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Korfbal League seizoen 2016/2017, de kansen voor Achilles 1 in de 
********************************************************* 

 overgangsklasse + 2e & A1 
*********************** 

 
Traditioneel verzorg ik op eigen titel voor alle korfballiefhebbers een doorkijkje 
richting het komende zaalseizoen. De zaalcompetitie die volgens velen belangrijker is dan de veldcompetitie. Ik voel dat 
ook zo. De zaal biedt simpelweg meer dynamiek en spektakel. Op het allerhoogste niveau in de Korfbal League gaan 
we geen aardverschuiving zien het komende jaar, maar een kopie van de vorige editie zal het zeker niet worden. PKC 
en Top zijn traditioneel de ploegen die we waarschijnlijk terug gaan zien in de finale in de Ziggo Dome, onze nieuwe 
korfbaltempel. PKC geef ik de komende editie de meeste kans op het winnen van de titel. Top gaat/wil/moet de 
komende 2 jaar gebruiken om te verjongen, daar waar de huidige PKC selectie nog jaren mee kan. PKC moet dat voor 
het eerst sinds heeeeel lang zonder Ben Crum doen. Aan alle goede dingen komt een keer een eind. Versterking in de 
vorm van Maaike Steenbergen (ex Dos’46) geeft de technische leiding (nu in handen van rode duivel Detlef Elewaut) 
meer mogelijkheden om te rouleren.  
TOP gaat dus verjongen. Een opvallende beslissing die met de middellange termijndoelstellingen te maken zou hebben 
is de beslissing om niet verder te gaan met topper Friso Boode. Ik vind het toch lastig te geloven dat iemand in de 
kracht van zijn korfballeven ineens niet meer in het toekomstplaatje van Top past? Friso is (pas) 27 en laat toch elk jaar 
zien dat hij nog beter wordt. Haaks op dat verhaal zou routinier en clubicoon Daniel Harmsen (32) wel op het 
opgaveformulier voor aanstaand seizoen staan. Nu goed, hoe het echt zit weten ze in Sassenheim. Ook vaste waarde 
Rianne Echten besloot te stoppen, waardoor TOP op het oog toch iets minder lijkt dan afgelopen edities. De basis (6) 
is echter sterk genoeg om toch een finale af te dwingen. De revelatie van het afgelopen seizoen was wat mij betreft de 
ontwikkeling die Nick Piekaar doormaakt. Waar het bij de heren toch vooral Mick Snel was die de schijnwerpers op 
zich wist te richten, was het afgelopen seizoen wat mij betreft Nick Piekaar. Wat een coole gast is dat! Hij heeft inzicht, 
is de rust zelve, beschikt over een fluwelen balbehandeling en steeds vaker ook dodelijk in de afronding. Dat zijn 
competenties die passen bij een top 10 League speler.  
LDO DK uit het hoge noorden was er als de kippen bij om Friso Boode in te lijven en dat hebben ze knap gedaan. Een 
nog sterkere actie van dat zelfde LDO DK is het binnenhalen van ex KZ topper Marjolein Kroon. Wat mij betreft de 
beste allround dame van de League. Snel, goed inzicht, atletisch en maakt goals op bestelling. Met deze twee aanwinsten 
en de broertjes Zwart in de scorende rol gaat LDO DK zich mengen in het gevecht voor de kruisfinales. Kortom, de 
prijs voor de beste aankopen gaat zondermeer naar LDO DK. De mee scorende rebounder Menno Russchen vertrok 
naar Dos’46 en dat is wel een aderlating, maar dat gaan ze oplossen in het hoge noorden.   
Waarschijnlijk zal Blauw Wit de opponent worden voor de 3e, 4e plek. Ex internationaal Kim Cocu was toch nog niet 
klaar met afscheid nemen en lijkt redelijk verlost van haar rugklachten. In ieder geval maakt ze voor het komende zaal 
seizoen weer deel uit van de Blauw Wit selectie en haar routine kan wellicht net het verschil maken. Of good old Marc 
Broere met al zijn ervaring en scorend vermogen er ook nog een jaar aan vastplakt is me op dit moment niet duidelijk. 
Ik hoop het wel, want het blijft een van de meest attractieve spelers in de League, al is hij minder dominant dan een 
paar jaar geleden. Verder kent Blauw Wit geen echte zwakke plekken, maar ze verliezen altijd wel 2 wedstrijden van 
mindere broeders. Dat laatste stukje hardheid missen ze nog om de finale te gaan spelen. Jeffrey Huibers (ex Ovvo) 
komt de rebound versterken. Ik denk uiteindelijk plek 3 voor Blauw-Wit en 4 voor LDO DK.  
 
