
 

 

 

 

 

 
 

79e jaargang nr. 17 7 december 2016 

Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 

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 
  e-mail: roel.westgeest@xs4all.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 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:marjke.baan@hkvachilles.nl
mailto:rinus.cost@hkvachilles.nll
mailto:rinus.cost@hkvachilles.nll
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 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 

Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achilles online 
 www.hkvachilles.nl 
 e-mail: info@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 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:shirts@hkvachilles.nl
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Stichting Semmy 10 jaar in 2017 

*************************** 
 

Omdat de Run for Semmy (Iris) voor veel 
Achillianen inmiddels een mijlpaal is geworden, 
waarmee maanden van intensieve inzet voor 
Stichting Semmy én de R4S afgesloten wordt, is het goed om onderstaande 
nieuwsbrief even met iedereen te delen. Puur om te laten zien waar we het 
allemaal voor doen en hebben gedaan. Én de inspanning is nog niet klaar, dus op 
naar 2017! Want een gat in de begroting van zo'n dierbaar fonds lijkt mij toch 
niet helemaal de bedoeling.." 
 

Speciale nieuwsbrief: 
10 jaar Stichting Semmy & Run4Semmy in 2017 

 

 
 

In deze nieuwsbrief: 

 

10 jaar Stichting 
Semmy 

 

10 jaar 
Run4Semmy 

 

Speciale nieuwsbrief:  

10 jaar Stichting Semmy & Run4Semmy in 2017 

Beste donateurs, vrijwilligers en 

geinteresseerden in Stichting Semmy, 

Een speciale nieuwsbrief vanwege ons tienjarig 

bestaan in 2017, tien jaar na het overlijden van 

naamgever Semmy. 

In deze 10 jaren hebben we al veel bereikt en 

komen we steeds dichterbij ons doel: het 

verlengen van de levensverwachting en 

uiteindelijk het vergroten van de 

overlevingskansen van kinderen die getroffen 

zijn door hersenstamkanker. 

wlmailhtml:%7b581B9C12-6243-4159-AE37-1FFC4AF51369%7dmid://00000068/#10jaar#10jaar
wlmailhtml:%7b581B9C12-6243-4159-AE37-1FFC4AF51369%7dmid://00000068/#10jaar#10jaar
wlmailhtml:%7b581B9C12-6243-4159-AE37-1FFC4AF51369%7dmid://00000068/#Run4Semmy#Run4Semmy
wlmailhtml:%7b581B9C12-6243-4159-AE37-1FFC4AF51369%7dmid://00000068/#Run4Semmy#Run4Semmy
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mLy6zZkOM-2F-2B6jaOZnpGKAKA-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX7DC3a5hVxn4jBD5wBxxvzMbuTgm-2FqC2sHuMVaN6PPOSanO6qsVHSTkp0J-2FaHX6jzBdQheWxkZNJBeElFsn8NBreTXZnAg-2BxmP9S-2BCQBnBAXQIxUzL2c9GvGsRDx6lKTlvcRJ6j3fIAUlr2gfIKxTQU-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mFDgCNAZaAGnitAobQfnSyE-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX-2BCPFtyvFBZ78LBCWyRlO5eZU4eayBDqC2Yw2CHkL6fTeDBE80sb7fV5NBpVlTeGDdwW21J3U-2FIi7syUjzNTBdvPVfqU3OWxmUeUMVFwW-2BwfmnG-2BtJQ1W5c4ABbZc2PljZxg3F0sTLSw6-2F9BvHUms3s-3D
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Nu is het moment om door te pakken, en daar is 

nog altijd veel geld voor nodig. We hebben in 

2017 echt heel hard de hulp van jullie allemaal 

nodig.  

 

We weten nu al dat er in 2017 een aantal 

jaarlijkse evenementen niet zullen plaatsvinden 

en verwachten een gat in onze begroting tussen 

 €30.000 en €50.000, hetgeen betekent dat we in 

2017 zullen uitkomen op €250.000 à €270.000 in 

plaats van de minimaal benodigde €300.000 als 

we nu niets doen. 

En het geeft een raar gevoel … iets vieren, 

alleen het feit dat je tien jaar bestaat of het feit 

dat genezing wel dichterbij komt … Nee, liever 

gaan wij voor een recordopbrengst bij de 

Run4Semmy in ons tiende jaar!! 

Al het geld komt volledig ten goede aan het 

VUmc onderzoeksteam! 

Op 15 oktober 2017 vindt de tiende editie van 

de Run4Semmy plaats.  

De Run4Semmy is ‘Ons’ hardloopevenement 

tijdens de jaarlijkse Amsterdam Marathon. Wat 

is ervoor nodig om een recordopbrengst (het 

huidige record stamt uit 2012 met een bedrag 

van maar liefst € 99.529,35) te realiseren met 

elkaar? 
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Het is heel simpel: 

1. Meer deelnemers. In 2012 hadden we 440 

lopers tegen 280 lopers in 2016. Ons doel is 

daarom om met minimaal 400 deelnemers het 

Olympisch Stadion in te rennen op 15 oktober. 

Dus: meld je meteen aan via onze site 

(http://www.stichtingsemmy.nl/run4semmy/) en 

moedig ook je vrienden, collega´s en 

familieleden aan om hetzelfde te doen! Als jullie 

zelf niet mee kunnen doen, vraag dan eens in 

jouw omgeving mensen om mee te doen en 

sponsor hen. 

2. Meer opbrengsten per deelnemer. We 

vragen dit jaar aan alle deelnemers om te 

proberen ten minste € 25,- per kilometer aan 

sponsorgeld op te halen. Als er 400 mensen 

meedoen en iedereen lukt het dan zou dat 

betekenen dat we al €80.000 bij elkaar hebben 

gelopen. Er zijn ook dit jaar weer twee websites 

om een sponsorpagina op te zetten, namelijk 

alvarum.com en whydonate.nl. 

