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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   
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  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
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  Olga van Reijn 
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  Roel Westgeest 
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Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
Contactpersoon Recreanten 
  Susan Middeldorp 
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Achilles online 
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Secretaris 
 Arthur Bolder 
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 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
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 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
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Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 48636782 
 e-mail: marijke.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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Halverwege 
********** 

 
Wat een deceptie dat Tilburg niet op kwam dagen afgelopen zaterdag, immers 
iedereen was er redelijk zeker van dat we op 5 punten zouden komen, maar voor nu blijft de teller nog even op 3 staan. 
Dat valt toch een klein beetje tegen, want als we het duel tegen Tilburg even niet meenemen, hadden dat er 5 of 6 
kunnen (moeten) zijn. We moeten het er voor nu mee doen en positief vooruit kijken, want er is absoluut geen man 
over boord. De kansen op behoud zijn zondermeer realistisch. Zeker ook omdat de opgaande lijn nu goed zichtbaar is. 
Uitstekende wedstrijden tegen GKV Enomics en Pernix geven aan dat we echt iets te zoeken hebben in de 
Overgangsklasse A. Alleen begon het seizoen zo stroef met b.v. onnodige verliespartijen tegen Antilopen uit en later 
Tjoba uit. We hebben ook wat pech gehad. Zo viel Bastiaan al na 10 minuten in de eerste wedstrijd tegen Antilopen uit 
en dat bleek toch een serieuze aderlating. Tegen Tjoba (niet gezien) zijn we door de ondergrens gezakt, maar daarna is 
Achilles opgestaan en beter gaan korfballen. Ook is de inzet van Malou een goede zet geweest. Malou met haar fysiek 
en gevoel voor het bespelen van de ruimte in het achterveld is zondermeer van toegevoegde waarde.  
Tegen Nieuwerkerk moesten we er weliswaar toch ruim af, maar daar zag je al dat het beter begon te lopen en we mee 
konden scoren. Tegen GKV Enomics (met relatief weinig lengte in de ploeg) begon het te lopen en Gerald had hier de 
winnende treffer op zijn hand. De bal viel in de slotseconde net de verkeerde kant op, anders hadden we 2 punten 
gepakt. Het harde blok van Bastiaan zullen we ook niet snel vergeten. Maar dit verdiende punt (welke wel eens heel 
belangrijk kan zijn aan het einde van de rit) luidde de ommekeer in. Tegen het sterke Pernix in de breedte was iedereen 
getuige van een net niet stunt. In het laatste kwart van de wedstrijd hadden we simpelweg het betere van het spel en het 
had uiteindelijk ook zomaar onze kant op kunnen vallen. Balen, omdat we er zo dicht bij waren, maar dit was de 
definitieve bevestiging van de groeiende vorm en geloof in eigen kunnen en kwaliteit. Ik denk ook dat de veranderde 
opstelling goed heeft uitpakt. Tegen Rust Roest uit (waar het korfbal niet echt leeft, getuige de spaarzame toeschouwers 
+ een paar kangoeroes die een feesttoetertje hadden gekregen om nog iets van sfeer te creëren) moest het dan gebeuren 
en zo geschiedde. We waren de baas in Eindhoven, misschien uiteindelijk niet eens zo zeer qua uitslag,  maar 
speltechnisch was het verschil aanzienlijk.   
We staan dus op 3 punten en er komen een aantal zeer belangrijke thuiswedstrijden aan 
tegen tegenstanders waar we van moeten winnen. Ik doel op de thuisduels tegen 
Antilopen, Tjoba en Rust Roest. Als we niet morsen, dan hebben we 9 punten. Maar het 
venijn zal in de staart zitten waar we 2 x Tilburg gaan ontmoeten. Ik ga er vanuit dat die 2 
wedstrijden 4 punten opleveren. Op 13 punten eindigen lijkt dus mogelijk en dat zou 
genoeg zijn voor behoud zonder het spelen van beslissingswedstrijden (het geval voor plek 
7). Maar waarom geen 15 of 16 punten? Pernix, Nieuwerkerk en GKV zullen nu echt niet 
meer zo zeker van hun zaakjes zijn en Achilles bloedserieus nemen. Ik ben positief over 
een goede afloop, maar ga niet focussen op misschien wel punten van de nummers 3 
pakken, focus op de wedstrijden die gewonnen moeten worden.  
@ vakkie A! Uit tegen Antilopen heeft hun vakkie met Antilopen elke airball van Achilles 
luid bezongen en dat hielden ze de hele wedstrijd vol. Dus scherp zijn tegen Antilopen! (en 
alle andere tegenstanders ook natuurlijk)  
Ons 2e heeft zichzelf hier en daar te kort gedaan door b.v. tegen Maassluis en Rust Roest met één doelpunt verschil te 
verliezen. Win je die 2 potjes dan had je gewoon stevig bovenaan gestaan. Afgelopen weekend bewees het 2e tegen 
koploper RWA dat ze daar weldegelijk aanspraak op mogen maken. Mijn voorlopige voorspelling dat het 2e in de 
middenmoot zou eindigen wordt door de tweedelingen vooralsnog gelogenstraft. Het 2e moet zich gewoon ten doel 
stellen kampioen te worden, want niemand steekt er bovenuit, iedereen kan van iedereen winnen. Als we niet meer 
morsen, dan wil ik het nog wel een zien, want we staan maar 1 punt van de nummer 1 positie, al is het wel erg druk 
bovenin. Het is dus zaak dat andere uitslagen (naast zelf blijven winnen) wel de goede kant op vallen. Met een positief 
doelsaldo van + 38 en 160 goals voor moet het 2e boven komen drijven. Ik zou zeggen ambitieus zijn en de jacht 
openen!   
Onze A1 dan. Tja ……nul punten dat wel, maar toch hebben we regelmatig laten zien dat we er niet heel ver vanaf 
zitten. Tegen KCC en Top zat de winst erin, maar het momentum pakken we dan niet. Wat ik zie is dat we nog moeite 
hebben om de hele wedstrijd het niveau vast te houden.  ¾ van de wedstrijd lukt al aardig, maar een minder kwartiertje 
doet ons vaak de das om. De positieve kant is er zondermeer. Ook de toppers in de poule (PKC en Fortuna) lukt het 
niet om Achilles er echt vanaf te schieten. Gewoon vasthouden aan de positieve zaken, eager blijven en dan gaat het 
kwartje ook onze kant op vallen.  
Tot slot, kijk even op https://www.korfbal.nl/korfballeague voor de stand. Deze is ongeveer zoals ik had voorspeld, 
behalve dat KZ het beter doet dan ik had verwacht. Overigens; Het gevalletje doping in de Korfballeague bij DSC al 
gelezen? Het moet toch niet gekker worden. 
 
