopen weken niet stil 
gezeten. We hebben hard getraind op snel spel met afwisselend een aangeef voor een doorloop. Ook de felheid met 
verdedigen is de afgelopen weken voorbij gekomen. En wat is nou het mooie: alles kwam vandaag tot uiting!!  
 
@dirk: het plezier spat er vanaf bij deze jongen. Hij weet zijn lengte goed te gebruiken door mee te kijken als Die 
Haghe een diepe bal gooit en deze te onderscheppen. En Dirk staat bekend om zijn goede schot, maar vandaag hield hij 
goed de rust om te kijken wie er vrij stond en zorgde dat de anderen scoorde. Maar nadat Milan een bal goed binnen 
wist te houden en direct naar Dirk door te spelen, wist hij toch nog met zijn goede schot een belangrijk doelpunt te 
maken!! 
 
@erik: onze coole kikker! Geen woorden voor, want wat was deze man (jongen) goed! Wat een inzicht in de 
aanval......gewoon steeds slim lopen waardoor hij op schotafstand vrij kwam te staan. Wanneer hij deze aangespeeld 
kreeg maakte onze Erik deze allemaal koelbloedig af. Dit is allemaal aanvallend maar verdedigend legde hij de beste 
heer van Die Haghe helemaal lam. Erik week niet van zijn zijde, waardoor hij weinig balbezit had en niet kon scoren. 
Klasse!! 
 
@milan: onze stofzuiger van het team!! Hij houdt altijd de bal in de gaten, waardoor elke bal voor Milan is als de 
tegenstander maar een beetje verkeerd gooit. En dat komt vooral door zijn inzet, snelheid en conditie. Elke wedstrijd 
houdt hij het vol om 200% te geven waardoor Achilles veel balbezit heeft en zo kan scoren. Ook als we de bal 
onderschepten zorgde Milan voor de snelle uitbraak waardoor we gelijk in scoringspositie stonden.  
 
@lynn: het zou een zware wedstrijd worden voor Lynn, want ze gaf al voor de wedstrijd aan een beetje moe te zijn 
door de vele minuten die zij al in de f2 speelde. Maar niks was minder waar.....ze heeft een dijk van een wedstrijd 
gespeeld!!! Ze zat zo in de wedstrijd en was zo gefocust dat van moeheid niks te merken was. Verdedigend heeft ze haar 
eigen dame helemaal uitgeschakeld, maar toen Die Haghe met een extra speler kwam te staan maakte Lynn het niet 
meer uit.....ze verdedigde iedereen die vrij stond!! Sanne/esmee vingen ze op bij de paal, maar Lynn rende zich rot op 
de tegenstander te verdedigen in het voorveld. Wat een inzet, klasse!! 
 
@sanne: doordat Achilles grotendeels van de wedstrijd 3 doelpunten voorstond, had Die Haghe een super-sub......maar 
gelukkig hadden wij onze super-verdediger Sanne!! Elke keer als we de bal kwijt raakten, trok Sanne een sprint terug om 
daar de aanvallers van Die Haghe op te wachten. Ze heeft superslim verdedigd en de tegenstander pas opgevangen 
wanneer deze op schotafstand stond, waardoor Die Haghe niet veel kansen kreeg. En 
aanvallend???....Sanne heeft een dodelijk schot en dat heeft ze laten zien deze wedstrijd door een 
aantal mooie goals te maken.  
 
@esmee: wow, die Esmee had er zin in, wat was zij fel vandaag! Elke bal die in de buurt kwam 
pakte ze zo gretig dat geen ander een kans had....het was genieten!! Ook Esmee heeft deze 
wedstrijd als super-verdediger gespeeld en ook zij heeft dit uitstekend gedaan. Ze heeft een hoop 
afgevangen, waardoor wij gelijk konden aanvallen doordat Esmee een goede verre pass kan geven!  
 
En doordat iedereen een super wedstrijd had gespeeld hebben we de punten binnengehaald door een overwinning met 
6-10. Al met al het was genieten van jullie allemaal en we hebben terecht gewonnen, klasse F1-ers!! 
Natuurlijk ook nog een bedankje voor onze invalcoach Rianne. Zij heeft jullie goede aanwijzingen gegeven waardoor 
we ook steeds beter ging spelen en naar de overwinning geschreeuwd.  
 