 
 

3. Meer hoofd- en subsponsors. Naast AQ 

Group hopen we dit jaar meer hoofd- en 

subsponsors te kunnen verwelkomen. Ken jij een 

bedrijf dat hier open voor zou kunnen staan? 

http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdBFxE80wZgUhepeyebayA-2B-2FBo6e6SV6CiZ5d7DGPf0kg-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX-2FiYG7zjXySaMhvTx2E4qdR7tFVMo6-2FXCLGjcZ4cxqtTzzwfHZLFOOMkyQyDXeZj4F1f31gHz-2FVsLreKzqMw4UT1abFUCqpcSSNd630FckU-2Bcu0hfozY3376QDqdvK86um4jiKs-2FH0XBy3PMawBH1-2FI-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mMVAmAsiKfeDc5aA4MlX8l0-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX-2BBHqzpMC6dTLv2h-2FHwT3O1GIPhx6SNC8MjKbNngFNzQYLvusYaj1Tah8CFMVu3BwXUG1YFoIgjsSgwm2rLys3lQTxT5SvlVHEPW1cIuJ5bd843g1dRxx5Ns-2FlrBC0kFnOHZJol2L2yFa1hsxq8Y5TI-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mO8RYs4N1FbChjATaaZ0QzI-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX2YZ-2FeLdciexQt0H3EChf-2FOHRQfJdamxXSBaU1X-2FvxcBUbVroZ7QBhve5fg6vYLpdJKoN7OmEvyVBRliQTYp3h9CY42DoQX4By1PtJDS2-2Bmq5oeEaM0ERFzohpKidIiPXvred4CEggz-2FtTMa3cTKr0U-3D
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Stuur dan de sponsorbrief of ander 

promotiemateriaal 

(http://www.stichtingsemmy.nl/promotiemateria

al/).  

 

Graag komen we eens langs om met de 

verantwoordelijke(n) bij het betreffende 

bedrijf van gedachten te wisselen. Tips? We 

vernemen het heel graag via 

info@stichtingsemmy.nl 

 

Nog niet overtuigd en/of een vorige editie 

(her)beleven? Kijk ook eens naar de filmpjes 

van vorige edities van de Run4Semmy op ons 

youtube kanaal:  
https://www.youtube.com/user/RUN4SEMMY 

 
 

Dus doe mee en meld je snel aan voor de 

jubileum editie  
We moeten uiterlijk in mei al onze startnummers 

bestellen. Om minimaal 400 deelnemers te 

kunnen halen, willen we nu al heel graag zoveel 

mogelijk inschrijvingen binnen krijgen! 

 

Laat weten via facebook dat je meedoet, hoe 

meer berichtjes, verhalen, hoe meer aandacht 

voor de ziekte. 

 
 

http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mO-2F9h-2Bn-2BJHWzyzQRJBymCkM-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX0lrJA2EDUj72BP-2BrasP93SFkgzl8GAOnVTUTLm-2BppHF6tCrpfzCVvpF3RswRRlFA-2FTjE14DZPiHjaqrx29FpKrqHA-2BWfUipPtSCqGxfwnKPmV3xOA09BQIJMHZvfju21dy0pA3AIuwYRnODiry3lnc-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mO-2F9h-2Bn-2BJHWzyzQRJBymCkM-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX0lrJA2EDUj72BP-2BrasP93SFkgzl8GAOnVTUTLm-2BppHF6tCrpfzCVvpF3RswRRlFA-2FTjE14DZPiHjaqrx29FpKrqHA-2BWfUipPtSCqGxfwnKPmV3xOA09BQIJMHZvfju21dy0pA3AIuwYRnODiry3lnc-3D
mailto:info@stichtingsemmy.nl
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mDAW5jOZtOc-2BklctODRvCow-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX5gRl4y0cmP7Ov2qfC1qYW-2B1BpOwdECIcs9dzM9DK3uFmGk5xA5NjB8anpC-2Blr0-2FYRxKaP0ktPPuDT-2BnxcBCM-2F9eGUtmrUcqIaOHKwNMBT76-2FcoKh-2F63bCkaiH-2F5sZ4MlCV9a8NHZnHponOsc6MV9wo-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdBFxE80wZgUhepeyebayA-2B-2FBo6e6SV6CiZ5d7DGPf0kg-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxXx9-2FxTprUA66Cb42ke4MzH92xH7akbeOrotliwXQNkwJ3XwV1prlIp5tM-2BbAFg6J1u-2FUe9KqPYXepY39vmucxQ9FuPaWqmXCbo6n2bYFlEAr15t-2BLd2icL9n-2BJ8HRpWLPHnv0rqLeKb5vF7bH8GCvWY-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdBFxE80wZgUhepeyebayA-2B-2FBo6e6SV6CiZ5d7DGPf0kg-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxXx9-2FxTprUA66Cb42ke4MzH92xH7akbeOrotliwXQNkwJ3XwV1prlIp5tM-2BbAFg6J1u-2FUe9KqPYXepY39vmucxQ9FuPaWqmXCbo6n2bYFlEAr15t-2BLd2icL9n-2BJ8HRpWLPHnv0rqLeKb5vF7bH8GCvWY-3D
http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mN4clWwvtu3m1fIDKdB5Fdo-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxX-2BFrSjgJiDoaJG9y0ZKTMuumr5sId7AuVAaVwk176MVqoDK-2Fm8yGT-2BzBoNUMbgSA9otuqWCvlMB4QPTe4J3dPTLTAuBC8NAp7L0l1UNnzHS8izPtzKAF8-2BhzLYprZ8HOFrmyEMCVUbk5jeneOqQ7pjA-3D
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Laten we het verschil gaan maken. 

Met sportieve groet,  

Team Run4Semmy 

 

Maak het verschil met ons! Steun ons en geef 

kinderen met hersenstamkanker een kans!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mailonlinks.webcontrolmo.nl/wf/click?upn=9ff5n07LBbW05R6JsJ29i4XqXyI6gJcdr3OD3CrsOXp0yFZNHvveEHqlVGMFu-2BLdSo-2BO-2FtAlkFdYkOyQ2Ar9mPScJ94T9tY8KOstobo54WI-3D_QOj-2FXWMwrtGhHdk0ao-2FYqTICsVMT24RqpjmM0aDgX9tJdB44Bm-2FhtSNqTquLahyPaMpcY-2FOFwK-2BQ4bcveKmxXyVk6NGJx-2BAL3-2B1w8yc0WTwOTb91lTprLjbyKmqV8-2FHIjkziabmqKpP0s9fPTAOxLCBWMRENfAyz1QpiEHoq5oFJIv3ghZ3-2F-2F0zv42PtpguuOvOHSh0SdCJSRMQ-2B01xGsdSxPOXzNYe1Re7oFJHYzjg-3D
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Van de redactie 
************** 

 
De feestdagen staan weer voor de deur. En dat wil 
zeggen dat er weer een aangepaste redactie zal zijn 
aan het einde van 2016 en het begin van 2017. 
Graag ieders aandacht voor het volgende; 
 
Op woensdag 14 dec komt het laatste krantje van 2016. De kopij voor dit krantje 
graag inleveren op maandag 12 december vóór 12:00 uur. In dit krantje 
verwachten wij de wedstrijdprogramma´s voor: 
 
17/18 december 
07/08 januari 
 
Het eerste krantje van het nieuwe jaar zal uitkomen op 
woensdag 11 januari (kopij inleveren maandag 9 januari 
voor 12:00 uur) met hierin het programma voor 14/15 
januari. 
 
