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

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 06-06-48636782 
 e-mail: marjke.baan@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ingrid van Dortmont 
 Tel: 06-41766174 
 e-mail: ingenwim@msn.com 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: familie@ahmdegroot.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
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Achilles in de media 
****************** 

 
Al geruime tijd zijn we bij Achilles bezig met het professionaliseren van onze 
organisatie. Met vallen en opstaan, staat die organisatie na ieder seizoen steeds 
rotsvaster en kunnen wij inmiddels bouwen op een geoliede machine als het gaat om aandacht generen in de media. 
Week in, week uit schrijft bijvoorbeeld Erwin de Laleijne een stuk wat aangeboden wordt bij de Posthoorn en sinds 

deze week is ook Raquel Chapper redacteur geworden namens Achilles bij Haagsetopsport.nl.  
Enorm belangrijk voor onze club. Exposure is belangrijk om "de buitenwereld" geïnteresseerd te krijgen en te houden 
in wat wij maatschappelijk te bieden hebben. 
 
Deze week wil ik graag de niet-internetters en niet Facebookers de kans geven het stuk van Erwin te laten lezen. Want 
ook deze week heeft hij weer een mooi stuk aangeleverd, wat in ieder geval op de site van De Posthoorn te lezen is. En 

kijk ook eens op Haagsetopsport.nl, waar Raquel deze week haar eerste stuk heeft gepubliceerd. 
 
"Nerveuze start kost Achilles punten tegen Antilopen 
In de eerste competitieronde van de zaalcompetitie mochten zowel Achilles 1, als Achilles 2 en Achilles A1 aantreden 
op een hoger niveau. 
Voor Achilles 1 was een slechte start in Leusden debet aan het verlies tegen Antilopen (25-23). Achilles 2 liet zien de 
goede vorm van het veldseizoen behouden te hebben en klopte KOAG 2 met ruime cijfers (13-25). Achilles A1 kon de 
rentree in de Hoofdklasse niet opluisteren met een overwinning en moest zijn meerdere erkennen tegen het Dordtse 
Oranje Wit (33-24). 
 
Achilles 1 
Met het uitvallen van Bastiaan Overwater met een hamstringblessure kreeg Achilles 1 al in de beginfase tegen Antilopen 
een domper te verwerken. Jeroen Alsem verving hem. Achillescoach Robèr Pronk zag zijn ploeg verder nerveus starten: 
“We begonnen slecht. Er zat veel spanning op de ploeg waardoor we zowel in de eerste, als in de tweede helft op grote 
achterstand werden gezet.” Pronk zag zijn ploeg echter opstaan: “We toonden veerkracht door ons terug te knokken in 
de wedstrijd, maar moesten te veel doelpunten slikken door niet slim en scherp genoeg te verdedigen.” Het gebrek aan 
scherpte in de afronding kostte de Achillianen ook in de eindfase de kans op punten: “We verzuimen om een minuut 
voor tijd de gelijkmaker binnen te schieten,” sluit Pronk af die zijn dames wel acht maal doel zag treffen. 
Achilles 2 
Achilles 2 nam het goede gevoel dat werd opgebouwd gedurende het veldseizoen mee de zaal in en zette dat om in een 
prima rentree in de Eerste Klasse. De ploeg van Achillescoach Frank Baars is jong, waarbij het risico is dat de 
ontwikkeling grillig verloopt, maar vooralsnog bewijzen de reserves van Achilles het tegendeel. Tegen het Krimpense 
KOAG 2, dat al een aantal jaren op dit niveau uitkomt, moest Baars vier basisspelers missen omdat die bij Achilles 1 op 
de bank zaten. Baars zag zijn ploeg goed starten: “We begonnen zeer sterk en namen brutaal de voorsprong. Na een 2-3 
tussenstand gaven we gas en liepen we uit naar 2-9.” Daarmee was direct een gat geslagen waarop de Achillianen 
konden voortborduren. Zo werd er gerust met een 5-12 voorsprong. “Verdedigend speelden we geconcentreerd en 
pakten we veel rebound ondanks dat we tegen een lange ploeg speelden. Aanvallend wisten we steeds vaker per aanval 
tot schot te komen.” Baars zag zijn ploeg in totaal 130 schotpogingen nemen. “Als we ons schotpercentage verbeteren, 
dan kunnen we ook dit seizoen kampioen worden, maar we moeten week tot week bekijken hoe het ervoor staat. 
Iedereen is positief met elkaar bezig en dat is de enige juiste mentaliteit om stappen te maken,” aldus Baars. 
Achilles A1 
De eerste kennismaking van de sterkste juniorenploeg van Den Haag met de Hoofdklasse eindigde in een 33-24 
nederlaag in Dordrecht tegen Oranje Wit A1. “De uitslag is ietwat geflatteerd maar wel terecht,” vertelt Achillescoach 
Arjen van Nieuwenhuijzen. “De goede en sterke start waarop gehamerd werd, bleef achterwege.” Van Nieuwenhuijzen 
zag zijn ploeg binnen vier minuten tegen een 4-0 achterstand aankijken. Dit was reden voor de coach om al vroeg een 
time-out aan te vragen die zijn uitwerking niet miste. Achilles kwam beter in de wedstrijd en met de rust stond het 16-
12 in het voordeel van Oranje Wit. In de tweede helft deden de jonge Achillesleeuwen er alles aan om het gaatje kleiner 
te maken, wat resulteerde in een 23-20 tussenstand op twaalf minuten voor het einde met kansen op verdere 
aansluiting. De Dordtenaren konden echter uitlopen met een 33-24 nederlaag tot gevolg. “We begonnen belabberd en 
zijn de hele wedstrijd in de achtervolging geweest,” kijkt van Nieuwenhuijzen terug. “Daarnaast kregen we de spitsen 
van Oranje Wit onvoldoende onder controle. De diepte in het spel die Oranje Wit op de mat legt, brengen wij nog 
onvoldoende waardoor we minder af kunnen dwingen. Het is echter wel een nederlaag waar we veel positieve dingen 
uit kunnen halen die we mee gaan nemen naar de volgende wedstrijd.”" 
 