Groeten van een trotse coach! 
Jordy 
 
Achilles E3- Phoenix E3 
We speelden thuis (in Ockenburg) tegen Phoenix E3. De wedstrijd verliep niet zo goed. We hadden 9-13 verloren. We 
hadden geen wissel omdat er een zieke was dus we moesten alle vier de hele wedstrijd spelen. Gelukkig hoefde niemand 
een jongen of meisje te spelen want we waren met 2 jongens (Teun en Joost) en 2 meisjes  (Shannon en Nikki) 
Gelukkig trakteerde Nikki na afloop op een lekkere chocoladekikker zodat we weer nieuwe energie kregen. 
 
Groetjes Joost 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 2017 
?? nov Kampavond 8-15 juli WAPC kamp 
25 nov Sinterklaas 
18 dec Kerstdiner 

 
 

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

 
Deze week hebben we 4 jarigen. 
Als eerste is Maleah Koene jarig, zij wordt 11 jaar. 
Een dag later zijn Sanne en Esmee Alkema jarig, zij worden 8 jaar. En weer een dag 
later is Nikke Spies jarig, zij wordt 10 jaar. 
Dames, allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
 
 

Kerstdiner AC 
************ 

 
Ho ho ho! De goedheiligman is vorige week langs geweest op Achilles en dat betekent dat we het officieel over de kerst 
kunnen gaan hebben. Net als Last Christmas zal er ook dit jaar weer een kerstdiner georganiseerd worden door de AC. 
Wie er vorig jaar niet bij was heeft echt iets gemist. Wat dan? Om te beginnen een heerlijke maaltijd die in een 5-sterren 
restaurant niet zou misstaan. Verder uiteraard een hele hoop gezelligheid. Have Yourself a Merry Little Christmas en 
zorg dat je er bij bent! 
Nu willen jullie natuurlijk weten wanneer jullie verwacht worden in een met Jingle Bells versierde Vlonder. Het diner 
vindt plaats op zondag 18 december. Omdat de ruimte in de kantine beperkt is en we wel zoveel mogelijk elven willen 
bedienen wordt er weer in twee shifts gegeten. 
De kleine elfjes (kangoeroes tot en met de E) worden om 16:30 
verwacht. Zij kunnen om 18.00 uur weer worden opgehaald. 
Vervolgens zal de kantine weer spek en span worden gemaakt 
voor de oudere elven (D tot en met de A). Zij zijn vanaf 19.00 
uur welkom en kunnen om 21:30 uur weer worden opgehaald. 
Een chique diner kost niet alleen heel veel werk en liefde maar 
ook een klein beetje geld. Voor de kleine elfjes kost het diner 
€6,50 en voor de grotere elven kost het €8,50. Voor dit geld 
krijg je gegarandeerd een Wonderful Christmas Time. 
Vanwege de voorbereidingen willen we aan jullie vragen of je 
jezelf op wilt geven. Dat kan tot 6 december. De kleintjes 
kunnen dat doen via het volgende e-mail adres: 
rinus.cost@hkvachilles.nl. Voor de oudere elven geldt dat zij 
net als vorig jaar kunnen kiezen uit een driegangen menu. Dat kan via de volgende link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6KaEugeJ390gZxcbjW2EjyvGrcerRGTw419jfjJmFLeOUdw/viewfo
rm 

mailto:rinus.cost@hkvachilles.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6KaEugeJ390gZxcbjW2EjyvGrcerRGTw419jfjJmFLeOUdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6KaEugeJ390gZxcbjW2EjyvGrcerRGTw419jfjJmFLeOUdw/viewform
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Twijfel vooral niet om je op te geven want al je vriendjes en vriendinnetjes komen ook. We hopen jullie allemaal op de 
18e te zien zodat we jullie alvast een Feliz Navidad kunnen wensen! 
 