Groet van Peter F  
 

https://www.korfbal.nl/korfballeague
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Van de KC 
********** 

 
 
 

 

Na een gewenningsperiode van een half jaar gaan we nu per 1 januari 2017 echt "Cashless" afrekenen in onze kantine. 
Leden kunnen gebruik maken van Pin en/of Clubkaart. 
 
B.v.d. 
Hkv Achilles 
 
 
 
 
 

Geboren 
******** 
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Activiteiten Agenda Senioren 
3 feb 
18 feb 

Darts 
Pre carnaval 

14 mrt 
 

Kantine verhuurd 
 

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

 
17/18 december 
Rust Roest – Achilles 21-23 
Rust Roest 2 – Achilles 2 22-21 
Achilles 3 – ZKC ´31 4 26-23 
Achilles 4 – Weidevogels 4 ?? 
Achilles 5 – Aurora 2 18-16 
Achilles 6 – Futura 3 11-9 
Achilles 7 was vrij 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 9 – Phoenix 6 5-13 
 
07/08 januari 
Achilles – Tilburg n.g. 
Achilles 2 – RWA 2 24-16 
Thor 2 – Achilles 3 14-12 
DES 5 – Achilles 4 6-20 
KZ Danaiden 5 – Achilles 5 9-31 
VEO 4 – Achilles 6 17-11 
VEO 5 – Achilles 7 11-18 
Achilles 8 – Fiks 6 17-14 
KZ Danaiden 8 – Achilles 9 11-6 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Rust Roest – Achilles 21-23 
Nieuwerkerk – GKV/Enomics 28-27 
Antilopen/Lancyr Deelen – Tjoba 24-28 
Tilburg – Pernix 22-34 
 
Achilles – Tilburg n.g. 
Tjoba – Nieuwerkerk 19-31 
GKV/Enomics – Antilopen/Lancyr Deelen 25-25 
Pernix – Rust Roest 25-23 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Pernix 7 14 7 0 0 211 167 44 
Nieuwerkerk 7 12 6 1 0 177 151 26 
GKV/Enomics 7 8 3 2 2 188 178 10 
Rust Roest 7 6 3 4 0 138 143 -5 
Tjoba 7 6 3 4 0 156 165 -9 
Antilopen/Lancyr Deelen 7 5 2 4 1 160 164 -4 
Achilles 6 3 1 4 1 133 151 -18 
Tilburg 6 0 0 6 0 115 159 -44 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Rust Roest 1 – Achilles 1 21-23 
Het was zaterdagmiddag 13.30 uur en de bus stond al klaar voor de selectie om af te reizen naar het zuiden van het 
land, vandaag staat namelijk het Eindhovense Rust Roest op het progamma. Na de nipte nederlaag van vorige week is 
er maar één doel: die 2 punten moeten mee naar Den Haag! 
 
We startten dit keer al snel met een voorsprong, daarna moet Rust Roest achter ons aan blijven lopen. Wij houden Rust 
Roest in de wedstrijd door kansen voor hun te creëren. Zelf blijven we gelukkig mee scoren. We zoeken de kleedkamer 
op met een ruststand van 12-16. We moeten dus blijven scoren en minder kansen weg geven! 
 
We startten na de rust goed en blijven steeds op 3 punten voor staan. Maar toen werd het toch nog even spannend en 
lieten wij Rust Roest terugkomen met 19-20. ‘Het zal toch niet weer hè’, dachten we even. Gelukkig bleven we er tot 
het eind met z’n alle voor vechten en konden we zelf het verschil uitbreiden naar  19-23. Rust Roest probeerde nog in 
de buurt te komen, maar het eindsignaal van de scheids was er toch echt, met een stand van 21-23 op het scorebord.  
 
De eerste 2 punten zijn binnen en gaan verdiend en wel mee naar Den Haag! Een mooie afsluiting voor het jaar, 
waarbij we –dat mogen we nog niet vergeten zijn – toch mooi twee keer kampioen zijn geworden vorig seizoen.  
 
Bij deze willen wij ook nog even de sponsor van Rust Roest bedanken voor de heerlijke saté na de wedstrijd, de 
Keurslager had goed zijn best gedaan! Natuurlijk ook een applausje voor alle meegereisde supporters (ja, die waren er 
echt!!) en uiteraard een bedankje voor buschauffeur leen die ons weer veilig heeft vervoerd. 
 