Tot volgende week! 
Groeten,  
Bart 

http://haagsetopsport.nl/
http://haagsetopsport.nl/
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TC 
*** 

 
Trainer/Coach B3 gezocht 
*********************** 

 
Het zaalseizoen is inmiddels begonnen, maar nog steeds heeft onze B3 geen vaste trainers. 
Daarom willen wij nog één keer een beroep op jullie doen om dit leuke team te helpen en je 
aan te melden als trainer/coach. Natuurlijk hebben wij het liefst vaste trainers voor de B3, 
maar wij kunnen je hulp ook goed gebruiken als je bijvoorbeeld maar één avond training 
kunt geven, of alleen kunt coachen op de zaterdagen, of bereid bent incidenteel te helpen bij 
de training of coaching van de B3. Als je iets voor onze B3 wilt betekenen, neem dan contact 
op met de TC (tc@hkvachilles.nl)!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:tc@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 
18 nov 
9 dec 

Klaverjas 1 
Gala avond 

10 dec 
 
16 dec 

Verhuur kantine van 20.00 
– 01.00 uur 
Klaverjas 2 (kerst) 

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

 
Antilopen/Lancyr Deelen – Achilles 25-23 
KOAG 2 – Achilles 2 13-25 
Achilles 3 – Velocitas 3 20-14 
Achilles 4 – De Meervogels 4 14-8 
Achilles 5 – ALO 4 17-8 
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6 8-10 
Avanti 7 – Achilles 7 10-14 
De Meervogels 6 – Achilles 8 22-12 
Achilles 9 – Die Haghe 7 5-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Antilopen/Lancyr Deelen – Achilles 25-23 
Tilburg – Rust Roest 15-18 
Nieuwerkerk – Pernix 21-32 
Tjoba – GKV/Enomics 22-29 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG 
Pernix 1 2 1 0 0 32 21 
GKV/Enomics 1 2 1 0 0 29 22 
Rust Roest 1 2 1 0 0 18 15 
Antilopen/Lancyr Deelen 1 2 1 0 0 25 23 
Achilles 1 0 0 1 0 23 25 
Tilburg 1 0 0 1 0 15 18 
Tjoba 1 0 0 1 0 22 29 
Nieuwerkerk 1 0 0 1 0 21 32 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Antilopen 1 -Achilles 1 25-23 
Na een geweldig resultaat behaald te hebben met de Haagse Korfbaldagen gingen we vol goede moed ons eerste 
competitiewedstrijd in. Onze eerste tegenstander was Antilopen. Na weer heerlijk verwend te zijn met lekkere broodjes 
bij de coach voor het verzamelen gingen we dan om 17.00 richting Leusden. Voor de topografie-kenners onder ons ligt 
Leusden vlakbij Amersfoort en is het zo'n 100 km van ons geliefde clubhuis. Een afstand die we wel vaker dit seizoen 
moeten maken. Gelukkig weerhield dit sommige supporters niet om toch een kijkje te wagen, helemaal super! De 
wedstrijd zelf begon moeizaam. Lag het aan het licht in de zaal of de spanning van een eerste competitiewedstrijd op 
een niveau hoger, ik weet het niet. Het kwam Achilles alleen niet ten goede en zo werd er veelvuldig de korf niet 
geraakt. We pakten weliswaar de voorsprong 0-1 en zo ging het gelijk op tot 3-3 waarna Antilopen met scherp schoot 
en 4 keer op rij wist te scoren. Een extra tegenvaller aan onze kant, Bastiaan moest het veld verlaten met een 
hamstringblessure. Zijn vervanger Jeroen Alsem had niet eens tijd om warm te lopen en speelde een verdienstelijke 
wedstrijd. Achilles rechtte zijn rug en kwam mede met een doelpunt 10 seconden voor rust terug tot 10-9. De tweede 
helft was het er op of eronder. Hier was helaas pas halverwege de tweede helft sprake van, want Antilopen schoot 
loepzuiver en kwam met een rush snel naar 15-10 en 18-12. Daar is dan dat moment van de wedstrijd waar je besluit 
om te knokken als ploeg of om je over te geven. Opgeven komt niet voor in het handboek van how-to-be een 
Achilliaan. Daar kwam de spirit die we graag willen zien. Voor elke bal, voor elke rebound en zelfs voor elke meter 
werd hard gestreden. Dit resulteerde in onderscheppingen, vechtlust en doelpunten. We lieten zien over veerkracht en 
vechtlust te beschikken en hoe we als team onszelf moeten terug knokken. We waren er heel dichtbij 21-20, 23-22 en 
uiteindelijk nog 24-23 mede dankzij de goals van de wissels Twan en Raquel. Extra bedankjes aan de wissels Julia, 
Raquel, Jeroen en Twan die hun eigen wedstrijd op moesten geven om bij ons reserve te zitten. Uit ervaring kan ik 
spreken dat dit veel vergt van spelers en dan extra mooi dat ze ook een goede bijdrage hebben kunnen leveren. Deze 
wedstrijd winnen we dan niet, maar als we het elke week op kunnen brengen om de vechtlust en met name de positieve 
spirit uit te stralen dan gaan er nog een hoop mooie wedstrijden aankomen! 
 