Namens de redactie wens ik iedereen hele fijne feestdagen en alvast een gezond 
2017! 
 
Bart Kasten 
 
 

Vruchtenbuurt Nieuws 
******************** 

 
Achilles is als Buurthuis van de Toekomst een 
ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Wij 
bieden onze accommodatie ook  aan voor aan voor 
andere activiteiten zoals tennis, senior fit en jeu de 
boules. 
Hierin trekken we op  met het wijkberaad van de 
Vruchtenbuurt die zich inzet voor leuke 
ontmoetingsplekken in de wijk voor jong en oud. 
Op zaterdag 10 december vindt de opening plaats van de vernieuwde  speeltuin 
aan de Bosbesstraat die in samenspraak met bewoners en het Wijkberaad 
Vruchtenbuurt is opgeknapt. Van 14.00 tot 17.30 uur is er het een en ander te 
beleven. Er worden opnames gemaakt van de opening als onderdeel van het 
werk van het Wijkberaad, eerder werden de activiteiten van 
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straatvertegenwoordigers vastgelegd. De VPRO maakt een programma over de 
Vruchtenbuurt, gefocust op het wijkberaad. 
Alle Achillianen zijn uiteraard van harte welkom om de 10e een kijkje te nemen. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

8 dec 
9 dec 
10 dec 
 
 

Kantine verhuur 
Gala avond 
Verhuur kantine 
van 20.00 – 01.00 

16 dec 
17 dec 
2017 
8 jan 

Kantine verhuurd 
Klaverjas 2 (kerst) 
 
Tennis Nieuwjaars-
toernooi 

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

 
Achilles – GKV/Enomics 22-22 
Achilles 2 – DeetosSnel 3 30-14 
Rohda 4 – Achilles 3 18-23 
Valto 5 – Achilles 4 14-11 
Futura 4 – Achilles 5 8-24 
Achilles 6 – ODO 4 16-13 
Paal Centraal 3 – Achilles 7 10-15 
Achilles 8 – Exccelsior 6 15-7 
Achilles 9 was vrij 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – GKV/Enomics 22-22 
Rust Roest – Tjoba 22-19 
Tilburg – Nieuwerkerk 17-22 
Pernix – Antilopen/Lancyr Deelen 31-27 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Pernix 4 8 4 0 0 121 92 29 
Nieuwerkerk 4 6 3 1 0 92 84 8 
Rust Roest 4 6 3 1 0 73 67 6 
GKV/Enomics 4 5 2 1 1 108 104 4 
Antilopen/Lancyr Deelen 4 4 2 2 0 90 87 3 
Tjoba 4 2 1 3 0 85 91 -6 
Achilles 4 1 0 3 1 80 99 -19 
Tilburg 4 0 0 4 0 74 99 -25 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 – GKV/Economics 1 22-22 
Binnen no time 0-3 achter komen, de hele wedstrijd in de achtervolging, 
meermaals gelijk komen, zo’n 10 minuten voor tijd toch een eerste voorsprong 
pakken.. En na 50 minuten met één punt van het veld. Voor beide ploegen zal 
het gevoel van ‘er had meer in gezeten’ overheersen, maar.. Het eerste punt voor 
Achilles is binnen.  
 
Na drie wedstrijden in de overgangsklasse nog puntloos onderaan, wat hadden 
we het graag anders gezien. Er zit meer in de groep, dat weten we, maar nu willen 
we het ook graag belonen met punten! Deze week een gewijzigde opstelling, met 
Malou en Michael in de basis, in de hoop het zo met name in de rebound van 
GKV te winnen en zo in aanvallen te kunnen herhalen. Onze aanval begon 
zaterdag niet scherp genoeg. Kansen waren er zeker, maar de korf werd nog niet 
gevonden. Pas na 0-3 viel de eerste Achillesgoal, uit de handen van Bas. Dat 
gaatje van twee/drie kon GKV lang vast houden, maar de vierde goal kon 
gelukkig steeds voorkomen worden. Zo kropen we langzaam maar zeker 
dichterbij, bij rust was er nog een verschil van één punt: 11-12. 
 
Dan volgt de beruchte periode na rust, waar we zelden 
scherp lijken te kunnen zijn. Ook nu volgde de eerste goal 
voor GKV, 11-13. In tegenstelling tot eerdere wedstrijden, 
lieten we GKV dit keer niet verder weg lopen. Na de 
aansluitingstreffer bij 16-17 toch een domper: Dylan 
blesseerde zijn enkel en moest het veld verlaten. Hopelijk valt het allemaal mee 
en hoeven we je niet lang te missen: sterkte! Aan Kjeld de zware taak om in een 
spannende wedstrijd als deze moeiteloos in te vallen. 
 
Bij 18-17 was ‘ie daar dan eindelijk: de eerste voorsprong voor Achilles. Het 
aanwezige publiek liet zich goed horen, hier viel misschien wel echt iets te halen! 
Daarna pakten de ploegen beurtelings een minimale voorsprong, waar we GKV 
zelfs een beetje hielpen, we kwamen te makkelijk in situaties die op de stip gingen 
en dat is zonde in zo’n slotfase. Ook de 21-22, een voorsprong voor GKV 1 
minuut 40 voor tijd, was een strafworp. Tóch wisten we weer gelijk te komen en 
kwam de bal in de laatste 25 seconden nog naar onze aanval. Snel neerzetten, een 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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doorbraak forceren en zelfs nóg een kans.. Maar de stand bleef 22-22. Een 
gewonnen punt.. Maar had er stiekem niet meer in gezeten?  
We zullen het nooit weten! Voor nu is het eerste punt binnen, laat het een begin 
zijn voor hopelijk nog meer punten. Vandaag hebben we in elk geval laten zien 
ons in tegenstanders vast te kunnen bijten en hebben we weer een strijd & 
 vechtlust laten zien, we zouden het iedere ploeg lastig(er) moeten kunnen 
maken.  Volgende week wederom een thuiswedstrijd, tegen ongeslagen koploper 
Pernix waar oud-Achillestrainer Eric den Dekker aan het roer staat. Een ploeg 
die over alle schijven scoort en lastig te stoppen is, maar lastig betekent nooit 
onmogelijk. Natúúrlijk kunnen wij hier wederom alle steun bij gebruiken, dus 
heel heel graag tot volgende week zaterdag, om 18.05 uur in ons eigen Ockie. 
 