Plek 5 en 6 dat is al wat lastiger om te voorspellen. Ik gok op plek 5 voor DOS 46 en plek 6 voor Fortuna.  
Plek 5 voor DOS 46 omdat de jonge groep nu dat jaartje League ervaring in de rugzak heeft en versterking krijgt in de 
hoedanigheid van Samantha Schorn–Jonkman. Samantha Jonkman? Klinkt als:  “blast from the past”, wie was zij ook 
alweer? Samantha speelde in seizoen 2002-2003 ook al eens voor de rood-zwarten uit Nijeveen en werd in seizoen 
2006-2007 speelster van het jaar. Daarna koos ze voor Dos WK en haar eigen cluppie AKC Almelo. Ze heeft een paar 
caps op haar CV staan en is nog steeds recordhoudster met de meeste doelpunten in één League seizoen. Deze pure 
aanvalster gaat op 33 jarige leeftijd haar rentree in de League maken, niet als starter waarschijnlijk, maar in de rol van 
breekijzer/pinch hitter. Toch kan ze kan zomaar eens voor 2 tot 4 extra wedstrijdpunten gaan zorgen en met daarnaast 
de komst van Menno Russchen (laatste 2 jaar vaste waarde bij LDO DK) denk ik aan plek 5 voor Dos 46.  Toch zijn en 
ook wat zorgen in Nijeveen, met namen over het groot aantal blessures dat zich vorig seizoen openbaarde. Talent 
Marco Zegwaard en Nynke Sinnema zijn nog steeds aan het revalideren van “kniekrak” blessures en Geertje Hoeksta 
van haar afgescheurde achillespees. Wellicht dat ze lopende het seizoen nog meters kunnen maken.  
Fortuna zie ik voor het 2e jaar op rij geen kruisfinales spelen. Puntspeler Tim Heemskerk (24) is gestopt (motivatie 
dingetje) en of ze zijn scorend vermogen kunnen opvangen is de grote vraag. Ook routi Tom Kalkman was er klaar 
mee. Goeie speler, maar wellicht iets makkelijker te vervangen dan Heemskerk. De selectie in Delft is echter altijd breed 
genoeg en altijd talentvol, maar voor aankomend seizoen zie ik niet zo 1,2,3 wie daar in Delft echt het verschil gaat 
maken. Nik van der Steen wellicht die van KCC overkomt en schutter van beroep was in de hoofdklasse, maar nog niet 
de hardheid van de League kent. Michelle van Geffen komt over van Deetos en is versterking in de breedte. Ook good 
old Robbert van Buuren kan het nog niet laten en gaat het nog eens proberen, maar ik denk niet dat hij nog potten gaat 
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breken voor Fortuna. Dus ik zie niet zo waar ze t.o.v. vorig seizoen sterker zijn geworden. Wellicht dat ze met het 
collectief toch veel kunnen compenseren. Toch wat mij betreft plek 6 en dat doet pijn in Delft, want niet mee kunnen 
doen voor de prijzen dat past totaal niet in de clubambities. Fortuna gaat zich heus wel weer bovenin melden. Ze zitten 
nu even in een tussenfase en die tijd moeten ze goed gebruiken om een team te bouwen dat over 2 jaar wel weer voor 
de prijzen kan meedingen.    
Plek 7, 8, 9 en 10 gaat waarschijnlijk tussen KZ, DVO, AW DTV en promovendus DSC uit Eindhoven.  
Tja dat ik KZ tot de laatste plaatsen moet rekenen zullen ze daar in Koog Zaandijk niet willen horen.  Gevalletje van te 
lang doorborduren op de gevestigde namen? Ik ken de line up voor het komende seizoen nog niet, maar als ze toch 
grotendeels met het zelfde team voor de dag komen, dan gaat dat volgens mij niet goed komen voor de Kogers, ook 
omdat ze sterspeelster Marjolein Kroon node zullen missen. Daar halen ze wel Anouk Haars (ex OVVO) voor terug en 
dat is zondermeer een erg goede dame (1.91 mtr. en 85 KG schoon aan de haak), maar minder compleet dan Kroon. 
De zeer ruim aanwezige ervaring binnen KZ zal er echter voor zorgen dat ze wel boven het rode lijntje blijven. Er zal 
best een goed plan op de bestuurstafel liggen om talent wellicht sneller dan voorzien toch in te gaan passen, maar 
degradatie uit de League is natuurlijk onbespreekbaar. Dus wat is dan wijsheid?    
AW DTV heeft nu dat jaar League ervaring te pakken en genoeg in huis om nogmaals te overleven. De degradatie duels 
tegen Top Arnemuiden (van de klok ja) waren energievreters zo aan het einde van het toch al zo zware seizoen en dat 
smaakt echt niet naar nog eens. Maar ook in Amsterdam kan het niet altijd maar van Ilona v.d. Berg blijven komen. 
Ook hier zal snel talent ingepast moeten worden om een langjarig verblijf in de League zeker te stellen. Het nieuwe 
trainersduo Jan Bongers & Arthur Carolus krijgen een zware taak, want er zijn toch wel wat spelers vertrokken/gestopt 
en ik zie geen indrukwekkende nieuwe gezichten die het verschil kunnen maken.  
DVO kon vorig jaar het vege lijf ternauwernood redden en verwees in spannende duels streekgenoot Dalto na 11 jaar 
Korfbal League terug naar de hoofdklasse. De nog jonge DVO topper Marijn van den Goorbergh kan veel, maar het 
moe(s)t daar in Bennekom toch vooral van hem komen. Is dat te doen en gaat wederom een seizoen degradatiekorfbal 
hem niet tegenstaan? Senna van den Bos is weer terug op het vertrouwde nest en dat is wel goed nieuws voor DVO. 
Maar zie daar …… Ben Crum gaat DVO in de sidekick rol redden van de ondergang. Hij krijgt er maar geen genoeg 
van, maar waarom ook niet als Korfbal je ding is en je hebt nog zoveel te geven, dan is dat bewonderingswaardig. Als 
onze enige echte korfbalgoeroe daar het tij kan keren, dan zullen ze hem ereburger van Bennekom maken. Mocht DVO 
onverhoopt toch degraderen, dan gaan de topteams aan Van den Goorbergh trekken en dan kan DVO opnieuw 
beginnen. In de League blijven zal daar met bold op het whiteboard staan en hoe dat gaat gebeuren is van 
ondergeschikt belang. Maar de Bennekomse selectie is gemiddeld nog jong, dus kneedbaar en dat is een kolfje naar de 
hand van Crum.     
Promovendus DSC heeft niets te verliezen en zal de huid zo duur mogelijk gaan verkopen. Per definitie ben je als 
promovendus ook direct weer het bokje en kieper je er weer net zo snel uit. Vorig jaar voorspelde ik dat Dos’46 het zou 
redden in hun rentree jaar. Of het DSC zonder League historie  ook gaat lukken… ik twijfel. Ze brengen wel goede, 
potige en veel scorende dames mee en een kwartet heren dat in het rechter rijtje van de League kan meekomen. Ik denk 
dat ze 10 of 11 punten gaan halen en dat is dus net wel of net niet genoeg. Met coach Andre Kuipers hebben ze in ieder 
geval een aansprekende naam op de bank. Ook voor hem is het coachen nieuw, maar als iemand weet hoe de hazen 
lopen in de Korfbal League dan ik hij het wel.       
 