Groetjes, 
Kjeld 
 
KOAG 2 - Achilles 2 13-25 
Afgelopen zaterdag stond de eerste zaalwedstrijd van Team 2 op het programma. 
Na een aantal rondjes van de zaak om het Krimpenerwaard college door 
ondergetekende en Sander Nooteboom die gretig van het fietspad gebruik maakt 
om een slagboom te vermijden om toch nog die veertig meter dichterbij de zaal te 
kunnen parkeren, waren we rond 17:15 bij het juiste adres. Na de zoektocht naar het parkeerterrein kon de volgende 
alweer beginnen. In de kantine hing een grote flatscreen tv die live beelden van de zaal liet zien. De spelers (incl. 
ondergetekende) die de zaal alvast in wilden kregen te maken met een heus labyrint. Mirthe, Daniek en ik hebben nog 
een bezoek mogen plegen aan Sinterklaas en zijn lekkernijen, maar gelukkig wisten ook wij uiteindelijk de zaal te 
vinden. Eind goed al goed zullen we maar zeggen. Dan de wedstrijd. Twan, Jeroen, Raquel en Julia werden afgestaan 
aan Achilles 1 die in Leusden speelde. Mirthe en Fabian stonden daardoor in de basis, Tobias, Wesley, Malou en Daniek 
mochten op de bank plaatsnemen. Na een 0-1 voorsprong en via een 1-1 en 2-3 tussenstand werd de voorsprong 
uitgebreid tot een ruststand van 5 tegen 12. Op het verdedigend vlak waren de zaken dus ruim op orde. Aanvallend 
gezien losten we 65 schoten wat aangeeft dat we genoeg kansen creëren en dus genoeg doelpogingen hadden. In de rust 
werd nogmaals onderstreep dat het belangrijk is dat je de tweede helft niet gaat verslappen. Opnieuw beginnen op 0-0 
en zorgen dat je ook die tweede helft ruim wint. Door in de tweede helft 8 doelpunten door te laten en zelf 13 te scoren 
hebben wij als team aangetoond dat we in staat zijn om de lijn van de eerste helft door te pakken in de tweede helft, 
waardoor een mooie einduitslag van 15-24 op het scorebord te zien was. Malou kwam er halverwege de tweede helft in 
voor de moegestreden Mirthe (die had al een hele wedstrijd in de A1 erop zitten) en tien minuten voor tijd was ook de 
kans voor de A1-ers om nog wat leuks te laten zien. Wesley en Daniek bekroonden invalbeurt nog door gelijk te scoren, 
Tobias en Malou hadden de pech dat elke bal eruit draaide. Je gunt het niemand. 
Doelpuntenmakers: Michael (7), Ilan (6), Amel en Mariska (3), Fabian (2), Merel, Mirthe, Wesley en Daniek (1). 
 
Team 2 boekte dus haar 8e officiële zege op rij en behoudt vooralsnog de ongeslagen status dit seizoen! Grote 
complimenten aan het team dat elke week in een andere formatie moet aantreden maar het toch voor elkaar krijgt een 
winnaarsmentaliteit te tonen, voor elkaar te werken, te strijden als een team en het plezier te behouden. Als Achilles  
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mogen we trots zijn op onze brede selectie. Volgende week zal Maassluis 2 slachtoffer worden van de streak van Team 
2, dus zorg dat je erbij bent om 16:45 in de eigen Ock! 
 
Ilan 
 
Achilles 3 – Velocitas 3 20-14 
Afgelopen zaterdag avond stond voor het 3de de eerste competitiewedstrijd in de zaal op het programma. We mochten 
eindelijk weer een wedstrijd spelen in het oude verstouwde Ockenburg. Ook de tegenstanders waren voor ons al 
bekend, wij moesten namelijk tegen Velocitas. Op het veld speelden wij ook de eerste competitiewedstrijd tegen 
Velocitas, deze wonnen wij met 8 punten verschil, hierdoor begonnen wij met vertrouwen aan de wedstrijd. 
De wedstrijd begon met een snelle 2-0 voorsprong, het leek kat in het bakkie te gaan worden, maar niets was minder 
waar. Na een stroeve eerste helft gingen wij de rust in met een 8-7 voorsprong. 
Ook de tweede helft verliep moeizaam, wij hadden veel moeite om in ons spel te komen hierdoor liep Velocitas op ons 
in tot 11-11. 
Naar mate de tweede helft vorderde kwamen wij lekkerder in ons spel en wisten de wedstrijd naar ons toe te trekken, 
uiteindelijk wonnen wij de wedstrijd met 20-14, mede dankzij een goal van Lars die weer helemaal terug is van 
weggeweest.  De eerste overwinning in de zaal is een feit. 
 