Namens de AC, 
Dinna, Marieke, Renee en Rinus 
PS. Alle elfentrainers worden op deze avond ook verwacht, net als de kids graag even opgeven! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 
Vrijdag 9 december Chique Rendieren Gala 
Het volgende CR-feestje vindt plaats op vrijdag 9 december. Er worden her en der al jurkjes gepast en strikjes gestrikt.  
De kantine wordt voor één avond in een kerstelijk paradijs van kerstbomen, gezelligheid en ballen omgetoverd. DJ 
Errie Canary staat in de buurt van de mistletoe achter de wheels of steel. Het feest is voor 18+. Houd FB en het 
krantje/website in de gaten voor updates. Bij het evenement op FB kun je vast laten weten dat je komt! 
 
Groeten van de CR 
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Bedankt als lid: Gerard Kraak 
 
Aangemeld als donateur: Gerard Kraak 
 
Aangemeld als lid: Soe (S.A.A.) Maas 
 Zie gemaild krantje 
 
 Mila (M.S.) Maas 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangemeld als recreant Janita (G.J.W.) Kerssies 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Aangenomen als lid: Siddarth Asargi (Achilleslidnr. 3000) 
 Remko ter Weijden (Achilleslidnr. 3001) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Profileren 
Volgend jaar 2017 zijn er weer verkiezingen, dus nu al tijd om je te profileren. 
Je moet je nu al profileren d.w.z. duidelijk maken waarin je je onderscheidt van de ander. 
Het is heerlijk om te zien hoe gevestigde en aankomende politici zich verdringen bij de actualiteiten en 
discussieprogramma´s om hun mening te geven. Alles wordt uit de kat gehaald en niets is te dol om ons te overtuigen 
van hun standpunten. 
Mark, ja onze Haagsche Mark, begrijpt precies wat ons dwarszit, hij begrijpt dat het ons gewone mensen niet snel 
genoeg gaat, je zou maar dit en je zou maar dat, maar hij zegt een ambitieus plan te hebben en samen lossen we alle 
problemen op. 
Diederick en Lodewijk (Typisch Partij van de Arbeid namen) vechten elkaar de tent uit om de leider te worden. De een 
wil wat meer met een gestrekt been erin en de ander is wat meer van verbinden en vooral pamperen. 
Van Haersma Buma, roepnaam Buma, is het prototype van een heer, geen populistische woorden, maart keurig netjes 
en pleur op komt niet in zijn vocabulaire voor. 
Emile, de dorpsonderwijzer uit Boxtel, is zo een goedsul dat hij ons alles gratis wil geven , terug naar het ziekenfonds, 
geen eigenbijdrage meer en het minimum loon en uitkeringen met een paar 100 euro omhoog. Deze brabo zou toch 
wel het typisch Brabantse lied kennen “wie zal dat betalen zoete lieve Gerritje” en “ik ben toch zeker Sinterklaas niet, ik 
heb geen geldboom in mijn tuin, ik heb een negatief fortuin”. 
Jelle, die kleine donkers krullenbol die van terug naar de trekschuit, die groene linkse snotneus, wat Fons de Poel zijn 
baan kostte. 
Ik zie hem wel eens fietsen met kind achterop, net gehaald van de crèche en discussiëren met de klein of hij links pof 
rechtsom gedraaide yoghurt wil met haver of met tarwevlokken, of beide. 
En ja, onze Henkie, hoe ouder hoe gekker die opkomt voor onze oudjes die maar gepakt en gepakt worden, terwijl de 
tegoeden van de pensioenfondsen over de rand klotsen. 
Hij en Jan Nagel hebben toch maar een goed stelletje oudgedienden om zich heen verzameld, zoals vrouwtje Sazias, 
mannetje van Rooijen, oud staatssecretaris uit de vorige eeuw en een vakbondvrouw van het FNV, die als ze gekozen 
wordt in ieder geval meer gaat verdienen dan bij de bond, uitgekookt of niet. 
Laat ik vooral marktmeester Alexander niet vergeten, die zich dapper staande hield bij Pauw in een discussie met de 
gewone niet begrepen laaggeschoolden en Tokkies zoals deze mensen meestal worden genoemd. 
De karakteristieken zoals zakkenvullers, ze doen maar wat en wat ze zeggen doen ze toch niet en geen vertrouwen meer 
in de politiek wist hij slim te weerleggen, maar wat wil je van deze beste debeter. 
Dan heb je nog de kleine Christelijke partijen altijd correct en een ijzeren achterban, dus zo wie zo goed voor een aantal 
zetels, soms 1 meer en soms 1 minder. 
Vrouwtje Thieme, die tegen de bio-industrie is en alle goudvissen 
uit de kom, heeft een grachtengordel achterban die zich dit kan 
veroorloven en zich niet druk hoeft te maken om de prijs van 
kipfiletje. 
Dan verwacht ik toch wat splinterpartijen wat de boel zo 
versnippert en wat jammer is. 
Denk niet dat ze dat doen, want de Coentunnel, Piet Heinplein, de 
Ruijterlaan en Cornelis van der Leijnstraat krijgen andere namen 
i.v.m. het kolonialistische karakter en slavenhandel allen die zwarte 
Piet zijn worden wit. 
Het leukste was laatst advocaat Peter Pasman bij Pauw, hij start een 
partij van niet stemmers. Nu begrijp ik veel niet maar zijn betoog 
ontging bij ten ene male. 
Hoe krijg je zetels in de 2e kamer als je afhankelijk bent van niet 
stemmers en als ze toch onverhoopt in de kamer komen stemmen 
ze niet, want zij vertegenwoordigen de niet stemmers. 
Ik heb het nog niet over Geert gehad, want het is politiek incorrect 
ala je het over hem hebt en al helemaal als je op hem stemt en toch 
schijnt hij de grootste te worden volgens de poles, maar ja wie 
gelooft die nog. 
Denk goed na en veel sterkte en wijsheid. 
 