Goed het zal allemaal wel, ver van m’n bed show dat League geweld, laat ons toch weten wat ons eigen Achilles er van 
gaat bakken! Ons trotse 1e dat zich nu tot de Haagse top mag rekenen. Na 13 afwezigheid zijn we weer terug op 
Overgangsklasse niveau en dan doe je weer mee. Of we ook mee kunnen doen in het linker rijtje is de grote vraag. 
Middenmoot is de veel gehoorde consensus. Promotie is volgens niemand aan de orde (want daarvoor zijn we niet 
compleet genoeg) en degradatie durft niemand in de mond te nemen. Al met al zijn we dus redelijk optimistisch dat we 
kunnen handhaven. Ik denk ook dat behoud de enige juiste doelstelling is, maar ook dat zal bloed zweet en tranen 
kosten. Elke wedstrijd is een finale. Elke wedstrijd moet je tegen jezelf kunnen zeggen dat je  alles hebt gegeven en als 
er lopende de wedstrijden kansen komen om een paar potten naar je toe te trekken, dan moet je als Haagse Leeuw het 
nekkie niet sparen, maar doorbijten. Elke vorm van respect of mededogen is dodelijk. Laat je de prooi ontsnappen dan 
slaat de twijfel toe en voordat je het door hebt speel je een groot deel van de competitie rond de rode lijn. Daarbij 
wegblijven is dus het devies.   
Er zit echter genoeg karakter en klasse in ons keurkorps om te handhaven en laat ik eens realistisch zijn en Achilles 1 
inschatten op plek 5 a 6 en daar hoeven we ons niet voor te schamen. Het gaat wellicht meer om de manier waarop. 
Zitten we er steeds dichtbij en is het geluk regelmatig met ons, dan kan je wellicht zelfs een klassering in het linker rijtje 
scoren en spelen we een topseizoen. Valt het kwartje te vaak net naar de verkeerde kant, dan krijg je direct de druk van 
de onderkant. Wat ik wil zeggen is dat het een super spannend zaalseizoen gaat worden voor ons 1e met veel 
wedstrijden op het randje van winst en verlies. Wie niet tegen spanning kan doet er beter aan z’n holletje klaar te maken 
voor een winterslaapje.        
De sleutel tot succes (zonder op de stoel van de technische staf te gaan zitten) zit hem in kleine dingen. Aanvallend 
hebben we een paar wapens in de ploeg en dat is mooi, maar te veel focus op onze spitsen breekt je vroeg of laat op. 
Tuurlijk, als onze schutters hot zijn, blijf ze vooral ballen voeden, blijf dan vooral in functie spelen, accepteer je rol en  
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vul die zo goed mogelijk in, maar op de momenten dat het minder loopt dan moet er goed plan B zijn. Ik hoor vaak 
“op de training gaat dat echt super” , dus laat maar (vaker) zien hoe dat er uit ziet.  
Dat we geen veel scorende dames hebben is vaak onderwerp van discussie en dat is misschien zo, maar dat wil niet 
zeggen dat ze niet weten hoe dat moet, want scoren kunnen ze allemaal. Juist die damesgoals maken uiteindelijk vaak 
het verschil. Ik denk dat je op overgangsklasse niveau gemiddeld 8 damesgoals per wedstrijd moet maken om te 
winnen. Misschien gewoon eerst maar eens het veld ingaan met de instelling dat je als dameskwartet links of rechtsom 
van je tegenstandsters wint.    
Ook krijgen we voor het eerst te maken met de onverbiddelijke schotklok. Dit is voor de meesten nieuw en dat gaat 
geheid een paar keer goed mis in het begin. Zeker als de buzzer in de buurt komt is het zaak dat er duidelijke afspraken 
zijn wie van een schier uitzichtloze situatie nog iets weet te maken. Ik ben erg benieuwd hoe we dit gaan oppakken. 
Korfbal League ploegen gaan gemiddeld slechts 3.4 keer per wedstrijd door de zoemer.  
Laatst las ik een afstudeeronderzoek naar de rol van de formele en informele leider in het veld en hoe het publiek 
reageert op wat er in het veld gebeurt en andersom. Misschien wel aardig om enkele conclusies te delen.  
Meestal is er in een team altijd wel een formele leider die brandjes blust en handig is in de communicatie met de 
scheidsrechter. Doorgaans is hij of zij de aanvoerder en vaak iemand die op basis van ervaring krediet bij de groep 
heeft. Het onderzoek gaf echter ook aan dat de formele leider niet altijd perse ook de positieve motivator is binnen een 
team. De aanjager is regelmatig dus iemand anders dan de aanvoerder en pakt doorgaans de rol van de natuurlijke of 
informele leider. Ik mis soms wel zo iemand die z’n team op de momenten dat het te doen is even extra oppept. Deze 
persoon is tevens vaak ook de smeerolie tussen wat er in het veld gebeurt en hoe het publiek dingen oppakt. Je kent ze; 
de sporters die zich met de handen in de lucht tot het publiek richten om ze mee te krijgen.    
Het publiek is dus de echo van wat er in het veld gebeurt. Positieve motivatie wordt snel door het publiek opgepakt en 
extra versterkt. Negatieve communicatie helaas ook precies zo. Zonder het bellerende vingertje te heffen: weet dus dat 
mopperen op elkaar of elkaar de maat nemen door het publiek extra wordt uitvergroot en dat wil je niet. Dus kies 
telkens voor die positieve insteek, want daarmee koop je de hele wedstrijd 100% steun van het veelkoppige Achilles 
legioen. Tel daarbij Vakkie A als 9e man op en het gaat allemaal helemaal goed komen. Ik hoorde laatst dat Vakkie A 
met geestig nieuw repertoire gaat komen. Ik verheug me er nu al op. Ockenburgh gaat weer swingen en heel Achilles 
staat achter jullie. Heel veel plezier en succes Achilles 1!  
Maar ik kan natuurlijk niet afsluiten zonder ook de kansen van het 2e en de A1 te belichten en ze veel succes te wensen. 
Ons 2e zal in de reserve 1e klasse zeker moeten kunnen behouden. Ze laten op het veld leuk en gevarieerd spel zien en 
kunnen over veel schijven scoren. Zeker bij de dames zit er aardig wat scorend vermogen in het team en dat kan weer 
van pas komen bij de wedstrijden van 1 als het nodig is. Het 2e is gemiddeld nog jong en elke wedstijd met goede 
weerstand (geen makkelijke poule overigens) daar leren we van. Ik denk dat een middenmoot notering het hoogst 
haalbare is.   
Onze A1 dan tot slot, ook weer een uniek moment in de Achilles historie, terug op het aller hoogste niveau! Als je in 
een poule met KCC, PKC, Deetos/Snel, Oranje Wit, Nieuwerkerk, Fortuna en Top weet te overleven dan zou dat echt 
een prestatie van wereldformaat zijn. Onze A1 heeft voldoende in huis om er niet elke wedstrijd afgeschoten te worden 
en als dat wel een paar keer het geval mocht zijn, dan is dat geen schande en moet je de leermomenten koesteren. Ook 
hier geldt; als we er telkens het maximale aan hebben gedaan, we halen individueel en als collectief ons niveau en we 
boeken dus met de week progressie, dan is dat allemaal pure winst, ondanks dat je misschien niet wint. Maar 
hoofdklasse A jeugd is topsport en echte topsporters kunnen doorgaans heel slecht tegen hun verlies, dus willen onze 
A1ers winnen. Elke overwinning die we pakken moet je vieren alsof het een kampioenschap is. Ga er gewoon voor 
A1ers. Ik zie jullie nog wel een paar keer stunten. Wie ons onderschat krijgt spijt. Elke wedstijd zonder enig ontzag erin 
knallen is de sleutel tot succes!           
Ik wens iedereen een mooi zaalseizoen toe.  
 