Sander 
 
Achilles 6 - KVS 6 8-10 
Met Sandra terug uit Downunder, maar Mieke en Marieke afwezig was het weer tijd voor een potje zaalkorfbal. Marieke 
zit nog gezellig in een tropische storm en komt voorlopig nog niet naar huis. In eerste instantie zou Jeroen daarom als 
damen op de bank zitten, daar hij op de training ook al als meisje aan het partijtje mocht deelnemen. Jeanette zat  
uiteindelijk op de bank vergezeld door Jeroen en Erwin die na een spoedcursus scorebord bijhouden door 
scheidsrechter Koen daar direct bij aanvang mee de mist in gingen omdat ze de startknop niet konden vinden. Jeroen 
en Erwin waren niet de enigen die de startknop niet konden vinden want binnen de kortste keren stonden de Vissen 
met 2-0 voor. Die voorsprong hebben ze eigenlijk niet meer weggegeven. Hoewel het met rust 6-6 stond was het 
vervolg ronduit matig en kon KViS relatief eenvoudig de punten mee naar Visdorp nemen. Het was verder niet om 
over naar huis te schrijven dus hier laten we het deze week dan ook maar bij. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Avanti 7 – Achilles 7 10-14 
Opeens op de zondagavond realiseerde ik dat we dit weekend sinds een maand weer gekorfbald hadden en dat daar 
uiteraard een wedstrijdverslag bij hoort. Met frisse tegenzin toch maar even de laptop aangedrukt want het feit dat ik 
eindelijk over Henk zijn 'Jazz hands' kon schrijven gaf me toch de kracht om van de bank af te komen. Als 
voorbereiding op het zaalseizoen kregen we een shock te verwerken: twee oefenwedstrijden! Gelukkig zijn we onder 
beide wedstrijden uitgekomen en is er ook van trainen nog niks gekomen. Alleen Nelleke had al wat zaalminuten 
gemaakt tijdens de training en die begon daardoor logischerwijs op de reservebank. Een voorbereiding die beter bij ons 
past was ons vrijdagavond begeven in de kantine voor de pubquiz. Als team EIBER deden we onze naam eer aan en 
mochten we de eerste prijs van het seizoen noteren! Wat brakjes en met wat pijntjes hier en daar, Louise die nog nat 
was van de champagne en Alex die zich gelukkig voor de vrijdagochtend al een kater aangemeten had konden we 
aantreden tegen Avanti in Delfgauw. Alex had overigens op de donderdagavond nog wel aan een Syrische vluchteling 
uit moeten leggen waarom ze samen met een vriendinnetje aan het huilen was, gelukkig waren de tranen inmiddels weer 
opgedroogd. Zoals je kan verwachten na een paar weken niet korfballen hadden we wat moeite met het vinden van de 
korf. Gelukkig had de tegenstander hier ook last van en konden we gaan rusten met een 5-6 voorsprong. Het grote 
wachten was eigenlijk op een doelpunt van Henk en het daaropvolgende dansje waarop hij al weken heeft geoefend. 
"Don't Stop Me Know" uit de speakers en Henk zijn heupjes beginnen te wiegen. Helaas was hij wel te stoppen en 
moest Elmar het restant volmaken van de wedstrijd. Misschien is het ook leuker om deze voorstelling in Ockenburgh te 
zien aanstaande zaterdag, komt dus allen kijken. Ons strijdplan zal dan worden: alle ballen op Henk, die handjes gaan 
hoe dan ook de lucht in. Bewegende beelden zijn trouwens op te vragen bij DJ Sem. Ook Nelleke werd tevergeefs nog 
geprobeerd wakker te maken om nog even haar minuten te maken en Rick probeerde nog even de paal in tweeën te 
krijgen, ondanks dit alles hebben we toch de eerste twee punten in de zaal binnen door een 10-14 eindstand. 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Oranje Wit A1 – Achilles A1 33-24 
Achilles A2 – Korbis A1 15-10 
Achilles A3 – Dijkvogels A2 18-12 
Achilles A4 – KZ Danaiden A4 14-11 
HKV/OE B1 – Achilles B1 6-23 
Achilles B2 – VEO B1 8-6 
HKV/OE B2 – Achilles B3  
HKV/OE C1 – Achilles C1 10-2 
Achilles C2 was vrij 
Sporting Trigon C1 – Achilles C3 7-6 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 - Avanti D5 4-7 
Achilles E1 - Die Haghe E2 10-13 
Achilles E2 was vrij 
Achilles E3 - Meervogels E3 16-2 
Tempo F1 - Achilles F1 9-18 
Fiks F1 - Achilles F2 6-5 
Achilles F3 was vrij 
 
De E2 zou afgelopen weekend spelen tegen Valto E6. Zij zagen zich echter gedwongen zich terug te trekken uit de 
competitie, waardoor de E2 opeens tegen twee vrije weekenden aankeek. Gelukkig was ONDO bereid om als 
tegenstander te fungeren in een oefenpartijtje. Een kleine miscommunicatie bij ONDO leidde ertoe dat om 9 uur pas 
twee spelers in Ockenburgh stonden, terwijl de rest zich van Transvaal ook die kant op haastte. 
Nadat alle spelers van ONDO waren gearriveerd kon Danique, die bereid was op haar vrije zaterdagochtend deze 
wedstrijd te fluiten, influiten. Achilles startte scherp en nam al snel een voorsprong. We hadden afgesproken dat we de 
bal snel rond zouden laten gaan en dat we verdedigend zouden proberen zowel de bal als de tegenstander te zien. Dit 
ging beide best goed. Verdedigend waren we erg scherp en ONDO kreeg nauwelijks kansen. Armin verdedigde slim en 
stond telkens weer bij zijn heer als deze de bal kreeg. Bradley was erg scherp op het afvangen van de bal. Jalien 
probeerde meerdere keren de bal te onderscheppen en slaagde daar ook een aantal keer in. Kiki schoot meerdere keren 
verdedigd, gaf niet op en bekroonde haar korfgerichtheid uiteindelijk met een doelpunt. Lucas was weer razendsnel en 
ongrijpbaar voor zijn heer, waardoor hij vaak gevaarlijk was. Bregje stond zonder aansporing van de coaches goed voor 
te verdedigen. Zo liet iedereen zich van zijn beste kant zien. 
Doordat we wat laat aan de wedstrijd begonnen, werd de wedstrijd iets ingekort. Bovendien moest Danique iets eerder 
weg om op tijd te zijn voor de A1, dus floot Joost het laatste stukje van de wedstrijd. Hij floot af bij een stand van 11-4. 
Volgende week gaan we nog maar een keer oefenen, dan tegen DES, zodat we die week erna klaar zijn voor onze eerste 
competitiewedstrijd. 
Danique, bedankt voor het fluiten! 
ONDO, bedankt voor deze oefenpot! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles A3 - Dijkvogels A2  
Op vrijdagavond krijg ik een berichtje van Raquel; "Neem je die twee liefjes morgen mee?" Oja, we moeten nog even de 
planning van zaterdag doornemen. Training geven en coachen, met daarnaast twee kleintjes is op z'n zachtst gezegd af 
en toe een leuke uitdaging.... Daarnaast wil de oudste van het stel, Jelte (2) niks liever dan al aansluiten bij de Kangeroe 
training op zaterdagmorgen.... helaas is hij nog veel te klein maar mag hij voor deze keer meedoen. De superleuke 
'Pietentraining' van trainers Sita, Frank en Sander wordt door de kinderen enthousiast ontvangen en drentelt onze 
kleine jongen vrolijk mee in het kielzog van de andere Kangaroetjes. Jelte praat de rest van de dag alleen nog maar over 
de training, korfballen, scoren, leeuwen en olifanten. Een geslaagd begin van de dag. 
 