Desiree 
 
Achilles 2 – Deetos/snel 3 30-14 
Na twee weken van teleurstellende nederlagen 
overheerste vorige week het ‘net niet’ gevoel tijdens de besprekingen. De punten 
hadden er zeker in gezeten in beide wedstrijden, maar helaas wisten we in beide 
wedstrijden niet aan het langste eind te trekken en konden we de wedstrijden niet 
goed uitspelen.  
 
Tijdens de trainingen werd er door iedereen hard gewerkt om toch weer punten 
te gaan pakken. En dat moest afgelopen zaterdag tegen Deetos gaan gebeuren, 
een ploeg die op papier één van de mindere tegenstanders leek. Met wat 
wijzigingen in de opstelling begonnen wij zaterdag in ons eigen Ockenburgh 
allemaal scherp aan de wedstrijd. Anne-Roos opende de score al vrij snel met een 
zuivere korte kans, al snel in de eerste helft bleek dat wij weinig tegenstand 
gingen krijgen van de tegenstander. Na een snelle 8-2 voorsprong gingen wij de 
rust in met een stand van 13-7. Uit het feit dat in de eerste helft alle 8-spelers al 
gescoord hadden, blijkt ons gevarieerde spel, waarin iedereen gevaarlijk kan zijn.  
 
In de rust werden de puntjes op de i gezet en spraken we af dat we het verschil 
met Deetos nog groter wilden maken. We kwamen weer scherp de kleedkamer 
uit en Kjeld wist direct te scoren. Er werden mooie combinaties gemaakt en we 
bleven over verschillende schijven scoren. Ook verdedigend zat het de tweede 
helft beter in elkaar, we zaten er dichtbij en gingen er niet overheen. Met nog 5 
minuten op de klok waren er nog 4 doelpunten nodig om de 30 doelpunten aan 
te tikken. Dat was zeker wat erin zat en aan de sfeer in het veld was te merken 
dat we die maar al te graag wilde aantikken. De laatste 5 minuten zette Achilles 2 
nog even aan en met nog 1 minuut op de klok schoot Twan het dertigste 
doelpunt binnen. Mede hierom sloten we de wedstrijd zeer goed af en waren we  
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allemaal blij met de gewonnen punten. Ook al stonden we voor, we bleven voor 
ieder doelpunt vechten en dat was erg goed en sterk om te zien.  
 
Ook volgende week gaan wij met Achilles 1 & 2 weer voor de volle winst, dit 
keer beide tegen Pernix. Wederom mogen wij weer aantreden in onze eigen zaal. 
Wij zien jullie graag volgende week zaterdag! 
 
Julia 
 
Rohda 4 – Achilles 3  
Achilles 3 ging zaterdag middag naar 020 voor een wedstrijd tegen de concurrent 
Rohda. Deze wedstrijd moest gewonnen worden om kans te maken op het 
kampioenschap te behouden. De opdracht van de wedstrijd: blijf gefocust en laat 
je niet afleiden door de tegenstander (achteraf gezien een goed advies).  
Achilles 3 begon goed met de wedstrijd. De eerste 20 minuten domineerde we en 
konden we uitlopen naar een voorsprong van 4-9. Na deze 20 minuten was de 
ommekeer in de wedstrijd en werd het in het vak met Erwin, Joy, Jeanette en 
Lars voor vooral vecht korfbal. De heren in dit vak waren niet bepaald aardig 
voor ons, maar goed we waren hierop voorbereid door de coaches en konden 
gelukkig rustig blijven. Helaas kwam ze terug door een aantal bizarre schoten 
vanaf de middellijn en hoekjes van het veld 
Met een stand van 10-11 zochten we de kleedkamers op. 
 
De tweede helft begon weer sterk waardoor we konden uitlopen tot een 
voorsprong van 12-17. Helaas bleven ze mee scoren maar konden we steeds een 
voorsprong van 4 punten behouden. Nu was het gewoon een kwestie van 
koppies erbij houden en geen gekke dingen doen aangezien de heren nog steeds 
gek bezig waren. Gelukkig bleef iedereen rustig en bleven we allemaal heel. 
Uiteindelijk konden we in de laatste minuten nog werken aan het doelsaldo en 
eindigde de stand op 19-25.Een mooi resultaat na een bizarre wedstrijd.  
 
Volgende week naar Apollo om daar 
ook de punten op te halen. Maar eerst 
weer lekker trainen. 