Nu is het tijd om even lekker uit te rusten en om even lekker te genieten van de feestdagen. Maar op 7 januari staan wij 
er weer, om de volgende 2 punten in Den Haag te houden, hopelijk tot dan! Want een overwinning vieren met een vol 
Ockenburgh is nog net een stukje leuker. Voor nu namens ons allemaal: hele fijne feestdagen! 
 
Valerie 
 
 
Rust Roest 2 - Achilles 2 22-21 
Afgelopen weekend mochten we met de gehele selectie afreizen naar 
Eindhoven. Nadat het eerste een hele goede wedstrijd had gespeeld en hun 
eerste overwinning had geboekt, mocht het tweede aan de bak in de sporthal van Rust Roest. 
Wellicht kwam het door de iets wat andere voorbereiding of door de sfeerloze hal, maar we begonnen de eerste helft 
niet zoals wij dat tot nu toe als tweede hebben laten zien. Er miste een stukje felheid en afronding. Het duurde dan ook 
niet lang totdat we tegen een achterstand aan moesten vechten. Met een achterstand werd er dan ook de rust in gegaan. 
Aangezien ik reserve stond heb ik niet helemaal meegekregen wat er in de rust is besproken, maar ik merkte wel dat het 
team er na de rust een stuk anders in ging dan de eerste helft. De duels werden iets feller en de afronding werd iets 
beter, maar toch was het nog lang niet op het niveau van wat het tweede normaal heeft en lukte het niet om op een 
gelijke stand te komen. Er werden nog een aantal wissels uitgevoerd, maar uiteindelijk klonk het eindsignaal met een 
stand van 22-21. Er werd nog lang over gediscussieerd waar het nu precies mis is gegaan, maar ik denk dat we kunnen 
zeggen dat we collectief een andere wedstrijd hebben gespeeld dan dat wij de afgelopen weken hebben laten zien. De 
elementen waar wij als tweede juist zo sterk in zijn, positiviteit, de enorme vechtlust en het hoge percentage afronding, 
miste in deze wedstrijd. We hebben deze elementen zeker nodig bij de eerst volgende wedstrijd tegen de koploper 
RWA. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij in het nieuwe jaar weer gaan laten zien wat we allemaal kunnen. 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en ik zie jullie graag terug op 7 januari om  15.45 in Ockenburg! 
 
Mariska 

 
Achilles 2 vs RWA 2 24-16 
Na een weekje rust en een oefenwedstrijd tegen Futura ( die overigens gewonnen werd ) moesten we tegen de koploper 
RWA. Deze wedstrijd moesten we gewoon winnen om met nog in de race te blijven voor het kampioenschap.  
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Wij begonnen met als eerste aanval: Anne- Roos , Julia , Jeroen en Ilan , die lekker uit de startblokken vlogen met een 
2-0 voorsprong . Ook onze eerste verdediging: Mariska , Raquel , Amel en Michael waren scherp aan het verdedigen. 
Helaas kwam RWA langzaam terug in de wedstrijd waardoor het opgeven moment gelijk stond en we weer flink 
moesten bijgassen. Door al het positiviteit en de lange aanvallen die wij wisten te creëren konden we weer op 
voorsprong komen en konden we met een 11-9 voorsprong de rust in. 
In de eerste helft schoten we 1/7 (77 doelpogingen)  
 
De tweede helft ging van start en onze toppers maakte een serie van 4 doelpunten achter elkaar ,zonder dat RWA ook 
maar een kans had van scoren. Op het scorebord stond dat het 15-9 stond en even dachten we dat RWA weer terug 
kwam , maar nee hoor want onze toppers bleven maar scoren . De wedstrijd eindigde met 24-16 en het was een leuke 
wedstrijd om te zien. Vechtlust, positiviteit en vooral veel plezier ! Iedereen heeft het heel goed gedaan en we hebben 
dit als een team gewonnen.  
Tweede helft schoten we 1/5 (63 doelpogingen) in totaal 140 doelpogingen. 
 
Alle supporters bedankt en we zien jullie graag volgende week Zaterdag (14-01-2017) in Ockenburg om 16:45 tegen 
KOAG!  
 
Merel 

 
Achilles 3 – ZKC ’31 4 26-23 
Zaterdag mocht Achilles 3 aantreden tegen de medekoploper  ZKC 4. Wij wisten 
van tevoren dat ZKC een ervaren ploeg is die makkelijk scoort.  Zelf hebben we 
ook een mooie reeks wedstrijden neergezet door Rohda 4 en Apollo 4 te verslaan. 
In de aanval begonnen Alana, Rianne, Bart, en Sander. Waardoor Jeanette, Joy, Lars 
en Erwin verdediging begonnen (te laat shotgun geroepen).  
Na een goed begin waarbij de doelpunten makkelijk vielen stond er al binnen 10 
minuten 6-3 op het scoreboord. Hierna brak een iets mindere fase voor Achilles aan, 
onder andere door één van de spaarzame fouten van de voor de rest uitstekend 
fluitende scheids Alex Bodaan. Een tegenstander nam een rugby doorloop en kreeg 
daarna een strafworp mee, de scheidsrechter gaf de strafworp nota bene tegen zijn eigen broer. Dit zal hij dus nog vaak 
te horen krijgen.  We zijn gaan rusten met de stand 10-12. In de tweede helft ging ZKC vrolijk door met scoren, 
voornamelijk  heren doelpunten van gemiddeld 15 meter afstand.  Met 12-16 op het scoreboord moesten wij dus echt 
aan de slag om nog kans te maken op de punten. Aan de hand van de onder andere sterk spelende Alana en Lars 
maakten wij ook de inhaalslag naar 20-20. Er werd als een collectief goed verdedigd, maar de tegenstander had nog een 
troef op de bank. Deze heer kon zowaar van nog verder raak schieten, waardoor ZKC bij kon blijven. Door een mooi 
afstandsschot van Lars Alsem namen we afstand naar 23-25. Hierdoor kon het publiek tien, tien, tien scanderen naar 
Lars. De aanval die mocht beginnen speelde de wedstrijd professioneel uit met een sterk spelende Sander Suurd, die 
zijn heer elke wedstrijd kansloos laat in de rebound. Het slotakkoord was voor Bart Kasten die vaker moet proberen 
om te hard te schieten, waardoor de einstand 26-23 verscheen. Complimenten voor de sterk spelende tegenstanders van 
ZKC die daarnaast ook nog eens erg sportief zijn. 
Als team zijnde hebben wij een uitstekende wedstrijd neergezet en gaan er alles aan doen om kampioen te worden. 
Hierbij willen wij ook gelijk de wissels en het publiek nog een keer bedanken! Vanwege de aankomende kerstdagen 
hebben wij als derde weer een speciale actie voor onze trouwe volgers, de eerste drie lezers die zich melden bij Jarreth 
en Bas krijgen een verse oliebol.   
 