Dan moeten we gauw door richting Ockenburgh om daar te verzamelen met de A3. We pikken onderweg Raquel op, 
die graag onze kinders bezig houdt als wij op onze buurt de kinders van andere mama's en papa's bezig houden. 
Voordat we beginnen kan ik Selah nog even de fles geven, de kinders voorzien van schone luiers en afleveren bij 
Raquel. Zo, nog tien minuten voordat het wedstrijdgeweld losbarst. We hebben het weer gered! Maar aangezien kleine 
Jelte binnenkort de vrolijke leeftijd van 2 jaar bereikt, lijkt het mij verstandig om Raquel niet op te zadelen met twee 
kleintjes. Gelukkig zijn Wim en Ingrid van Dortmont daar om zich te ontfermen over de kleine meid terwijl zij vanaf de 
tribune hun dochter aanmoedigen. Dank! 
Snel naar beneden, handjes schudden met de coaches van de tegenpartij, nog even de spelers oppeppen en 
fuuuuuuuuuuuuuut de wedstrijd begint  
 
De wedstrijd kent een flitsende start van onze kant en er worden mooie aanvallen opgezet die wij 
herkennen van onze trainingen! De eerste twintig minuten staat er een sterk team dat duidelijk laat 
zien de betere ploeg te zijn vandaag. De punten blijven hier! Tjitse en ik staan enthousiast langs de 
lijn en zijn trots op onze spelers. Maar dan spreekt Tjitse van een 'kantering' een kentering of 
kanteling.... de wedstrijd neemt een andere wending. De goed opgezette aanvallen maken plaats voor slordige, gehaaste 
spelmomenten die de ploeg laat wankelen. De verdediging verliest de concentratie en de riante voorsprong van 6-2 
verandert in korte tijd in een 8-7 ruststand. 
We schudden de spelers wakker in de rust en zij doen de belofte weer de vechtlust te hervinden. En gelukkig zijn zij 
mentaal sterk genoeg om dit daadwerkelijk voor elkaar te boksen. Met maar liefst 10 doelpunten in de tweede helft en 
wederom het verzorgde, mooie spel uit de eerste helft laat de A3 zien wat ze waard is. De verdediging is scherp en 
geconcentreerd en houdt Dijkvogels op 5 doelpunten. De eindstand van 18-12 prijkt op het scorebord. Complimenten 
aan de ploeg, jullie hebben hard gewerkt en een mooie wedstrijd neergezet. 
Zo, nu weer de oppassen verlossen van de kinders en door naar huis voor de middagslaapjes.... 
 
Tot volgende week! 
Audrey 
 
hkv ons eibernest b1 – hkv achilles b1 
Op zaterdag 12 November hebben wij een goede wedstrijd gespeeld bij eibernest. 
Vooral in het begin begonnen we sterk en vel waardoor we al snel op een 5-1 voorsprong kwamen. Dat goede spel 
hebben we goed volgehouden waardoor we in de rust met 4-15 voorstonden. Maar dat wil je wel doorzetten natuurlijk 
dus in de rust was ons doel om de 30 te halen. De tweede helft zijn we weer goed scherp begonnen en kwamen we snel 
bij de  
4-21. Toen ging het allemaal wat moeizamer in de aanval, maar de verdediging ging gewoon nog goed waardoor we 
uiteindelijk 6-23 hebben gespeeld. Dus op naar de volgende wedstrijd thuis tegen Dalto om 14:00. Bent u er ook? 
 
Gr. Cino  
 
Sporting Trigon C1 – Achilles C3 
De kop is eraf! De eerste wedstrijd in de competitie zit erop. 
In de 1e verdediging Marijn, Milla, Melissa L en Ivy. In de aanval Jip, Esmee, Melissa en Silja.  
De toon werd gezet door Sporting Trigon door meteen in de tweede minuut het eerste punt te maken. Het tempo ging 
omhoog en een paar mooie verdedingings-acties van Achilles volgden. Het tweede punt werd gescoord door Sporting 
Trigon wat meteen werd beantwoord door een snelle actie van Melissa L wat de score op 2-1 zette. De tegenstander 
was ons steeds een stapje voor en maakte het 3-1, maar een strakke strafworp van Esmee bracht ons naar 3-2. Helaas  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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ging daarna de vrije worp van Esmee er niet in en met een laatste poging van Silja om met een doorloopbal te scoren 
lukte het toch niet om voor de rust de stand gelijk te trekken. 
 
Na de rust vlogen ze er voor Sporting Trigon weer snel in en werd het 5-2. Maar je moest blijven opletten want Ivy 
ving de bal af, schoot en BAM!  5-3.  Het antwoord volgde snel met 6-3. Milla werd voor de laatste 15 minuten 
gewisseld met reserve Femke. Het tempo bleef hoog en met een super strakke actie van Melissa scoorde Silja met een 
doorloopbal de 6-4. Er werd goed verdedigd en gelukkig gingen niet alle ballen van Sporting erin maar toch werd het 7-
4. Melissa probeerde het eens van afstand en die ging er heerlijk in, 7-5. Toen werd het spannend met veel kansen voor 
beide partijen. Wederom scoorde Silja met een doorloopbal aangegeven door Esmee en dat maakte het 7-6. Met nog 
maar 2 minuten op de klok werd er keihard gewerkt om de score gelijk te trekken. Een ontzettend spannend eind met 
nog een laatste poging van Silja die er helaas niet in ging. Eindstand 7-6 maar gevochten als echte leeuwinnen!! 
 