Uw politieke commentatoren 
Elley 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: Ockenburgh 09.00 uur Achilles F1 – ALO F1 
  09.00 uur Achilles E2 – ODO E3 
  09.00 uur Achilles E1 – Avanti E2 
  10.00 uur Achilles C3 – Fiks C2 
  11.00 uur Achilles C2 – Refleks C1 
  12.00 uur Achilles C1 – De Meervogels C1 
  13.00 uur Achilles A2 – Nieuwerkerk A2 
  14.15 uur Achilles B1 – De Meervogels B1 
  15.35 uur Achilles A1 – TOP/Quoratio A1 
  17.00 uur Achilles 2 – DeetosSnel 3 
  18.20 uur Achilles –GKV/Enomics 
  19.40 uur Achilles 8 – Excelsior 6 
  20.50 uur Achilles 6 – ODO 4 
 
Zondag: Ockenburgh  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 3 en zondag 4 december 2016 
 

Achilles 1 – GKV/Enomics 1 
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Julia, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.20 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 17.20 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 13163 
Scheids:  S. Evertsen 

 

Achilles 2 – DeetosSnel 3 
 Amel, Ilan, Jeroen, Michael, Twan 
 Anne-Roos, Kelly, Mariska, Merel, 
 Raquel 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.00 in Ockenburgh 
Verzamelen: 16.00 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 16611 
Scheids: H. Hooimeijer 

 

Rohda 4 - Achilles 3 
 Bart, Erwin B, Fabian, Koen, Sander S, 
 Simon 
 Alana, Joy, Kaylee, Rianne, Jeanette 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 14.40 uur in Ookmeer, 
Amsterdam 
Verzamelen: 12.55 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 16417 
Scheids: D. Bubbeman 

 

Valto 5 - Achilles 4  
 Frank P, Sten, Erwin vV, Rinus 
 Marcel N., Yoeri 
 Katrien, Tessa, Dinna, Pamela, 
Sandra vB, Renee L. 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 16.00 uur in Vreeloo-hal 
Verzamelen: 14.45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 16408 
Scheids: J. Moret 

 

Futura 4 - Achilles 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda, Iris 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako,  
 Leon van B, Bas M 
Res:  

Zondag om 10.45 uur in Zuidhaghe 
Verzamelen: 10.00 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 22082 
Scheids: A. Tamriuat 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