Groet,  
Peter Frauenfelder 
 

De schotklok 
*********** 

 
Beste Achillianen, 
Binnenkort gaat de zaalcompetitie weer van start. Dit zaalseizoen spelen maar liefst drie Achilles-teams met de 
schotklok: De A1, B1 en het eerste. Maar wat houdt de schotklok nu precies in en hoe bereidt de vereniging zich voor 
op de schotklok? 
De schotklok is geïntroduceerd in 2005 en door de jaren heen is het aantal klassen uitgebreid waarin er in wedstrijden 
met een schotklok gespeeld wordt. Het voornaamste doel van deze maatregel was om het zaalkorfbal sneller en 
attractiever te maken.  
In het kort komen de spelregels van de schotklok op het volgende neer: De tijd van de schotklok gaat in op het 
moment dat de aanvallende partij de bal in het aanvalsvak ontvangt. Als de bal niet binnen 25 seconden de korf raakt, is  
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dit een overtreding en gaat het balbezit naar de tegenstander. Alleen richting de korf schieten is dus niet voldoende. De 
enige uitzondering op deze regel is wanneer de bal voor de zoemer geschoten wordt, tijdens de zoemer buiten bereik 
van de verdediging is, en uiteindelijk volledig door de korf gaat (een zogenaamde Buzzer beater). De schotklok gaat 
terug naar 25 seconden bij alle spelhervattingen en vrije worpen voor de aanvaller, of bij een blessure van de verdediger. 
De schotklok wordt stilgezet (dus niet teruggezet naar 25) bij een uitbal, een blessure van de aanvaller, en bij een 
scheidsrechtersworp. De tijd gaat dan vervolgens weer verder lopen wanneer de bal na de herstart in het bezit komt van 
een aanvaller. 
Het spelen met de schotklok raakt onze vereniging op drie verschillende manieren: 
Ten eerste moeten teams zich voorbereiden op het spelen met de schotklok. In principe is de tactiek hetzelfde als op 
het veld. Doordat er echter binnen 25 seconden in of tegen de korf geschoten moet worden, is het belangrijk voor de 
aanvallende partij om zo snel mogelijk een schotkans te creëren. De verdedigende partij moet dit natuurlijk voorkomen, 
waardoor de intensiteit van het spel over het algemeen een stuk hoger ligt dan op het veld. Aan de trainers de schone 
taak om de spelersgroep hier zo goed mogelijk op te trainen. 
Ten tweede moet het juiste materiaal worden aangeschaft. Vorig seizoen heeft Achilles zelf een set schotklokken 
aangeschaft. Deze gebruiken we voor de trainingen en als reserve set. Daarnaast heeft de gemeente een set aangeschaft 
voor de sporthal in Ockenburgh. Deze set sluit aan bij het scorebord in de hal en wordt door Achilles gebruikt tijdens 
de wedstrijden.  
Ten derde moet de schotklok ook bediend worden. In de zaal is er daarom een jurytafel opgesteld. Aan deze tafel zitten 
de score- en tijdklokbediener (de wedstrijden met schotklok duren twee keer 25 minuten zuivere speeltijd), de 
juryvoorzitter en de schotklokbediener. Op 12 oktober jongstleden hebben tien Achillianen met succes de KNKV-
opleiding tot juryvoorzitter gevolgd. Samen met de vijf mensen die vorig seizoen de opleiding hebben gevolgd, zijn er 
in totaal dus 15 vrijwilligers die bij thuiswedstrijden van de B1, A1 en het 1e één van de drie functies achter de jurytafel 
kunnen vervullen. Deze vrijwilligers oefenen voorafgaande aan het seizoen nog eens extra tijdens de trainingen van de 
B1, A1 en het 1e. 
U leest het, de schotklok vergt inzet van tijd en middelen binnen de vereniging. En dit kunnen we niet doen zonder alle 
vrijwilligers. Trainers, commissieleden, ouders en spelers dragen allemaal bij aan het succes van de vereniging, zowel op 
prestatief vlak, als daar waar het gaat om het sociale aspect. We zijn een breedtesportvereniging met ambities om door 
te groeien richting topsport en juist die mix maakt ons sterk en zorgt er voor dat steeds meer mensen lid worden en lid 
blijven. Het belooft weer een mooi zaalseizoen te worden en we hopen ook dit jaar weer velen van u op de tribune 
tegen te komen bij de wedstrijden van onze Achilles-teams. 
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
Sjoerd Houwing (TopC) en Jaap Baak (TC) 
 