 
Houdoe, 
Lars Alsem  
 

Achilles 6 - ODO 4  16-13 
Wat een heerlijk avondje was het afgelopen zaterdag in de Ock! Nou ja, wat een 
heerlijke nacht, want ook al hadden we met z’n allen afgesproken met Team 6 op 
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zaterdag te spelen, scheelde het niet veel of het had een zondags partijtje 
geworden. Zaterdag of zondag, het was in ieder geval tijd dat Team 6 weer een 
een overwinning ging pakken want tot afgelopen zaterdag waren er net zoveel 
overwinningen geboekt als door Team 1. Waarbij aangetekend moet worden dat 
Team 6 wel betere ruststanden had genoteerd en minder strafworpen had gemist. 
Tristan was nog steeds geblesseerd. Hij nam plaats achter de jurytafel samen met 
de ‘zieke’ (lees: zich aanstellende) Marieke die wel fit genoeg bleek voor de derde 
helft aan het Pomonaplein na nota bene feestbeest Sandra thuis te hebben 
gebracht. Yoeri is in de zak mee naar Spanje. Tenminste, daar gaan we wel van 
uit. Hij vierde zaterdag het feest van Sint Nicolaas en gezien zijn streken het 
afgelopen jaar zou het niet meer dan logisch zijn dat Yoeri ‘in de zak’ mee is naar 
Mediterrane streken. Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt de Sint zich wel erg 
ongeloofwaardig. Maar goed, de wedstrijd. Rinoessj tekende al vroeg voor de 1-0 
met een afstandsschot na een vloeiende aanval De 1-1 volgde kort daarop waarna 
het tweede aanvalsvak moeite had om de korf te doorboren. Intussen kreeg in de 
verdediging Sandra het aan de stok met de scheidsrechter. Hoewel de arbiter een 
beer van een vent was, leek hij toch het één en ander te compenseren te hebben 
en bij wie kan je beter je mannelijkheid bewijzen dan bij Sandra! Hoewel, Sandra 
ging in het verleden natuurlijk voor alles met een… Y-
chromosoom dat ademt. Dus veel indruk hoef je niet per se 
te maken. Na een schot door Sandra’s directe tegenstander, 
dat overduidelijk verdedigd was, besloot de dienstdoende 
scheidsrechter in zijn (eigen) wijsheid dat het een correcte 
poging was. Daar Sandra als zoon van Ton een 
buitengewoon goede kijk heeft op scheidsrechterlijke 
beslissingen en arbitrale dwalingen, ging zij de discussie aan met de man met de 
fluit (“Weet je wel wie mijn vader is!”). Grapje, dat zei ze natuurlijk niet echt. Wat er 
wel gebeurde is dat de scheids zei: “Doe maar rustig,” wat op Sandra het effect 
heeft als een mentos in een fles cola. Volgens eigen zeggen. In de rust, toen 
Team 6 met 8-7 voor stond, kwam de scheids nog even een praatje maken om 
Sandra duidelijk te maken dat hij wel degelijk gelijk had en dat dat kwam omdat 
hij thuis nooit iets te vertellen heeft hij nou eenmaal de scheidsrechter was. 
Nadat-ie nog even tegen Sandra had geschreeuwd waarmee de rollen nu eens 
waren omgedraaid in vergelijking met de huiselijke situatie ving de tweede helft 
aan met een tweede aanvalsvak dat nu makkelijk het korfje wist te vinden. 
Rinoessj had inmiddels zijn kruit verschoten (waardoor Mieke uiteindelijk 
topscorer werd), maar gelukkig pakte de rest van zijn vak de handschoen op 
waardoor hij niet gewisseld hoefde te worden en Team 6 uitliep naar een 
comfortabele 15-9 voorsprong. De voorsprong werd in de laatste tien minuten 
iets minder comfortabel maar toch kon op het digitale wedstrijdformulier een 16-
13 overwinning genoteerd worden. De slotconclusie van Yoeri was dat we 
hebben gewonnen omdat hij er zelf niet bij was. Hulde voor dit 
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reflectievermogen. En terwijl Rinoessj en Marieke nog even de laatste aflevering 
van “Oh oh daar gaan we weer” bespraken (Marieke is gek op joppiesaus) werd 
meteen een bowlingbaan vastgelegd voor 11 maart. Met pannenkoeken. Alex en 
Tristan trakteren want die zijn dan bijna jarig. 
 
Groeten,  
Erwin 
 
Paal Centraal 3 Achilles 7 10-15 
Aangezien het weer bijna Sinterklaas is, 
en ik persoonlijk zelf graag Kerstmis, 
 
Dit keer heel afgezaagd een wedstrijdverslag als gedicht, 
te beginnen bij de 3 halen, 4 betalen speciaalbieractie en wat dit heeft aangericht. 
 
Daardoor wederom een wedstrijd zonder Henk en dat voelt als een gemis, 
en ook Elmar was er niet bij maar waarom bleef in het ongewis. 
 
Gelukkig vieren wij met het team pas Sinterklaas in januari, 
lekker met z'n allen aan de Campari. 
 
Dit jaar in het nieuwe krot van Sem en Evy als ik me niet vergis, 
te hopen voor Rick dit jaar zonder cannabis. 
 
Heel misschien schuift Tom ook nog aan, 
die kan immers nog steeds niet wennen aan zijn emigrantenbestaan. 
 
Ook Sita doet met Sinterklaas weer mee, 
komt ze alleen of met een introducee? 
 
Bij ons speelde vandaag mee Frank Pot, 
het was niet anders, het was ons noodlot. 
 
In korte tijd wederom een wedstrijd tegen Paal Centraal, 
de grapjes over naam zijn nu wel op, allemaal. 
 
Nikki kwam net voor de wedstrijd aangeracet vanuit De Lier, 
wat wel een beetje een lastig laatste woord is in de rijmplezier. 
 
Nelleke wist als eerste de zaal te bereiken, 
en toen was het begonnen: het grote klok kijken. 
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Want een scheidsrechter was nog even zoek, 
maar gelukkig werd die wel gevonden in eigen hoek. 
 
In de zaal was het warm en vies, 
gelijk maar erop knallen was het devies. 
 
En terwijl Alex nog met de vierde wereldoorlog in haar hoofd zat, 
was het de scheidsrechter met het fluitsignaal waardoor de wedstrijd aantrad. 
In de rust stond het pas 6-6, 
en was het van onze kant nog niet al te best. 
 
Maar na rust begonnen we te vlammen, 
en konden we de tegenstander verlammen. 
 
Zelfs met zeven man waren we niet te stoppen, 
en vlogen de ballen erin vanaf onze vingertoppen. 
 
De dikke enkel van Rick deerde ons dus niet, 
mede doordat Louise een baan als Slachtofferhulp geniet. 
 
Met 10-15 uiteindelijk een ruime overwinning in Delft, 
en was het tijd voor een kleine derde helft! 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – TOP/Quoratio A1 21-23 
Achilles A2 – Nieuwerkerk A2 12-24 
Avanti A4 – Achilles A3 15-16 
ONDO A5 – Achilles A4  
Achilles B1 – De Meervogels B1 31-9 
TOP/Quoratio B2 – Achilles B2 16-10 
Achilles B3 was vrij 
Achilles C1 – De Meervogels C1 5-7 
Achilles C2 – Refleks C1 2-28 
Achilles C3 – Fiks C2 4-7 
Achilles D1 was vrij 
Fortuna D4 – Achilles D2 9-3 
Achilles E1 – Avanti E2 2-11 
Achilles E2 – ODO E3 6-2 
Weidevogels E5 – Achilles E3 8-11 
Achilles F1 – ALO F1 17-14 
Achilles F2 was vrij 
Avanti F2 – Achilles F3 9-5 
 