Groetjes het derde! 

 
Thor 2 – Achilles 3 14-12 
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar, Thor 2 uit in Harmelen. Thor staat op de laatste plaats met 3 punten. In de 
competitie wisten zij ruim te winnen van Rhoda 4 (18-7) en speelde zij gelijk tegen VZOD. Van Rhoda winnen is altijd 
lastig, we moeten deze ploeg dus niet onderschatten.  
 
Nog voordat de wedstrijd was begonnen hadden we onze eerste blessure. Kaylee raakte geblesseerd en kon niet starten 
aan de wedstrijd. Rianne startte in de plaats van Kaylee. In het ene vak stonden Erwin, Simon, Rianne en Jeanette en in 
het andere vak stonden Fabian, Koen, Joy en Alana.  
 
De wedstrijd begon redelijk vlot. Erwin en Fabian waren in de eerste helft aardig op schot en zo kwamen wij al snel 3-7 
voor te staan. De voorsprong was helaas niet van lange duur. Door wat fouten in de verdediging en afstandsschoten 
van de tegenstander werd de stand bij rust 8-7. Een doelpunt achter staan bij de rust is op zich geen probleem, we staan 
er immers maar eentje achter. Maar tegen deze ploeg zou dat niet moeten. Ze zijn duidelijk één van de mindere goden.  
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Ze staan niet voor niets onderaan. Zonde om zo’n grote voorsprong af te staan. Hoewel er fouten zijn gemaakt in de 
verdediging was dat niet ons grootste probleem deze wedstrijd. Het afmaken van kansen… Dat ging deze wedstrijd niet 
zo goed. In de tweede helft moest dit echt beter.  
 
Helaas wisten wij geen voordeel te halen uit het mogen uitnemen van de bal in de tweede helft. Thor wist wel te scoren 
en zo kwamen wij twee punten achter te staan.  Nogmaals, geen probleem. Het zijn twee doelpunten en met onze 
kwaliteiten moeten wij dat gat makkelijk kunnen dichten. Niets was minder waar. De hele tweede helft hebben wij met 
zijn alle hard geprobeerd de benodigde doelpunten te maken. Één keer waren we dichtbij. Met nog 10 minuten te 
spelen, Bart die zijn intrede maakte in het andere vak en scorend vermogen inbracht, kwamen wij op 1 doelpunt 
achterstand. Helaas wisten wij ook dit niet te behouden en scoorde Thor. Opnieuw stonden we weer twee punten 
achter. Dit gat werd daarna zelfs nog groter wat uiteindelijk resulteerde in een eindstand van 14-12.  
 
Twaalf doelpunten scoren in een zaalwedstrijd is gewoon niet genoeg. Als ik kijk naar de afgelopen drie wedstrijden 
waar we tegen Rhoda 25 doelpunten scoorde, tegen Apollo 21 doelpunten en tegen ZKC 26 doelpunten dan is dat een 
heel groot verschil met vandaag. We maken het onszelf heel erg moeilijk in deze competitie door twee keer te verliezen 
van de laatste in de poule. Beide keren verliezen we doordat we niet genoeg scoren. 
 
Er is gelukkig nog niks verloren voor het kampioenschap maar we staan nu wel met zijn drieën gedeeld op de eerste 
plaats. ZKC en Velocitas hebben er weer een sprankje hoop bij gekregen. Hopelijk kunnen we in ieder geval bij één 
concurrent dat sprankje kapotslaan, want volgende week staat Velocitas al op het programma. Voor wie wilt komen 
kijken, wij spelen om 18:30 in de sporthal de Does in Leiderdorp. 
 