 

Trainingsschema Achilles zaal 2016/2017 
*********************************** 

 
Het schema gaat in vanaf 31 oktober. 
 
1 di 21.15-22.30 Ockenburgh 
 do 21.00-22.00 Hoge Veld 
2 di 21.15-22.30 Ockenburgh 
 do 21.00-22.00 Hoge Veld 
3 di 21.00-22.00 Transvaal 
 do 20.00-21.00 Transvaal 
4 t/m 8 do 21.00-22.00 Transvaal 
9 en recro's vr 20.00-21.00 Goudsbloemlaan 
A1 di 20.00-21.15 Ockenburgh 
 do 20.00-21.00 Hoge Veld 
A2 di 19.00-20.00 Transvaal 
 do 19.00-20.00 Transvaal 
A3 di 19.00-20.00 Transvaal 
 wo 18.30-19.30 Gaslaan 
A4 di 20.00-21.00 Populier 
 do 20.00-21.00 Transvaal 
B1 di 20.00-21.15 Ockenburgh 
 do 20.00-21.00 Hoge Veld 
B2 di 20.00-21.00 Transvaal 
 vr 18.00-19.00 Ockenburgh 
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B3 di 20.00-21.00 Transvaal 
 vr 18.00-19.00 Ockenburgh 
C1 di 19.00-20.00 Gaslaan 
 vr 17.00-18.00 Ockenburgh 
C2 di 19.00-20.00 Gaslaan 
 vr 17.00-18.00 Ockenburgh 
C3 di 19.00-20.00 Populier 
 vr 19.00-20.00 Goudsbloemlaan 
D1 ma 17.30-18.30 Gaslaan 
 do 19.00-20.00 Klaverstraat 
D2 wo 18.30-19.30 Gaslaan 
 do 18.00-19.30 Goudsbloemlaan 
E1 di 18.00-19.00 Populier 
 do 19.00-20.00 Transvaal 
E2 di 18.00-19.00 Populier 
 do 19.00-20.00 Transvaal 
E3 di 18.00-19.00 Transvaal 
 do 18.00-19.00 Transvaal 
F1 di 18.00-19.00 Transvaal 
 do 18.00-19.00 Transvaal 
F2 di 18.00-19.00 Transvaal 
 do 18.00-19.00 Transvaal 
F3 ma 17.30-18.30 Gaslaan, 
 do 18.00-19.00 Transvaal 
 
 

Het NUON nomineert Achilles voor de NUON Club Competitieactie! 
************************************************************* 

 
En nu is jou stem hard nodig! Waarom? Het NUON deelt 9x een cheque uit aan amateursportverenigingen, ter waarde 
van € 10.000 om te besteden aan energiebesparende maatregelen. Help Achilles om die € 10.000 binnen te halen met 
jouw stem. Klik hier, zoek op clubnaam Achilles, zoom in via de + en - knop rechts onderin en breng je stem uit. Er 
kan gestemd worden tot woensdag 16 november. De 9 winnaars worden dan op donderdag 17 november a.s. bekend 
gemaakt. Geef het ook door aan je vrienden familie, opa’s en oma’s en laat het NUON zien dat Achilles dit bedrag 
meer dan waard is! 
Hoewel deze week bekend werd dat de nieuwbouw helaas vertraagd is, is er natuurlijk geen mooier doel voor deze 
cheque dan de nieuwe kantine. De vakjury van het NUON bestaat uit Naomi van As, Toine van Peperstraten, Peter 
Smink en 2 NUON 
energieadviseurs. Zij hebben 
uit een heleboel inzendingen 
het filmpje van Achilles 
geselecteerd als één van de 50 
genomineerde clubs. Het door 
Achilles ingezonden filmpje is 
gemaakt met een knipoog naar 
de huidige situatie en in het 
belang van de grote wens van 
een nieuw en modern 
buurthuis van de toekomst, dat 
helemaal past bij de energieke 
uitstraling en plannen van 
Achilles. Dus laat je stem 
gelden! 
 