Na het gelijkspel vorige week tegen Dijkvogels, mocht de E2 dit weekend tegen 
ODO, dat zijn eerste wedstrijd gewonnen had. Op het veld boekte de E2 tegen 
ODO E4 de eerste overwinning van het seizoen, maar zaterdag was de E3 van 
ODO de tegenstander. Op papier dus een zwaardere tegenstander. Waar we 
vorige week nog invallers nodig hadden om tot vijf spelers te komen, was dit 
weekend iedereen weer present. We begonnen goed aan de wedstrijd met een 
lange aanval en na balverlies werd de bal weer snel teruggepakt. Het leverde de 1-
0 op, waarna ODO een tandje bijschakelde en zeer zuinig met de bal omging. 
Waar wij ballen nog wel eens met slappe boogjes of in het wilde weg gooien, was 
bij ODO alles keurig strak in de handen. En konden ze de bal niet kwijt, dan 
hielden ze hem vast. Tot kansen leidde het echter nauwelijks en dat kwam omdat 
we vanaf het begin van de wedstrijd scherp verdedigden. Armin stond tegen een 
goede heer, maar telkens als deze naar binnen ging voor een doorloop stond 
Armin daar weer met zijn hand omhoog. Maar ook alle andere spelers waren 
scherp. ODO dacht twee keer te scoren, maar beide keren stond er een van ons 
bij met zijn hand omhoog. Een snelle uitbraak na eindelijk een onderschepping 
leverde enigszins tegen de verhouding in de 2-0 op. 
Na tien minuten kwam er bij ODO een snelle dame in het veld die tegen Lucas 
kwam te staan. Deze dame was niet alleen snel, maar had ook een goed overzicht 
en onderschepte zo veel ballen. Hierdoor kwamen wij bijna helemaal niet meer 
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aan aanvallen toe en leek het een kwestie van tijd dat ODO een keer zou scoren. 
Dat gebeurde dan ook, maar door nog altijd uitstekend verdedigen van ons, bleef 
het bij één doelpunt. 
In de rust werd afgesproken dat we veel gebruik zouden maken van 
schijnbewegingen om de dame van Lucas het bos in te sturen. Bij ingang van de 
tweede helft stond de dame echter niet meer tegen Lucas, maar tegen Armin, 
waar ze iets minder vat op leek te hebben. Toch was het nog steeds vooral ODO 
dat aanviel, maar doelpunten vielen niet, mede doordat Jalien, die voortdurend 
probeerde bal en tegenstander in de gaten te houden, telkens goed op tijd bij haar 
dame was. 
Nou is dit seizoen al meerdere malen gebleken dat de E2 de laatste tien minuten 
op zijn best is en dat bleek ook vandaag het geval. Lucas, die al de hele wedstrijd 
zijn doorlopen keurig onderhands nam, had zijn vizier weer scherpgesteld en 
gooide de ene na de andere doorloop erin. Ook Bregje schakelde over van een 
soort bovenhandse doorloop op een mooie onderhandse, al had zij daarbij wat 
minder geluk in de afronding. Kiki had intussen de lastige dame die eerder tegen 
Lucas en Armin stond overgenomen en had haar keurig onder controle. 
Pas nadat wij de 6-1 hadden gemaakt wist ODO nog iets terug te doen, maar 
verder dan 6-2 kwamen ze niet. 
Er is tot nu toe een mooie groei te zien in de E2. Er wordt steeds beter gespeeld: 
er wordt goed naar elkaar gekeken, er wordt steeds meer automatisch met de 
buitenste hand gegooid (Bradley doet het nu standaard) en we beginnen 
doorlopen onderhands te nemen in wedstrijden. Er valt uiteraard ook nog 
genoeg te verbeteren. Zo mogen we iets zuiniger worden op de bal en nog altijd 
wat meer afvangen. 
Volgende week wacht Phoenix, wederom een lastige tegenstander. Als we net zo 
scherp verdedigen als afgelopen zaterdag, dan moeten we een heel eind kunnen 
komen. Weer hard trainen dus deze week! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles b1 - Meervogels b1 
zaterdag moesten we tegen meervogels en we hadden gewonnen met 31-9 met bij 
de eerste helft al een ruime voorsprong. we kregen een hoop strafworpen mee 
maar ook tegen. maar zelfs van de makkelijkere tegenstanders leer je ook. 
 
Maaike 
 
Achilles C3 – Fiks C2 4-7 
De wedstrijd begon goed en in de 2de minuut maakte Melissa V. de 1-0, daarna 
werd het 1-1. 
Na een tijdje scoorde Silja de 2-1 met een doorloop. Toen scoorde Fiks er twee 
2-3. Toen was Melissa V. aan de beurt en scoorde de 3-3. Dat was de ruststand. 
Na de rust scoorde Fiks er twee achter elkaar 3-5. Toen scoorde Marijn de 4-5 en 
Fiks scoorde er nog twee 4-7 en dat was ook de eindstand van de wedstrijd. 
 
Melissa V. 
 
Zaterdag 3 december 2016 – Achilles E2 - ODO E3 
Om 9 uur stond de voltallige E2 klaar voor de eerste 
thuiswedstrijd van het zaalseizoen. Na het gelijkspel van vorige 
week was de motivatie om te winnen hoog, net als elke wedstrijd overigens. 
De eerste 20 minuten was het hard werken voor beide ploegen. Al snel legde 
Bradley de eerste bal in het mandje. Bregje gooide de tweede er snel in, maar 
daarna was het even knokken voor elke bal. ODO was aanvallend sterk, met een 
paar pittige dames die achter elke bal aan gingen. Maar de E2 liet zich niet 
wegzetten, en verdedigde heel sterk! ODO scoorde een paar keer, maar voor hun 
helaas verdedigd, dus die telden niet. Met 2-1 op het scorebord werd de rust 
ingegaan. 
In de tweede helft keerden de kansen voor de E2. Iedereen kwam wel aan de 
beurt met schieten, maar helaas gingen niet alle ballen erin. Er werden veel 
doorloopballen geprobeerd, maar door de sterke verdediging helaas ook gemist. 
Gelukkig lukte het Bregje om de 3-1 te maken. Hierna kreeg het team vleugels. 
Ze bleven prima verdedigen én aanvallen. Lucas had de doorloop opeens door, 
en zorgde ervoor dat de E2 eindigde op 6 doelpunten. Met nog een rake bal van 
ODO was de eindstand 6-2 geworden.  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en aan de trotse gezichten van de 
spelers te zien ook heel leuk om te doen. 
 
Jalien en Monique 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

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

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

 
Deze week hebben we 2 jarigen en beiden zijn op 13 
december jarig. 
Het zijn Maaike Roos, zij wordt 18 jaar en Wesley 
Smit wordt 19 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 

Grote Clubacie: 365 loten verkocht 
 
Vorige week is de verkoop van de loten gesloten. 
Tot het laatst werden er nog boekjes ingeleverd. 
En het mooie resultaat van al jullie inspanning is 
dat er 365 loten zijn verkocht. Dat betekent dat we € 876 voor onze club hebben 
verdiend! 
En nu wachten wie er een winnend lot heeft. De trekking is op donderdag 8 
december. 
 