Jeanette 
 
VEO 5 – Achilles 7 11-18 
Het jaar begon met goed nieuws van oud teamgenoot en tevens zus van Elmar, Lianne is 
namelijk bevallen van Sophie. Namens ons allemaal gefeliciteerd met de geboorte van jullie 
dochter! Ook Elmar gefeliciteerd als oom en inmiddels niet meer de kleinste van de familie. 
Voor deze wedstrijd moesten we het doen zonder een groot deel van ons team, zoals Henk. 
En nee het is niet omdat hij de vader van Sophie is maar omdat hij zijn verjaardag moest vieren. Volgens hem is hij ook 
dit jaar weer 34 geworden, ook Henk van harte! Omdat goede voornemens meestal in januari nog wel vol te houden 
zijn waren er maar liefst drie teamgenoten op de training aanwezig. Met als motto één team, één taak en de nodige 
potverrenikki's stonden we op scherp voor de eerste wedstrijd van het jaar. Wel miste we naast Henk nog een enkel 
vak, of beter gezegd een vak met zwakke enkels. Zowel Rick, Sem als Evy waren geblesseerd en Nelleke zat gevangen 
onder de bevroren rivieren in het zuiden van het land. Daarnaast had Elmar nog last een een snottebel en moesten we 
dus een flink beroep doen op het zesde, dat gelukkig voor onze wedstrijd ook de tegenstander van VEO was. Gelukkig 
waren Rinus, Erwin, Misja, Shirley en Jeroen zo lief om ons uit de brand te helpen. Zo was het dus verzamelen voor 
maar 4 mensen en stond Alex ons al op te wachten in haar Bus. Sem en Evy gingen ondanks dat ze geblesseerd waren 
gezellig mee, waarschijnlijk wel vooral om hun nieuwe auto te showen. We begonnen best goed aan de wedstrijd alleen 
ontbrak het ons aan de doelpunten. Toen we zelfs ineens achter stonden met 5-4 was het tijd om alle kansen eens af te 
maken en nog voor rust waren de rollen omgedraaid: 5-8. Vervolgens zijn we eigenlijk geen moment meer in gevaar 
gekomen, zelfs Alex haar perfecte krul heeft het einde van de wedstrijd gehaald. Het grootste hoogtepunt van de 
tweede helft was echter toch de shirtwissel van Rinus en Jeroen, het shirt waarin Elmar de eerste helft al had gespeeld. 
Dat Elmar verder lekker in zijn vel zat was goed te zien, de XL weken hebben duidelijk een positieve invloed gehad op 
hem. Inmiddels zit hij waarschijnlijk nog lekker thuis aan de pommes duchesse en staat Jeroen nog onder de douche. 
De rest geniet lekker na van de 11-18 overwinning! 
 
Jasper 
 
Achilles Acht Atleten – Fiks 6 17-14 
Afgelopen zaterdag begonnen de Atleten aan het nieuwe jaar met een thuiswedstrijd tegen Fiks. Zoals bij iedere 
tegenstander in de poule was de verwachting dat het een lastige wedstrijd zou worden. Bijna alle ploegen staan dicht op 
elkaar en iedereen kan van iedereen winnen. 
 
Deze week moesten de Atleten het doen zonder Lisanne en Britt. In plaats van deze dames waren Jeanette en Danielle 
gerekruteerd. Aangezien Leon weer fit genoeg was om aan te haken moest Tom het leenshirt weer inleveren, maar 
gelukkig had Tom een ander zwart-wit tricot kunnen regelen. De mannen waren compleet, dus er zaten er 2 langs de 
kant. Mathijs was chef scorebord en Martijn kroop in één van zijn alter ego’s; ditmaal die van Ome Martijn. Ome 
Martijn had de schone taak om team mascotte Brandon te vermaken zolang papa en mama in het veld stonden.  
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Met alles in controle buiten de lijnen, was het taak om ook binnen de lijnen de controle te pakken. Jeanette ging net 
zoals de wedstrijd tegen Avanti los bij de Atleten en had bij rust 5 doelpunten op haar naam. Misschien ook leuk om te 
vermelden over de eerste helft, is dat het bewezen is dat een onderhandse bal er ook in kan vanaf een meter of acht. 
Met 8-7 gingen de Atleten de rust in. De wedstrijd was nog niet helemaal onder controle, maar echt bang waren de 
Atleten ook niet. 
 
In de rust nam Ome Martijn gedwongen afscheid van het Dikkie Dik boek en de Paw Patrol puzzel, want Leon vond 
een helft na ruim 3,5 niets doen wel genoeg.  
 
In de tweede helft kon  Jeanette helaas haar lijn van 5 per helft niet doortrekken en tot haar eigen frustratie bleef zij op 
7 doelpunten hangen. Als zij nou eens die stip er in gegooid had, dan had ze eindelijk een keer de 8 gehaald….. 
Gelukkig voor de Atleten scoorden de tweede helft anderen goed mee en was er eindelijk de controle. Er werd een gat 
van 6 doelpunten geslagen en de wedstrijd kon uitgespeeld worden. Fiks scoorde op het einde nog wel een paar keer, 
maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Bij een stand van 17-14 floot een goed leidende Twan af en was de 
eerste overwinning van 2017 een feit! 
 
Volgende week hebben de Achilles Acht Atleten nachtdienst, want de wedstrijd tegen koploper Meervogels staat dan 
om 20:35u op de planning. Aan de Atleten de taak om de competitie spannend te houden en de Meervogels niet uit te 
laten lopen bij het peloton.  
 
Jeanette en Danielle bedankt voor het invallen!  
 
Leon 
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Wat was 
******** 

 
17/18 december 
Fortuna A1 – Achilles A1 27-15 
Achilles A2 – Die Haghe A1 13-13 
Achilles A3 – KVS/Maritiem A3 15-3 
Achilles A4 – Avanti A6 6-5 
Achilles B1 was vrij 
Achilles B2 – Weidevogels B1 9-13 
Achilles B3 – DES B2 5-12 
ONDO C1 – Achilles C1 18-5 
Achilles C2 – ODO C1 6-8 
Madjoe C3 – Achilles C3 9-5 
Die Haghe D2 – Achilles D1 3-21 
Futura D1 – Achilles D2 8-2 
Achilles E1 – Pernix E1 9-9 
Achilles E2 – GKV  E1 12-7 
Achilles E3 – ONDO E6 14-13 
Achilles F1 was vrij 
Achilles F2 – Excelsior F1 17-11 
Lynx F1 – Achilles F3 7-2 
 