Achilles 6 – ODO 4 
  Misja, Shirley, Marieke, Sandra, 
 Daniëlle, Mieke 
 Jeroen D, Rinus, Tristan, Erwin de L, 
 Yoeri, Alex O 

Zaterdag om 20.50 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 20.05 uur aldaar.  
Wedstr.nr.: 16487 
Scheids: M. Verschoor 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Paal Centraal 3 - Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar 
Res:  

Zaterdag om 18.00 uur in 
Sportcentrum TU Delft 
Verzamelen: 16.45 uur voor het veld  
Wedstr.nr.: 4633 
Scheids: Paal Centraal 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Achilles 8 - Excelsior (D) 6 
 Lisanne, Sophie, Quirina, Britt, Judith 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Roger, 
 Tom Ros 
Res :  

Zaterdag om 19.40 uur in Ockenburgh 
Verzamelen:  om 18.55 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 5207 
Scheids:  

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
Achilles 9 is vrij 
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Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

Marijke Baan, Tel: 06 – 48 636 782  of marijke.baant@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 3 december 2016 
 

Achilles A1 –  Top/Quoratio A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Mark, Yeshe, Danique, Jisse, 
Selene 

Zaterdag om 15.35 uur Ockenburg 
Verzamelen: om 14.35 uur  
Verslag: Luca 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

Achilles A2 – Nieuwerkerk A2 
 Jisse, Selene, Danique Camille en Jamie 
 Daan, Mark Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Martijn en Iris 
 
Mark, Yeshe, Danique, Jisse,en Selene zie 
A1 

Zaterdag om 13.00 uur Ockenburg  
Verzamelen: 12.15 uur  
Verslag: Selene 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond  

 

Avanti A4 – Achilles A3 
 Tiana, Maaike, Teddie, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 
 
Martijn en Iris zie A2 

Zaterdag om 19.15 uur Emmerald 
Delfgauw 
Verzamelen: 18.00 uur voor veld 
Verslag: Yannick 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: vd Zwan, v Dortmont, Saimo 

 

ONDO A5  – Achilles A4 
 Marloes, Britte, 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: Estelle 

Zaterdag om 14.00 uur De Hoekstee 
Verzamelen: 12.30 uur voor veld 
Verslag: Marloes 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Zorgui, de Vries, Rutten 

 
Afschrijven: 

Voor donderdagavond 20.00 uur bij Ingrid van Dortmont 06-41766174 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

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

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

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 3 december  
 

Achilles B1 – De Meervogels B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Anna, Gylian, Yara, Mick 

Zaterdag 14.15 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 
Verslag: Noa 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 

TOP/Quoratio B2 - Achilles B2 
 Julian, Kaj, Quincy, Lucas, Stef 
 Kayleigh, Sabine, Rosanna,  Nova, Zoe 
 
Anna, Gylian zie B1 

Zaterdag 14.00 uur De Wasbeek  
Verzamelen: 12.30 uur voor het veld 
Verslag: Nova 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: Spetgens, Sanches, Winia,  
 vd Brand 

 
Achilles B3 is vrij 
Estelle zie A4 

mailto:t@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles C1 – De Meervogels C1 
 Mick, Max, Sebas, Floris 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Thijs, Celeste 
 
Yara, Mick zie B1 

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Max 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids Bond 

 

Achilles C2 – Refleks C1 
 Maurits, Joshua, Quin, Niek 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste  
 
Celeste zie C1 

Zaterdag 11.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Celeste 
Coach: Simon, Ilan 
Scheids: Bond 

 

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

Zaterdag 10.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 9.15 uur aldaar 
Verslag: Melissa V. 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Daan Donders 

 
Afmelden bij Nicole de Groot 

Bel of sms/app 06- 48480553 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 familie@ahmdegroot.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor 3 december 
 
Achilles D1 is vrij 
Thijs zie C1  
 

Fortuna D4 - Achilles D2  
 Elise, Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly
 Maleah, Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker 