Dan is het nu tijd de uitslag van de lotenverkoop door de beste teams bekend te 
maken: 
F1: 210 
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E2: 39 
E1: 34 
 
De beste lotenverkopers die een ticket voor een pretpark krijgen: 
Milan Laarhoven: 74 
Esmee Alkema: 39 
Erik Zoutendijk: 35 
Lynn Hulsman: 31 
Sanne Alkema: 31 
Bo Linse: 23 
Kiki Kraak: 23 
Estelle Arnts: 20 
 
Het superteam F1  heeft meer loten verkocht dan de beste teams in voorgaande 
jaren! 
De prijs voor beste team en beste lotenverkoper komt naar jullie toe. 
 
Allemaal heel erg bedankt voor jullie inspanning voor de club. Wat we voor leuks 
met het geld gaan doen is nog niet bekend. We hebben ook nog het bedrag van 
vorig jaar gereserveerd. Dus wie een ideetje heeft kan dat altijd doorgeven. 
 
Groetjes, 
Astrid 
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 CR- Nieuws 
*********** 

 
 
Vrijdag 9 december Chique Rendieren Gala 
Op vrijdag 9 december is het zover! De smoking, 
kerstjurk en rendieroren kunnen uit de kast worden gehaald, want het is tijd voor 
het Chique Rendieren (CR) gala! Vanaf 21.00 uur zijn jullie welkom voor een 
drankje en dansje in de Achilles kantine. Toegang tot het feest kost €2,50 (18+). 
De opbrengst zal naar de Ton voor Achilles gaan. Op FB is een oproep geweest 
voor de barbemensing. Daar kun je je nog voor aanmelden! Wie dat al gedaan 
heeft: bedankt daarvoor! 
 
Groeten van de CR 
 
 
Klaverjassen 
2 weken geleden liet ik jullie al weten 
dat de klaverjasdrive op zaterdag 17 
december zou plaatsvinden ivm de 
verhuring op vrijdag de 16e. 
Tot nu heb ik nog geen 
aanmeldingen gekregen en het wordt 
nog wel een Kerstdrive. 
Dave zou bij de sponsoren kijken of 
hij leuke prijzen los kon maken. 
Dan moeten er natuurlijk 
aanmeldingen komen. 
Het is nog maar 1½ week. 
Meld je dus aan: ovreijn@hotmail.com of 3251134. 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 

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 recreant: Peggy (P.) van Giffen – van Bleyswijk 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Tom Ros (Achilleslidnr. 2701) 
 Remko ter Weijden (Achilleslidnr. 3001 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Iris van Maanen 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Nieuwjaarstoernooi 
 
Geen oliebollentoernooi, maar een 
Nieuwjaarstoernooi en wel op zondag 8 
januari 2017. Een gezellig toernooi waar we 
met z’n allen kunnen proosten op het 
nieuwe jaar en de kerstkilo’s er gelijk weer af 
kunnen slaan!  
Zet de datum vast in de agenda! Opgeven mag natuurlijk ook alvast: 
tennisinfo@hkvachilles.nl 
Graag in koppels, maar heb je (nog) geen partner, geef je gewoon op en wij 
helpen je erbij!  
Ook zouden we het heel leuk vinden om wat tennissers van buitenaf te zien bij 
onze vereniging, dus trommel al je tennisvrienden op en doe gezellig mee 8 
januari! 
Kosten leden: € 2,50  
Niet leden: € 5,- 
 
 
Beschikbaarheid 
Beschikbaarheid tennisvelden in winterperiode: 

    Maandag t/m vrijdag   10.00 tot 17.00 uur 

    Woensdagavond   19.00 tot 22.00 uur 

    Zaterdag   14.00 tot 17.00 uur 

    Zondag   10.00 tot 17.00 uur 

 
Tenniscie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
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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. 
 

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 E3 – Dijkvogels E1 
  09.00 uur Achilles F3 – Phoenix F2 
  10.00 uur Achilles D2 – ONDO D3 
  11.00 uur Achilles D1 – ONDO D1 
  12.00 uur Achilles C3 – SDO C3 
  13.00 uur Achilles C1 – KCC/So Natural C1 
  14.00 uur Achilles B1 – Die Haghe B1 
  15.15 uur Achilles A1 – KCC/So Natural 

A1 
  16.45 uur Achilles 2 – Pernix 2 
  18.05 uur Achilles – Pernix 
  19.25 uur Achilles 8 – TOP/Quoratio 7 
  20.35 uur Achilles 7 – Fortuna/Delta 

Logistiek 6 
 
Zondag: Ockenburgh  Geen thuiswedstrijden!! 
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Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 10 en zondag 11 december 2016 
 

Achilles 1 –  Pernix 1 
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Kelly, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.05 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 17.05 uur aldaar 
Wedstr.nr.:  12304 
Scheids: J. ter Veer 

 

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

Zaterdag om 16.45 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 15.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15111 
Scheids: R. Peters 

 

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

Zaterdag om 13.30 uur in Deimos, 
Heerhugowaard 
Verzamelen: 11.30 uur  voor het veld 
Wedstr.nr.: 16638 
Scheids: A. Houtman 

 

Avanti (P) 5 – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Frank M 
 Katrien, Tessa, Dinna, Sifra, Renske L. 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 20.30 uur in De Viergang 
Verzamelen: 19.15 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: 16631 
Scheids:  

 

HKV/Ons Eibernest 6 - Achilles 5  
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda, Iris 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako,  
 Leon van B, Bas M 
Res:  

Zondag om 13.15 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 12.30 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 16622 
Scheids: R. Pardoen 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

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

Zaterdag om 13.00 in SRC 
Rottemeren, Bleiswijk 
Verzamelen: 11.30 uur bij het veld 
Wedstr.nr.: 15007 
Scheids: A.van den Beukel 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
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Achilles 7 – Fortuna/Delta Log. 6  
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar 
Res: 

Zaterdag om 20.35 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 19.50 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 4648 
Scheids: Jelmar van Hagen 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Achilles 8 – TOP/Quoratio 7 
 Lisanne, Sophie, Judith, Britt, Quirina 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Martijn, 
 Roger, Tom Ros 
Res :  

Zaterdag om 19.25 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: om 18.40 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 4478 
Scheids: Wesley Smit 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKV/Ons Eibernest 8 – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, 
 Monique, Yoke, Marianne, Maya 
 Joost, Arie, Fred, Wout , Sander N 
Res:  

Zondag om 12.00 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 5466 
Scheids: HKV/Ons Eibernest 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 
 