07/08 januari 
Achilles A1 – DeetosSnel A1 14-23 
Tempo A2 – Achilles A2 ?? 
Fiks A2 – Achilles A3 12-19 
ALO A2 – Achilles A4 12-5 
Achilles B1 – Fortuna B1 20-26 
Excelsior B1 – Achilles B2 17-8 
ODO B1 – Achilles B3 6-3 
Achilles C1 – Fortuna C1 9-16 
HKV/OE C2 – Achilles C2 12-3 
Achilles C3 – TOP/Quoratio C5 ?? 
Achilles D1 – Valto D2 13-8 
Achilles D2 was vrij 
Velocitas E4 – Achilles E1 ?? 
Achilles E2 was vrij 
Excelsior E3 – Achilles E3 5-4 
ONDO F1 – Achilles F1 12-15 
Achilles F2 was vrij 
Achilles F3 – Refleks F3 3-16 
 
 
De A2 had zijn huiswerk goed gemaakt en leek in een regelrechte "Haagsche kraker" lang op weg naar een stunt tegen 
Die Haghe, maar moest helaas 7 seconden voor tijd alsnog de punten delen, 13-13. Jammer, maar de A2 kan met recht 
trots zijn op zich zelf. Verdedigend had het de zaakjes dik voor elkaar en maakte het Die Haghe (vorige week nog goed 
voor 29 goals) meer dan moeilijk gezien de slechts 6 tegengoals bij rust (7-6). Aanvallend liep het wat minder, maar 
door op de juiste momenten te scoren, in combinatie met een flinke portie inzet en strijd bleef het lang zicht houden op 
een goed resultaat. Zoals eerder gezegd liep het uiteindelijk uit op een puntendeling. Punt gewonnen of verloren, ik ben 
er nog niet helemaal uit, maar ik kan er in ieder geval mee leven. Om nu te zeggen dat het lek boven is, gaat me wat te 
ver maar we hebben in ieder geval een flinke stap voorwaarts gemaakt!  Het gaat echt goed komen met deze A2, daar 
ben ik in ieder geval wel van overtuigd. 
Rob 
 
Een beetje een rare wedstrijd voor de D1 zaterdag. De aanvangstijd was anders dan anders. Niet 's ochtends vroeg maar 
14.00 uur 's middags. Wel fijn voor de coaches en ouders. We speelden een wedstrijd in de Gaslaan, maar dat is normaal 
onze trainingshal. Wel een uitwedstrijd, maar dus ook niet helemaal dus. De tegenstander was Die Haghe D2. Raar 
maar waar, want daar hadden we drie weken geleden ook al tegen gespeeld. En makkelijk gewonnen.  
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Het team van Die Haghe was overduidelijk minder ervaren dan onze eigen D1. In Ockenburg was het 17-1 geworden 
en ook deze keer was het niveauverschil groot. We spraken af om hoog tempo te spelen en slim de ruimtes te zoeken. 
In de rugkant of voorlangs naar binnen. Wat zeker op tempo ging waren de goals. Jill had er in 10 minuten bijv. al vier 
in liggen. Er waren mooie combinaties te zien en verdedigend hadden we de boel ook goed dicht. Na de vakwissel 
scoorde het andere vak ook rustig door en zo stond het bij rust 1-10. Dan een praatje in de kleedkamer houden voelt 
een beetje raar. Vooral doorgaan maar. De focus op jezelf houden, en goede kansen blijven creëren. Dat gebeurde ook 
in de tweede helft. De goaltjesmachine raasde door en uiteindelijk bleef de teller staan op 3-21, dankzij mooi schoten en 
veel slimme balletjes. Demi stelde zich bijv. goed op in de korfzone en Jordan en Levi speelden de dames in hun vak 
goed uit. Mick zette volle verdedigende druk op zijn veel langere jongen. Niet onvermeld mogen Damien en Nikki 
blijven, die door prachtige assists medeverantwoordelijk waren voor bijna alle goals. Het sfeertje na afloop was ook een 
beetje raar. Omdat er nooit spanning is geweest, was er ook geen ontlading. Gelukkig was iedereen (zeer terecht) 
tevreden over de wedstrijd en gaan we even vakantie vieren. Daarna komen we terug met een thuiswedstrijd tegen 
Valto. Tot dan!  
 