 
 

https://clubcompetitie.nuon.nl/
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Activiteiten Agenda Senioren 
11 nov 
13 nov 
18 nov 

Pub Quiz 
Kantine verhuurd 
Klaverjas 1 

9 dec 
16 dec 

Gala avond 
Klaverjas (kerst) 

 
 

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

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
 
Achilles D1 – ONDO D1 
Eindelijk was het weer zover, het zaalseizoen staat voor de deur. 
Na twee weken vrij de korfbalschoenen weer aan. Vandaag  de oefenwedstrijd tegen de D1 van ondo. Na een leerzaam 
veldseizoen vol goede moed de zaal in. De wedstrijd was vanaf het begin al direct in een soort evenwicht. Fijn voor ons 
nu eens een keer dat wij de score openden. Maar onze tegenstander wist dit snel te corrigeren. Ze kwamen op 
voorsprong wat wij weer direct goed maakten. Daarna werd het qua score  eigenlijk een soort stuivertje wisselen waarbij 
Jill de ene stuiver na de ander wisselde en zo bijna de hele productie voor haar rekening nam. De wedstrijd bleef lang 
spannend. In de slotminuten moest onze tegenstander door een blessure met 7 man verder. Nikki besliste in de 

allerlaatste seconden nog de wedstrijd in ons voordeel  de overwinning smaakte zoet. 
 
Jordan gieselaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

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

 
 

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

 
Deze week 2 jarigen en beide zijn op 7 november jarig. 
Het zijn Floris Bouwman, hij wordt 14 jaar en Milan van der Geest wordt 7 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De CR presenteert: PubQuiz! 
De inmiddels traditionele PubQuiz komt er weer aan! Als het goed is stond vrijdag 11 november al in je agenda. Daar 
kun je nu bij zetten dat vanaf 19:45 de koffie klaar staat (en het pils koud, nu wel, echt waar) en dat om 20:00 de Quiz 
aller quizes aanvangt. Entrée bedraagt €2,50 p.p. voor de welbekende ton en is inclusief hapjes. Hmm, lekker hapjes. 
Het is alleen al de moeite waard om voor de hapjes te komen en als je er dan toch al bent: dan kun je net zo goed wat 
vragen beantwoorden! In een groepje, want dat is wel zo gezellig. Voorwaarde is dat je groepje 18+ is en zich opgeeft 
inclusief teamnaam en aantal teamgenoten bij Erwin de L. via een appje naar 0628386734 of mailtje naar 
ErwinDeL@hotmail.com. Uiteraard kan de samenstelling van je team wijzigen naarmate de PubQuiz dichterbij komt. 
Werving en selectie. Dat begrijpen we wel. Dat is geen probleem, maar graag even doorgeven i.v.m. de hapjes. Het 
begint vol te raken dus geef je team snel op want het aantal plekken is beperkt!  
 
De volgende teams hebben zich opgegeven: 

- A-papa’s 
- A-mama’s 
- Titelverdediger ‘Het is een kikker’ 
- Team meisjes van Rianne 
- De Moordwijven 
- Het ‘Fietsenrallyteam’ 
- Weer tweede 
- Team EIBER Hof Blond 
- Team EIBER De Baron 
- Knooppunt A4 

 
Gala-avond verplaatst naar vrijdag 9 december 
Gezien het competitieschema en speeltijden wordt de gala-avond verplaatst naar vrijdag 9 december. Dus trek je 
glitterjurk een weekje eerder uit de kast en breng je glamour kostuum naar de stomerij want op vrijdag 9 december dus 
verandert de kantine voor één avond in een kerstelijk paradijs van kerstbomen, gezelligheid, ballen en mistletoe. Het 
feest is voor 18+. Houd FB en het krantje/website in de gaten voor updates. 
 
 
Klaverjassen 
Er is mij gevraagd om dit jaar weer klaverjasavonden te organiseren. 
Gezien de enthousiasme die vorig jaar is ontstaan wil ik dat best weer doen. 
Aangezien er al vele activiteiten gepland staan heb ik voorlopig voor dit jaar de 
volgende data geprikt: 18 november en 16 december (kerstdrive). 
Je kan je opgeven, per koppel, via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel. 3251134 
 