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 10 december 2016 
 

Achilles A1 –  KCC/SO natural A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Yeshe, Jisse 

Zaterdag om 15.15 uur Ockenburg 
Verzamelen: om 14.15 uur  
Verslag: Pepijn 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
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PKC/SWKGroep A3 – Achilles A2  
 Selene, Danique Camille en Jamie 
 Daan, Mark Robbin en Steijn 
Res: Martijn, Iris, Laura 
 

Yeshe, Jisse zie A1 
 

Zaterdag om 16.30 uur  PKC hal(2) 
Verzamelen: 14.45 uur voor het veld 

Verslag: Mark 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond  

Vervoer: Bouwmans, Donders,  
 de Bruijn (Danique) 

 
Achilles A3 is vrij 
Martijn en Iris,  Laura zie A2 
 

Futura A1 – Achilles A4   
 Marloes, Britte, Annelotte 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  

Zaterdag om 14.05 uur Zuidhage 
Verzamelen: 13.20 uur aldaar 
Verslag: Annelotte 
Coach: Robbie en Remko 

 
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 10 december   
 

Achilles B1 – Die Haghe B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Yara, Mick, wna 

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

 

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

Zaterdag 12.00 uur De Kleine Vink 
Verzamelen: 10.30 uur voor het veld 
Verslag: Zoe 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: Labordus, Vden Hout, 
 Muller, De Coninck 

 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ONDO B2 - Achilles B3  
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 

Zaterdag 11.45 uur De Hoekstee 
Verzamelen: 10.30 uur voor het veld 
Verslag: Maartje 
Coach: ?? 
Vervoer: Dubero, Wiersma, Veltman, 
 Van der Zwan 

 

Achilles C1 – KCC/So Natural C1 
 Mick, Max, Floris, Xander 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Thijs 
 
Yara, Mick zie B1 

Zaterdag 13.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 12.15 uur aldaar 
Verslag: Sebas 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 

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

Zaterdag 11.00 uur Zuidplas 
Verzamelen: 9.30 uur voor het veld 
Verslag: Maurits 
Coach: Simon, Ilan 
Vervoer: Spies, Sinnige, Zuidhof,  
 Hollander 

 

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

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Hannah 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Maarten den Hartog 

 
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 10 december 
 

Achilles D1 – ONDO D1  
 Demi, Nikki, Jill, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien, Elise 
 
Thijs zie C1 

Zaterdag om 11.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Nikki  
Coach: Marieke, Koos 
Scheids: Rick P. 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles D2 – ONDO D3 
 Elise, Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly
  Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker 

Zaterdag om 10.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 09.15 uur aldaar 
Verslag: Elishya 
Coach: Joy,  Niek, Danique 
Scheids: Teddie v D. 

 

ONDO E2 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Bjorn, Jim, Bram, Aaron 

Zaterdag om 09.55 uur in de Hoekstee 
Verzamelen: 08.45 uur voor het veld 
Verslag: Jim 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Weerman, Peeters, Linse 

 

Phoenix E2 - Achilles E2  
 Kiki, Jalien, Bregje 
 Armin, Bradley, Lucas H. 

Zaterdag om 09.00 uur in de 
Oosterport 
Verzamelen: 07.45 uur voor het veld 
Verslag: Lucas  
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: Smit, Kraak, Houwing 

 
 
 
 

Achilles E3 – Dijkvogels E1 
 Nikki, Shannon 
  Joost, Teun, Lucas B. 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Teun 
Coach: Tristan, Robbin 
Scheids: Laura M. 

 

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

Zaterdag om 09.00 uur in de 
Fortunahal 
Verzamelen: 07.45 uur voor het veld 
Verslag: Milan  
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Vervoer: Alkema, Laarhoven, 
 Zoutendijk 

 

VEO F1 - Achilles F2  
 Eva, Britt 
 Jens, Jurre,Lukas K., Xander 

Zaterdag om 09.15 uur in Essesteyn 
Verzamelen: 08.15 uur voor het veld 
Verslag: Xander 
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Vervoer: Sluiter, Nooteboom, Spek 
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Achilles F3 – Phoenix F2 
 Christine, Layla, Joanne 
 Milan, Sem 
 
Britt zie F2 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Joanne 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Steijn W. 

 
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). 

 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Ockenburgh 
09.00 – 10.00 Tristan, Rinus 
10.00 – 11.00 Joy, Niek 
11.00 – 12.00 Marieke, Koos 
12.00 – 13.00 Mariska, Ruben 
13.00 – 14.00 Robbie, Fabian 
14.00 – 15.15 Gerald, Dylan 
15.15 – 16.45 Arjen, Ferry 
16.45 – 18.05 Wesley 
18.05 – 19.25 Martijn 
19.25 – 20.35 Res. dame/heer Ach. 8 
20.35 – 21.45 Res.dame/heer Ach. 7 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 28-11 Marian Lijmbach 
 12-12 Olga van Reijn 
 26-12 Monique Alsem 
 09-01 Vera Rodriguez 
 23-01 Anneke Zoutendijk 
 06-02 Coby Linse 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 

Volgende week zaterdag 17 en 18 december 
 

Rust Roest - Achilles 
Rust Roes 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – ZKC ´31 4 
Achilles 4 – Weidevogels 4 
Achilles 5 – Aurora 2 
Achilles 6 – Futura 3 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 is vrij 
Achilles 9 – Phoenix 6 
Fortuna/Delta Logistiek A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Die Haghe A1 
Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 
Achilles A4 – Avanti A6 
Achilles B1 is vrij 
Achilles B2 – Weidevogels B1 
Achilles B3 – DES B2 
ONDO C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – ODO C1 
Madjoe C3 – Achilles C3 
Die Haghe D2 – Achilles D1 
Futura D1 – Achilles D2 

Za 17.05 uur 
Za 18.35 uur 
Za 17.45 uur 
Za 20.20 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 19.05 uur 
 
 
Zo 10.00 uur 
Za 19.30 uur 
Za 16.30 uur 
Za 15.15 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 14.55 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 13.00 uur 

Strijphal 
Strijphal 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
 
Ockenburgh 
Fortunahal 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
De Hoekstee 
Ockenburgh 
Middelmors 
Gaslaan 
Zuidhaghe 
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Achilles E1 – Pernix E1 
Achilles E2 – GKV E1 
Achilles E3 – ONDO E6 
Achilles F1 is vrij 
Achilles F2 – Excelsior F1 
Lynx F1 – Achilles F3 

Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 

Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
Leidschenveen 

 
 
 
 
 
 

 