Milla  
 
Achilles D2 – Avanti D5 
Wedstrijd 12 november  
We speelden vandaag tegen Avanti D5 thuis in Ockenburg.  
Binnen een paar minuten stonden we 0-1 voor Avanti  
Toen 0-2 
0-3 
1-3 door een mooi doelpunt van Malea 
1-4 
Bijna een doelpunt van Damian 
1-5 
2-5 door Leander! 
Na een vrije worp voor Ocker weer een mooi doelpunt van Leander: 3-5! 
3-6 
RUST 
Na een zinderend begin van de 2e helft met kansen voor beide partijen 10 min voor tijd 4-6 met prachtig doelpunt 
Kimberley  
4-7 aan het eind 
We hadden verloren maar het was een mooie wedstrijd en ik heb weer wat geleerd. 
Ik ben erg trots op mijn team! 
 
Groetjes Elise 
 
Tempo F1 – Achilles F1 
De eerste competitiewedstrijd van de zaal stond op het programma, uit en lekker vroeg! Om 07.45 stond iedereen voor 
het veld… misschien een paar minuten later. Onderweg even met de knuffels spelen, want Lynn had haar hele collectie 
meegenomen.  En daarna voorbereiden op de wedstrijd. En wat een wedstrijd!!! De F1 begon al met een voorsprong en 
deze werd steeds groter. Eric met het eerste doelpunt en daarna bleven ze scoren met een mooie doorloop van Dirk en 
veel doelpunten van de meiden. En de tegenstander? Die bleef op 0 doelpunten. Pas na het eerste deel van de eerste 
heft, kwam de tegenstander op gang. Maar dit had weinig invloed, met Milan die elke bal onderschept en zijn 
doelpuntjes meepakt en dirk en eric die bleven scoren, en natuurlijk de meiden die het weer super deden. Achilles F1 
bleef door scoren en dit zorgde voor een mooie overwinning. Met 2 punten opzak door naar de volgende wedstrijd! 
 
Jisse 
 
Tempo F1- Achilles F1 
We moesten tegen Tempo. Tempo begon met de bal, Achilles had de bal onderschept. Toen had erikde de bal hij 
maakte 1-0.  Achilles skorde toen helveel naa 8 minuten stont het 0-7. We spilden goed over we keeken goed over wie 
er vrij stont en skorden allen maal jes. Tempo ging nu ook skoren maar wij nog meer. En met de rust stont het 3-12 
voor ons . We gingen ook doorlopen nemen en Dirk skorde er zelfs ook 1. En ik ook 1 aaleen bovenhans jes. Jes. we 
wonnen met 9-18!  
 
groetjes sanne doei xxx 
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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 
***************** 

 
Oh, wat ongezellig!! 
Deze week helemaal geen jarigen!! 
 
 
 
 

Lieve kinderen van Achilles, 
Sinterklaas is eindelijk aangekomen, 
En ligt er al nachten van te dromen. 
Dat hij zo graag bij Achilles wil zijn. 
Want dat is altijd zo fijn! 
Dan kunnen jullie de pieten helpen bewegen, 
Want dat valt na al die pepernoten wat tegen. 
Op 25 november komen zij aan in de Goudsbloemlaan. 
Vanaf 18.30 uur mogen jullie klaar staan. 
De Kangoeroes,  F-jes en E-tjes gaan dan lekker trainen. 
Zodat mijn pieten weer kunnen zwaaien met armen en benen. 
Om 20.00 uur is de training weer klaar. 
Sint ziet jullie heel graag komen daar! 
Groetjes,  
Sint en Piet  
 
Dit berichtje hebben wij van de Sint en zijn pieten mogen ontvangen. Alle kinderen 
uit de kangoeroes, F en E zijn van harte uitgenodigd om op vrijdag 25 november 
deel te nemen aan de pietentraining. De training start om 18.30 en de inloop is vanaf 
18.15 uur. Omdat er al zoveel kinderen in deze leeftijdscategorieën zitten, is de 
training alleen voor Achillesleden. Niet alleen Sint en piet hopen jullie te zien op 
deze datum, wij ook!  
 
Namens de AC, 
Henriette, Marieke en Julia  
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 
Vrijdag 9 december Gala-avond  
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, ballen en mistletoe 
omgetoverd. Het feest is voor 18+. Houd FB en het krantje/website in de gaten voor updates. 
 
Team EIBER winnaar Pubquiz 2016 
In een bomvolle kantine namen afgelopen vrijdag liefst twaalf teams het tegen elkaar op. Met vragen over onder andere 
Trump, Tarzan en tragische ongelukken werd gemeten welk team het recht had om zich ‘de slimsten’ van Achilles te 
mogen noemen. De tussenstanden wezen erop dat een groot aantal teams in de buurt kon komen van deze titel, maar 
uiteindelijk kon er maar één winnaar zijn die dit ook met afstand deed. Louise, Jasper, Sem, Evy, Jarreth, Njorjetta, 
Elmar, Rick, Daan en Henk mochten uiteindelijk de champagne ontkurken want de EIBER was al halverwege de avond 
op. Winnaar van de Pubquiz 2015 ‘Het is een kikker’ werd tweede. De moordwijven completeerden het podium met 
een derde plek. De sfeer was super. Alle teams bedankt voor jullie deelname! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaverjassen 
A.s. vrijdag is het dan zover. Dan kunnen de kaarten weer geschud worden. 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Annette en Peter Belinda en Emmy 
Clazina en Frans Dicky en Marian V. 
Gerard en Patty Roelie en Ed 
Ruud V en Yoke Peter Aarsen en Jerry v.Berkel 
Marc en Dennis Peter en Olga 
 
Ik verwacht iedereen rond kwart voor acht, zodat we om acht uur kunnen starten. 
De kosten zijn €5,- per koppel!! 
 