De E2 kreeg afgelopen weekend GKV op bezoek. GKV staat onderaan en een aantal spelers wist dit ook te melden 
voor de wedstrijd. Tijdens het inschieten werd er meer gegeit dan anders en ook in de kleedkamer leek er wat makkelijk 
gedacht te worden over deze wedstrijd. We begonnen desondanks nog goed aan de wedstrijd met een snelle 1-0 
voorsprong, maar GKV bleek beter dan hun positie op de ranglijst deed vermoeden. Via 2-2 pakte GKV met 2-3 
brutaal de voorsprong. GKV groeide in de wedstrijd en wij lieten de kaas even van ons brood eten. Verdedigend waren 
we vaak een stapje te laat waardoor GKV een flink aantal kansen kreeg. Zij hadden echter moeite de bal er ook 
daadwerkelijk in te krijgen, wat er toe leidde dat we met 3-3 de kleedkamers opzochten. 
De tweede helft was de E3 een stuk scherper. Met goede aanvallen en veel onderscheppingen werd GKV afgetroefd. 
Ook verdedigend waren we net een stukje scherper waardoor veel schoten van GKV verdedigd waren. Langzaam maar 
zeker wisten we steeds meer kansen te creëren. Niet alles ging erin, maar genoeg om een duidelijke voorsprong te 
pakken en GKV uiteindelijk definitief achter ons te laten. 
Tja… Was het dan wat onderschatting aan het begin van de wedstrijd? Of had GKV toevallig een goede dag? Hopelijk 
zijn we volgende wedstrijd gewoon vanaf het begin weer scherp. Die volgende wedstrijd laat overigens nog even op 
zich wachten. Pas over vijf weken staat de volgende wedstrijd op het programma. Wie weet hebben we voor die tijd 
nog een oefenwedstrijd. 
Overigens was er ook genoeg te genieten deze 
wedstrijd. Zo werden bijna alle ballen met de buitenste 
hand gegooid en proberen we steeds vaker ballen af te 
vangen. Ook was het erg leuk om te zien hoe Armin 
verdedigend steeds meer druk geeft, Jalien steeds meer 
probeert ballen te onderscheppen, Bregje steeds beter 
voor het afvangen van de bal gaat, Bradley nog altijd 
veel ballen onderschept en steeds beter vrijloopt en 
Lucas zijn doorlopen onderhands wel erg goed 
afmaakt. En uiteraard ook het meeleven van Kiki, die 
vanaf Curaçao haar felicitaties stuurde. 
Iedereen fijne feestdagen! In 2017 gaan we er weer vol 
tegenaan! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
ONDO C1 – Achilles C1 
Zaterdag 18 december hebben we een uitwedstrijd gespeeld tegen ONDO C1. In de eerste minuten scoorde ONDO 
gelijk. Waarna wij ook een doelpunt maakte. ONDO speelde erg fel en dat hadden ze de hele eerste helft vol gehouden. 
Het werd nog 12-2 voor de rust. Tijdens de rust gaven Rob en Fabian ons wat tips die zeker zouden gaan helpen in de 
tweede helft. Toen de tweede helft begon scoorde wij ook gelijk een doelpunt. Maar ONDO antwoordde daarop met 3 
doelpunten. Vervolgense scoorde wij er weer 2. Maar daarna scoorde ONDO er 3 en wij 1. In de laatste vijftien 
minuten kregen wij ONDO eindelijk door en kregen zij geen kansen meer om nog een doelpunt te scoren maar jammer 
genoeg wij ook niet. Zo eindigde deze met 18-5.  

 
Floris  
 
Achilles D1 – Valto D2 
Coaches Marieke en Koos waren er niet. Marieke doet aan iets van een make-over in de 
badkamer en koos voor een bouwvakkerdag en Koos moest werken, ik neem aan violeren 
voor een groot publiek.  
Dus mochten Dennis & Mario de coaching vandaag op zich nemen. 
Na 2 weken vakantie en oliebollen was de stemming voor de wedstrijd dan ook uitgelaten 
en waren de koppies niet echt strak gespannen voor de wedstrijd. Zelfs de vreemde ogen dwongen niet direct aan op 
stilte in de kleedkamer. De tegenstander bestond vandaag uit uitsluitend dames. Van lengte Paivi en Jill, tot lengte 
Marieke zeg maar. De vorige wedstrijd had de D1 echt de nodige moeite met de lengte en fysieke gesteldheid van de 
tegenstander en gaven wij de ploeg de nodige tips mee om hier wat beter mee om te gaan.  
Dat zag je de eerste 10 minuten nog niet direct terug, maar volgens mij had dat meer te maken met de uitgelaten 
stemming en wat gebrek aan concentratie. Wat individuele foutjes, te laag tempo en simpelweg het “wennen” aan de 
tegenstander. Het ging dan ook gelijk op tot 4-4 en kon je het verdere verloop van de wedstrijd niet voorspellen. Vanaf 
de zijkant werd er gehamerd op het tempo wat echt omhoog moest waardoor de tegenstander geen tijd krijgt om het 
gooien van ons moeilijk te maken. Wie niet lang is, moet snel zijn om het jezelf niet te moeilijk te maken. Verdedigend 
moest het beter en moesten de kids ook de kleine kansjes van de tegenstander zien te voorkomen. Dat ging het 2e 
gedeelte van de eerste helft al stukken beter. Met rust was het 6-4 in ons voordeel en voelde je dat er nog veel meer 
inzat en dat Valto moeite kreeg met de snelheid van de D1. 
Tijdens de rust werden de puntjes op de i gezet en kwam de D1 sterk uit de startblokken voor de 2e helft. Binnen no 
time was het 9-4 en speelden we met power en was de handelingssnelheid hoog waardoor er mooie en goede aanvallen 
waren die werden beloond met goals. In plaats van definitief Valto te breken, verslapte verdedigend de concentratie wat 
en kwam Valto terug tot 9-7. Maar de aanvalsmachine draaide nog steeds goed en spurtten wij weer naar een 
voorsprong van 13-7, Valto mocht nog 1 goaltje maken voor de statistieken en won de D1 in een leuke en goede 
wedstrijd met 13-8. Prima potje en waren de invalcoaches Mario en Dennis terecht uitermate trots op hun tijdelijke 
ploegje.  
Goed gedaan boys en girls van de D1! Reserves dank namens de D1! 
 
Mario en Dennis 
 
Achilles E3 – ONDO E6 
Vandaag hebben we tegen Ondo E6 gespeeld. We hadden er echt zin in. Ik stond met vertrouwen op het veld (zaal) en 
dacht bij mezelf: " Dat winnen we wel." 
Het was een spannende wedstrijd en er was een jongetje van de tegenpartij dat in zijn eigen korf schoot. 
Dat was niet zo slim, maar goed voor ons... 
De bal is 2 of 3 keer uit het veld gegaan en ook een keer op de lip van een tegenstander terecht gekomen maar niet 
door een worp van ons. De wedstrijd liep goed en we hebben met 14-12 gewonnen!! 
Daarna deden we nog wat strafworpen. 
We sloten de dag goed af met een presentje voor onze trainers die dit seizoen zo hard hebben gewerkt met ons. Ze 
waren er heel blij mee. 
Bedankt trainers!! 
 