Olga 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

 
Aangemeld als lid: Iris (I.L.) de Jong 
 Zie gemaild krantje 
 
 Lisanne (L.E.) Verhagen 
 Zie gemaild krantje 
 
Adreswijziging: Leon van Breukelen, 
 Angela Florijn en Noa Puijk naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Tirza van Dijk (Achilleslidnr. 2997) 
 Siemen Mathot (Achilleslidnr. 2998) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Bakken 
Iedereen, nou ja bijna iedereen, is in de ban van bakken. 
Ik bedoel niet bakken in de betekenis van moppen, alhoewel je ook moppen kunt bakken, zoals weespermoppen of 
bloembakken voor plantjes en ook hier is het dubbel, want je hebt weldegelijk bloem nodig om te bakken. 
Ook bedoel ik niet bakken vol ellende, of indien je iets te berde brengt wat de goegemeente niet zint via sociaal media 
bakken vol stront (excuse le not) over je heen krijgt via twitter of is twitter ook alweer passé. 
Deze laatste bakken kunnen ook tot inspiratie leiden voor bekende baksels zoals de Haegsche Kakker of de beroemde 
Zeeuwse Bolus, ja beste Leeuwenkrabbelslezers ik heb het niet zelf bedacht mar ze bestaan weldegelijk, een gebakken 
bolus. 
Het gaat natuurlijk om het TV programma Heel Holland Bakt. 
Hoe zo een eenvoudige formule tot miljoenen kijkers kan leiden. 
Er zijn al programma´s die blij zijn met 150.000 kijkers, veel duurder zijn om te maken en dermate slaapverwekkend dat 
je binnen 5 minuten al onder zeil bent. 
Volgens staatssecretaris Dekker zijn dit geen programma´s voor de publieke omroep omdat het educatieve gehalte te 
gering is, maar ik vind het juist zeer leerzaam en kan tegenwoordig een heel lekker cakeje bakken. Zou dit via RTL of 
SBS tot ons komen is het half zo aantrekkelijk omdat je om de 15 minuten zeker 7 minuten bestookt wordt door 
reclame, zoals koopmans cakemix klontert niet of Boukje Friese kruidkoek en zo kan ik nog even doorgaan. 
Hoe simpel is het, 2 tenten op een landgoed, 2 bakdeskundigen, 1 patissier en juffrouw Janny, die je bij elke hap telkens 
volumineuzer ziet worden. 1 perfecte presentator (Andre van Duin) die niet uitdrukkelijk op de voorgrond treed, maar 
af en toe een opmerking maakt. Tien ovens, tien koelkasten en toen werkbladen en niet te vergeten tien amateurbakkers 
variërend van huisvrouw, ICT medewerker, productiemedewerker tot 
dierenarts.  
Deze tien bakkers bakken zich het schompes, zweet op het 
voorhoofd en verhoogde bloeddruk en aan het eind van een 
uitzending valt er 1 af totdat de beste overblijft en die krijgt een 
trofee in de vorm van een glazen cakestolp (€4,95 bij de Blokker) en 
gaat natuurlijk een kook/bakboek schrijven. 
Hoe zielig ook, maar oh zo hilarisch, de mislukkingen. 
Ze beginnen altijd met een vaste opdracht en daarna een technische 
bakvorm die ze niet op voorhand hebben kunnen oefenen. 
Lieve bakkers roept Andre, maak 12 eclairs, 6 choco en 6 vanille en 
hiervoor heeft u 1 ½ uur de tijd. 
Je ziet ze worstelen en sommigen hebben green idee wat een eclair is. 
De Fraaiste vormen komen te voorschijn of mislukken. 
Hoe leuk of zielig is het voor de kijker als een kandidaat een 
appeltaart omdraait en de helft blijft aan het bakblik zitten of een 
kandidaat doet het bakblik in de oven en komt er na 15 minuten 
achter dat hij vergeten is de oven aan te steken. 
Bij keuring blijkt het baksel niet gaar, maar juffrouw Janny kauwt 
elegant door en vindt de smaak verrassend. 
Ja, ja, die omroep MAX heeft een neusje voor dat soort vermaak. 
Heel Holland kijkt naar Heel Holland bakt of is dit wel heel ouderwets. 
 
Groetjes 
Uw koekenbakkers 
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: Zie oefenprogramma!! 
 
 
Zondag: Zie oefenprogramma!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma senioren voor donderdag 3, zaterdag 5 en dinsdag 8 november 2016 

 
Haagsche Korfbaldagen 2016 

Donderdag 3 november 
 

KVS/Maritiem 2 - Achilles 1  
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Julia, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Donderdag om 19.15 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: in overleg 
Wedstr.nr.:  n.v.t. 
Scheids:   

 
Op zaterdag 5 november 2016 is de volgende wedstrijd in de HKV/Ons Eibernesthal, het tijdstip is afhankelijk van het 
resultaat van donderdag. 
 

Oefenprogramma 
 

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

Zaterdag om 14.30 uur in Buitenhof  
Verzamelen: in overleg 
Wedstr.nr.: n.v.t. 
Scheids:  

 

Paal Centraal 2 - Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M 
 Katrien, Vera, Zoë, Tessa, Dinna, Sifra 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Dinsdag om 19.45 uur In TU Delft 2 
Verzamelen: 18.45 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: n.v.t. 
Scheids: w.n.a. 

 

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

Zaterdag om 15.00 uur in Hofstede 
Verzamelen: 14.00 uur bij het veld  
Wedstr.nr.: n.v.t. 
Scheids: w.n.a. 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 

 
 

ALO 3  – Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, 
Marieke, Sandra 
 Jeroen D, Rinus, Tristan, Erwin de L, 
Yoeri, Alex O 
Res:  

Zaterdag om 15.50 uur in Zuidhaghe 
Verzamelen: 15.20 uur aldaar  
Wedstr.nr.: n.v.t. 
Scheids: w.n.a. 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Avanti 6 - Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
Res: 5 

Zaterdag om 18.00 uur in Emerald 
Verzamelen: 17:00 uur op het veld  
Weds tr.nr.: n.v.t. 
Scheids: w.n.a. 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 

 
 

Achilles 9 - DES 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne 
 Joost, Arie, Fred, Wout , Sander N 
Res: 

Zaterdag om 16.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 15.30 uur aldaar 
Wedstr.nr.: n.v.t. 
Scheids: w.n.a. 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
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Aanvoerders kunnen alleen in dringende gevallen contact opnemen met 
Marijke Baan, Tel: 06 - 48 636 782 of marjke.baan@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 
 
 

Oefenprogramma junioren dinsdag 1 november 
 

Velocitas A1 - Achilles A2  
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 

Dinsdag om 19.15 uur in De Does 
Verzamelen: 17.45 uur voor het veld 

Verslag: Daan 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: Boumans, Donders,  
 de Bruijn, vd Geugten 

 

Achilles A3 – VEO A2 
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Victor, Martijn 