Olga 
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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 

 
Aangenomen als lid: Iris de Jong (Achilleslidnr. 2998) 
 Lisanne Verhagen (Achilleslidnr. 2999) 
 
Aangemeld als lid: Siddarth (S.P.) Asargi 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Kelly den Heijer 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Peilingen 
Ik heb het gehad met peilingen, waardeloos, natte vingerwerk, glazenbolkijkerij. 
Iedereen word gek gemaakt en tenslotte klopt er geen bal van. 
Alleen een peilglas, een peillood en een peilstok geven de juiste inhoud of diepte aan. 
Amsterdams Peil kan je aflezen op een paaltje in het water , je kan 
precies zien hoe hoog of laag het water staat, de zgn. waterstand 
(A.P.). 
Vroeger werd dagelijks de waterstanden op de radio voorgelezen en 
de schippers begrepen meteen hoe de situatie was, de peilingen van 
dat moment. Voor ons leken was het abacadabra, want wat zei ons de 
informatie “Lobith min 7 of Eefden beneden de IJssel plus 6”, ja het 
zal wel dacht je. 
Het peil van een discussie is ook min of meer te bepalen, is het van 
hoog niveau of is men met modder aan het gooien zoals we tijdens 
de campagnes van Trump en Clinton hebben gezien. 
Hier geld al een beetje watde een hoog niveau vind is voor de ander 
niet om aan te horen, dus subjectief. 
Ook wij in Nederland hebben onze peilingen op allerlei gebied, maar 
hoe het staat met de politieke partijen spant de kroon. Iedere 
politieke leider van rechts tot links verklaart dat hij er niet naar kijkt, 
want de echte peiling is het resultaat in het stemhokje. 
Ja, ja, me hoela, en dan zeg ik het zeer netjes, want zodra Maurice de 
Hond of een ander gecertificeerd bureau met nieuwe peilingen komt 
kijken ze met rode koontjes naar het resultaat. 
He 2 zetels minder dan verleden week na die uitglijder van ons 
kamerlid op defensie. Hoe is het mogelijk dat de Hond een dikke boterham kan verdienen met peilingen, want hij zit er 
altijd naast. 
Bij de laatste verkiezingen zou de P.v.d.A. voor de tweede kamer een klap krijgen die niet te overzien zou zijn en een 
partijtje worden. We kennen het resultaat, het werden er 38 stuks voor de activist van Green Peace. 
De S.P. daarentegen zou verschrikkelijk veel zetels winnen en de toekomstige premier Roemer had al een nieuw pak 
gekocht met bijpassende sokken en stropdas en wit overhemd. 
Nu heb ik er een beetje kijk op als textieldeskundige en zag dat het geen C + A´tje was maar meer van het genre Oger 
wat je niet zou verwachten van zo een socialist die alleen maar over armoede kan praten en nooit eens iets positiefs te 
berde brengt, want lachen is verboden bij de S.P. 
De V.V.D. kwam uit op 41 zetels wat ook niet de bedoeling was volgens de peilingen. Maurice verklaarde zonder te 
blikken of te blozen dat het niet aan de peilingen lag, maar binnen de foutmarges viel en aangezien het slecht weer was 
minder S.P.´ers opkwamen om te stemmen of zoiets vaags gezwam. 
Voor  mij is het eenvoudig als je mensen vraagt naar hun politieke voorkeur zeggen ze “a” en zodra ze het gordijntje 
achter zich dicht getrokken hebben kleuren ze toch “B” want je zou misschien de schande van de familie over je heen 
krijgen als je daadwerkelijk “B” bij de peiling had opgegeven. 
 
Er is een gezegde dat er geen peil op te trekken is en daar hou ik me maar aan vast. 
Wij peilen ook elke week hoeveel boulers er zullen komen en onze foutmarge is 1 of 2 personen dus de Hond kan nog 
veel van ons leren. 
 
Groetjes 
Peilbureau Elly en Rene 
 
Maar reken ons er niet op af, want voor waarzeggers zijn we afgekeurd!! 
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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 F2 – DES F1 
  09.00 uur Achilles F1 – Refleks F1 
  09.00 uur Achilles E2 – DES E2 
  10.00 uur Achilles D1 – DES D1 
  11.00 uur Achilles C3 – Avanti C3 
  12.00 uur Achilles B3 – Dijkvogels B2 
  13.00 uur Achilles C1 – Die Haghe C1 
  14.00 uur Achilles B1 – Dalto/BNApp.nl B1 
  15.20 uur Achilles A1 – Nieuwerkerk A1 
  16.45 uur Achilles 2 – Maassluis 2 
  18.05 uur Achilles – Nieuwerkerk 
  19.25 uur Achilles 7 – Excelsior 5 
  20.40 uur Achilles 8 – DKV 2 
 
Zondag: Geen wedstrijden!! 
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Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 19 en zondag 20 november 2016 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.05 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 17.05 uur aldaar 
Wedstr.nr.:  12017 
Scheids: A.. M. Bos 

 

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

Zaterdag om 16.45 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 15.45. uur aldaar 
Wedstr.nr.: 14614 
Scheids: H. Hoffman 

 

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

Zaterdag om 16.50 uur in Proosdijlhal 
Kudelstaart 
Verzamelen: 15.05 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 14512 
Scheids: W. Dijkstra 

 

Pernix 5  – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M 
 Katrien, Tessa, Dinna, Sifra, 
 Renee L. 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 14.50 uur in De Zijl 
Verzamelen: 13.20 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: 22093 
Scheids: w.n.a. 