Zaterdag om 13.10 uur in de 
Fortunahal 
Verzamelen: 11.55 uur voor het veld 
Verslag: Damien 
Coach: Joy,  Niek, Danique 
Vervoer: Mertens, Gerritsen, Ros, 
 Verhagen 

 

Achilles E1 – Avanti E2 
 Bo, Liv 
 Bjorn, Jim, Bram, Aaron 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Bo 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Katrien Vollerman 

 

Achilles E2 – ODO E3 
 Kiki, Jalien, Bregje 
 Armin, Bradley, Lucas H. 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Jalien 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Mark de Bruijn 

 

Weidevogels E5 - Achilles E3  
 Nikki, Shannon 
  Joost, Teun, Lucas B. 

Zaterdag om 12.00 uur in SRC 
Rottemeren 
Verzamelen: 10.30 uur voor het veld 
Verslag: Shannon 
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: vd Marel, Wolters, vd Noort 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles F1 – Alo F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Erik, Milan, Dirk 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Erik 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Selene van Ee 

Achilles F2 is vrij  
 

Avanti F2 - Achilles F3  
 Britt, Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem 

Zaterdag om 10.45 uur in de Viergang 
Verzamelen: 09.45 uur voor het veld 
Verslag: Christine 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Linse, vd Geest, Maas 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Nicole Brusse 06-38510123 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Ockenburgh 
09.00 – 10.00 Jordy, Daniek, Merel 
10.00 – 11.00 Mariska, Ruben 
11.00 – 12.00 Simon, Ilan 
12.00 – 13.00 Robbie, Fabian 
13.00 – 14.15 Raquel, Amel 
14.15 – 15.35 Gerald, Dylan 
15.35 – 17.00 Ferry, Malou 
17.00 – 18.20 Alex B. 
18.20 – 19.40 Tristan 
19.40 – 20.50 Res. dame/heer Ach. 8 
20.50 – 22.00 Res. dame/heer Ach. 6 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 28-11 Marian Lijmbach 
 12-12 Olga van Reijn 
 26-12 Monique Alsem 
 09-01 Vera Rodriguez 
 23-01 Anneke Zoutendijk 
 06-02 Coby Linse 
 
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 10 en 11 december 
 

Achilles - Pernix 
Achilles 2 – Pernix 2 
Apollo 4 – Achilles 3 
Avanti 5 – Achilles 4 
HKV/Ons Eibernest 6 – Achilles 5 
Weidevogels 3 – Achilles 6 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 6 
Achilles 8 – TOP/Quoratio 7 
HKV/Ons Eibernest 8 – Achilles 9 
Achilles A1 – KCC/SO natural A1 
PKC/SWKGroep A3 – Achilles A2 
Achilles A3 is vrij 
Futura A1 – Achilles A4 
Achilles B1 – Die Haghe B1 
Nieuwerkerk B1 – Achilles B2 
ONDO B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – KCC/SO natural C1 
IJsselvogels C2 – Achilles C2 
Achilles C3 – SDO C1 
Achilles D1 – ONDO D1 
Achilles D2 – ONDO D3 
ONDO E2 – Achilles E1 
Phoenix E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – Dijkvogels E1 
Fortuna/Delta Logistiek F1 – Achilles F1 
VEO F1 – Achilles F2 
Achilles F3 – Phoenix F2 

Za 18.05 uur 
Za 16.45 uur 
Za 13.30 uur 
Za 20.30 uur 
Zo 13.15 uur 
Za 13.00 uur 
Za 20.35 uur 
Za 19.25 uur 
Zo 12.00 uur 
Za 15.15 uur 
Za 16.30 uur 
 
Za 14.05 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.55 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.00 uur 

Ockenburgh 
Ockenburgh 
Deimos 
De Viergang 
HKV/OE-hal 
SRC Rottemeren 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
HKV/OE-hal 
Ockenburgh 
PKC-hal 
 
Zuidhaghe 
Ockenburgh 
De  Kleine Vink 
De Hoekstee 
Ockenburgh 
Zuidplas 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
De Hoekstee 
Oosterpoort 
Ockenburgh 
Fortunahal 
Essesteyn 
Ockenburgh 

 
 
 
 
 

 