Dinsdag om 19.00 uur in Transvaal 
Verzamelen: 18.15 uur aldaar 
Verslag: Maarten 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Ed Arbouw 

 
Oefenprogramma junioren zaterdag 5 november 

 

Madjoe A2 - Achilles A4  
 Marloes, Annelotte, Britte 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: Kayleigh 

Zaterdag om 16.30 uur  in Middelmors 
Verzamelen: 15.15 uur voor het veld  
Verslag: Ruben 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Zorgui, Rutten, van Groen, 
 Turfboer 

 
Afmelden bij Ingrid van Dortmont 

Bel of sms 06-41766174 uiterlijk donderdagavond 19.00 uur 
(vermeld naam, ploeg en reden) 

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

 
 

Oefenprogramma aspiranten dinsdag 1 november 
 

HKV/OE C2 - Achilles C3 
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla 

Dinsdag 18.00 uur in de HKV/OE hal 
Verzamelen: 17.15 uur aldaar 
Coach: Mariska, Ruben 

 
 

Oefenprogramma aspiranten zaterdag 5 november 
 

Achilles B1 – TOP B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Pauline, Sterre, 
 Rosanna/Anna 
Res: Stef, Gylian, 5e dame 

Zaterdag 14.50 uur Gaslaan 
Verzamelen: 13.50 uur aldaar 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Koen Baak 

 
Achilles B2 
Stef, Gylian, Rosanna, Anna zie B1 
Quincy zie B3 
Kayleigh zie A4 
 

Achilles B3 – Sporting Trigon  B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
Res: Quincy 

Zaterdag 17.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 16.15 uur aldaar 
Coach: Alana, Wesley & Tristan 
Scheids: w.n.a. 

mailto:marjke.baan@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles C1 – TOP C1 
 Mick, Max, Floris, Sebas  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah 
Res: Thijs  

Zaterdag 13.50 uur Gaslaan 
Verzamelen: 12.50 uur aldaar 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Sander Suurd 

 

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

Zaterdag 12.50 uur Gaslaan 
Verzamelen: 11.50 uur aldaar 
Coach: Simon, Ilan 
Scheids: Alex Bodaan 

 
Afmelden bij Nicole de Groot 

Bel of sms 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). 
 
 

Oefenprogramma pupillen zaterdag 5 november 

 
Achilles D1 
Thijs zie C1 

 
Achilles D2 – ALO D1 
 Kimberly, Lizzy, Elise, Elischa, 
 Naomi, Maleah 
 Ocker, Leander, Damien 

Zaterdag 10.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 9.15 uur aldaar  
Verslag: Kimberly 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Martijn vd Zwan 

 

Achilles E1 – ALO E1 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Björn 

Zaterdag 11.50 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Björn 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Maarten den Hartog 

 

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

Zaterdag 11.50 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Armin  
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Rick Pot 

 

Avanti E7 - Achilles E3   
 Nikki, Shannon,  
 Lucas B, Joost, Teun,  

Zaterdag 10.45 uur in de Viergang 
Verzamelen: 9.45 uur voor het veld 
Verslag: Teun 
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: vd Noort, Bouwman 
 vd Marel 

 
Achilles F1 
Sanne, Esmee zie F2 
 

Achilles F2 – ALO F2 
 Eva, 
 Lucas, Jens, Jurre  
Res: Sanne, Esmee 

Zaterdag 11.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 10.30 uur aldaar 
Verslag: Jurre 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Scheids: Yannick vd Hout 

 

Achilles F3 – VEO F2 
 Christine, Joanna, Britt 
 Sem, Milan 

Zaterdag 11.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 10.30 uur aldaar  
Verslag:  Sem 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Laura Mombarg 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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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.nl 
(zondag voor 18.00 uur). 

 
 
 

ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 31-10 Anneke Zoutendijk 
 14-11 Coby Linse 
 28-11 Marian Lijmbach 
 12-12 Olga van Reijn 
 26-12 Monique Alsem 
 09-01 Vera Rodriguez 
 
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 12 en zondag 13 november 
 

Antilopen - Achilles 
KOAG 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Velocitas 3 
Achilles 4 – De Meervogels 4 
Achilles 5 – ALO 4 
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6 
Avanti 7 – Achilles 7 
De Meervogels 6 – Achilles 8 
Achilles 9 – Die Haghe 7 
Oranje Wit A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Korbis A1 
Achilles A3 – Dijkvogels A2 
Achilles A4 – KZ Danaiden A4 
HKV/OE B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – VEO B1 
HKV/OE B2 – Achilles B3 
HKV/OE C1 – Achilles C1 
Sp. Trigon C1 – Achilles C3 
Achilles D1 is vrij 
Achilles D2 – Avanti D5 
Achilles E1 – Die Haghe E2 
Achilles E2 – Valto E6 
Achilles E3 – De Meervogels E3 
Tempo F1 – Achilles F1 
Fiks F1 – Achilles F2 
Achilles F3 is vrij 

Za 19.30 uur 
Za 18.05 uur 
Za 17.15 uur 
Za 16.00 uur 
Zo 10.00 uur 
Za 18.30 uur 
Za 17.50 uur 
Za 19.00 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 14.45 uur 
Za 12.15 uur 
Za 13.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.05 uur 
Za 13.15 uur 
Za 14.15 uur 
Za 11.00 uur 
 
Za 11.10 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

De Korf 
Krimpenerwaard 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Emerald 
De Veur 
Ockenburgh 
Oranje-Withal 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
HKV/OE-hal 
Ockenburgh 
HKV/OW-hal 
HKV/OE-hal 
5 Meihal 
 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Limeshallen 
De Cuyl 
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