 

Dubbel Zes 2 - Achilles 5 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda, Iris 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako,  
 Leon van B, Bas M 
Res:  

Zondag om 14.00 uur in Houtrust 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 14543 
Scheids: D. Boogaard 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 
Achilles 6 is vrij 
 

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

Zaterdag om 19.25 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 18.40 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 4435 
Scheids:  

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

 Achilles 8 – DKV (IJ) 2 
 Lisanne, Sophie, Quirina, Britt, Evy 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Martijn, 
 Roger, Tom 
Res:  

Zaterdag om 20.40 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: om 19.55 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 8642 
Scheids:  

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 

ALO 6  – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne 
 Joost, Arie, Fred, Wout , Sander N 
Res:  

Zondag om 16.15 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 15.30  uur aldaar 
Wedstr.nr.: 5257 
Scheids: Michel Saeijs 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
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Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

Marijke Baan, Tel: 06 - 48 636 782  of  marijke.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 
 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 19 november 2016 
 

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

Zaterdag om 15.20 uur Ockenburg 
Verzamelen: om 14.20 uur aldaar  
Verslag: Joël 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

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

Mark en Danique  A1 

Zaterdag om 16.10 uur Rhoon  
Verzamelen: 14.40 uur voor veld 

Verslag: Jamie 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond  

Vervoer: Noorlander, van Ee, Winia,  
 van Dortmont 

 

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

Zaterdag om 15.00 uur Essensteyn 
Verzamelen: 13.45  uur voor veld 
Verslag: Maaike 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: de Jong, Roos, Hogewoning 

 

Weidevogels A3  – Achilles A4 
 Marloes, Britte,  
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  
Res: Estelle 

Zaterdag om 17.40 uur  SRC 
Rottemeren Bleiswijk 
Verzamelen: 16.10 uur voor veld 
Verslag: Ruben 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Arnts, van Groen, van Gee 

 
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 19 november  
 

Achilles B1 – Dalto/BNApp.nl B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Rosanna, Stef, Yara, Mick 

Zaterdag 14.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 13.00 uur aldaar 
Verslag: Noah 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 

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

Zaterdag 13.15 uur Zuidplas  
Verzamelen: 11.30 uur voor het veld 
Verslag: Kayleigh 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: vd Hout, Spetgens, Lek,  
 vd Brand 

 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com


 24 

Achilles B3 – Dijkvogels B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
 
Estelle zie A4 

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Rachel 
Coach: w.n.a. 
Scheids: Tobias Welbergen 

 

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

Zaterdag 13.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 12.00 uur aldaar 
Verslag: Noah 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 
 
 
 

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

Zaterdag 12.10 uur Sporthal Maasdijk 
Verzamelen: 10.45 uur voor het veld 
Verslag: Lideke 
Coach: Simon, Ilan 
Vervoer: Sip, Sinnige, Zuidhof, 
 Hollander 

 

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

Zaterdag 11.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Melissa 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Lars Hogewoning 

 
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 19 november 
 

Achilles D1 – DES D1 
 Demi, Nikki, Jill, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: w.n.a. 

Zaterdag 10.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 09.15 uur aldaar 
Verslag: Demi  
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Wesley Smit 

 

ODO D1 - Achilles D2   
 Elise, Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly        
 Maleah, Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker 

Zaterdag 11.00 uur in de Hofstede  
Verzamelen: 09.45 uur voor het veld 
Verslag: Leander 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Roelofs, Gerritsen, Leben, 
 Ros 

 
Achilles E1 is vrij  
 
Oefenwedstrijd!!! 

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

Zaterdag 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Kiki 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: w.n.a. 

 
Achilles E3 is vrij  
 

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

Zaterdag 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Lynn  
Coach: Jordy, Pepijn, Jisse 
Scheids: Esmée de Groot 

 

Achilles F2 – DES F1 
 Eva  
 Jurre, Jens, Lukas K., Xander 

Zaterdag 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Jurre  
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Scheids:  Joël Sanches  

 

Fortuna F3 - Achilles F3  
 Britt, Christine, Joanne, Layla 
 Sem, Milan 

Zaterdag 09.00 uur in de Fortunahal 
Verzamelen: 08.00 uur voor het veld  
Verslag: Sem 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Ploeger, v Kaam, vd Geest 

 
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 Benthe, Pepijn, Joost 
10.00 – 11.00 Koos, Marieke 
11.00 – 12.00 Mariska, Ruben 
12.00 – 13.00 Coach B3 
13.00 – 14.00 Robbie, Fabian 
14.00 – 15.20 Gerald, Dylan 
15.20 – 16.45 Ferry, Malou 
16.45 – 18.05  
18.05 – 19.25  
19.25 – 20.40 Res. dame/heer Ach. 8 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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 26 en zondag 27 november 
 

Tjoba - Achilles 
Tjoba 2 – Achilles 2 
Achilles 3 is vrij 
Achilles 4 – ALO 3 
Achilles 5 is vrij 
Paal Centraal 2 – Achilles 6 
Achilles 7 – ONDO 5 
Avanti 6 – Achilles 8 
Achilles 9 – Crescendo 5 
PKS/SWKGroep A1 – Achilles A1 
Achilles A2 is vrij 
Achilles A3 – ONDO A3 
Achilles A4 – DES A3 
Avanti B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Tempo B1 
Valto B2 – Achilles B3 
KCR C1 – Achilles C1 
DES C1 – Achilles C2 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 – Die Haghe D2 
Achilles D2 – Dubbel Zes D1 
Sporting Trigon E2 – Achilles E1 
Dijkvogels E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – Phoenix E3 
Die Haghe F1 – Achilles F1 
Die Haghe F2 – Achilles F2 
Achilles F3 – ONDO F4 
 

Za 18.10 uur 
Za 16.40 uur 
 
Za 16.45 uur 
 
Za 17.45 uur 
Za 15.30 uur 
Za 12.10 uur 
Zo 10.00 uur 
Za 12.20 uur 
 
Za 14.15 uur 
Za 13.00 uur 
Za 16.05 uur 
Za 09.55 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.10 uur 
Za 13.00 uur 
 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Omnium 
Omnium 
 
Transvaal 
 
TU Delft 
Transvaal 
Emerald 
Ockenburgh 
PKC-hal 
 
Transvaal 
Transvaal 
De Viergang 
Transvaal 
Vreeloo-hal 
De Fakkel 
Hoornbloem 
 
Transvaal 
Transvaal 
5 Meihal 
Maasdijk 
Transvaal 
Gaslaan 
Gaslaan 
Transvaal 
 

 
 
 
 
 
 

 