Lucas 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Ondo F1 – Achilles F1 
Lynn, Sanne, Esmee, Erik, Milan, Dirk. 
Jisse, Pepijn, Jordy. 
1-0 voor de tegenstander. 

Sanne maakte de gelijkmaker. 
Erik zette ons 1 punt op voorsprong. 
Sanne scoorde weer. 
2-3. 
2-4 door Milan 
Eerst scoorden we best veel.  
Daarna kregen we veel doelpunten tegen.  
3-4 
4-4 
5-4 
Rust 
6-4 
7-4 
Toen ging het aanvallen weer goed.  
7-5 Esmee 
7-6 Lynn 
7-7 Milan 
7-8 Dirk 
8-8 
8-9 Sanne 
9-9 
Het ging steeds beter.   
9-10 Sanne 
9-11 Sanne 
9-12 Dirk 
9-13 Esmee 
9-14 Esmee 
10-14 
11-14 
11-15 Sanne 
12-15 
Uiteindelijk hebben we de wedstrijd gewonnen.  
Strafworpen 3-3 
 
Groetjes, Dirk 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
27 januari Kampavond 
8-15 juli WAPC kamp 

 
 

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

 

Deze week maar 1 jarige en dat is Elishya Ros. 

Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 

Kampavond 
*********** 

 
Op de WAPC Kampavond wordt de kampfilm van 2016 om 19.30 uur en om 21.00 uur vertoond in de kantine. 
Vanwege trainingen start de eerste sessie voor de kleinste kampgangers om 19.30 uur en voor de oudere 
kampgangers om 21.00 uur, ouders en andere familieleden zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
 
En niet te vergeten, ook de kampkrant zal aan alle kampgangers van 2016 mee worden gegeven! Heb je afgelopen jaar 
het kamp moeten missen en ben je in juli 2016 nog geen 18 jaar, dan is het misschien wel leuk om te kijken hoe je 
ploeggenootjes zich vermaakt hebben die wel zijn gegaan? Kom maar kijken, dan wil je volgend jaar vast ook mee! 
Dus vrijdagavond 27 januari 2016: zet in je agenda! 
 
Sten 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 “LET’S PLAY DARTS!!!” 
 
Shrek is nog maar net als wereldkampioen uitgegooid of het klinkt alweer ‘180’ in de kantine. Het jaarlijkse darttoernooi 
staat gepland op vrijdag 3 februari. Dan wordt aan de De Vlonder een pijltje geworpen en kun je je meten met de 
besten van het Pomonaplein en ondervinden of je Premier League waardig bent (of nog even moet oefenen in de 
Goudenregenbar)..  
Opgeven doe je als volgt: stuur een appje, smsje naar Erwin (06 28 38 67 34), of mailtje (erwindel@hotmail.com). 
Opgeven doe je bij voorkeur per tweetal, want er wordt in duo’s gespeeld.  
 
Defending champions: Frank en Cyril 
 
Pre-carnaval Party 
Zet zaterdag 18 februari in je agenda want dan komt de pre-
carnavalparty eraan. Ga alvast hossend vastelaovend tegemoet! Meer 
info volgt via het krantje, de website en FB. 
 
Groeten van de CR 
 
 
Klaverjassen 
Het is al weer even geleden, de laatste (kerst) klaverjasdrive plaats van 
vorig jaar. 
Mede dankzij de sponsoren was er voor een ieder een prijs. 
Het was natuurlijk een rare dag, er waren wedstrijden en niet iedereen kon meedoen. 
Ondanks dat hadden we toch 5 tafels. 
En gezellig was het, vooral toen later op de avond de spelers uit Eindhoven kwamen en de kantine betraden. 
Al voordat iedereen uitgespeeld was in de laatste ronde wisten Tjitse en Simon al dat ze gewonnen hadden, en dat was 
inderdaad het geval. Zij gingen met een reuze rollade, gesponsord door Slagerij Max Boektje, naar huis. 
De poelprijs ging deze keer naar Clazina en Frans vd Vegt en de roemprijs was voor Dennis en Marc omdat Tjitse en 
Simon al de eerste prijs hadden. 
De rest van de uitslag was als volgt: 
  Punten Roem Totaal 
1 Tjitse – Simon 4690 1090 5780 
2 Marian V. - Dicky 4173 850 5023 
3 Dennis – Marc 4046 950 4996 
4 Peter – Olga 4370 570 4940 
5 Wil – Arie 4184 670 4854 
6 Roelie – Ed 3616 650 4266 
7 Patty – Gerard 3439 710 4149 
8 Roy – Ruud v.H. 3624 480 4104 
9 Belinda – Emmy 3260 530 3790 
10 Clazina – Frans 3140 580 3720 
 
Rest mij nog alle sponsoren te bedanken, t.w. 
Float Center (Rob Koene) 
Wijnhandel Julien Alsem 
Slagerij Boektje 
Eiberbier (Jasper vd Burg) 
Port Reffe (Mathijs Loof) 
 
En natuurlijk niet te vergeten Dave Muller, die langs de sponsoren is gegaan en dit voor elkaar heeft gekregen. 
 
Allemaal Bedankt. 
 
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 

 
Bedankt als lid: Victor Duijndam 
 
Aangemeld als lid: Tim (T.) Spies 
 Zie krantje 
 
 Faylinn (F.G.) Verbeek 
 Zie krantje 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Vera de Graaf 
 
Olga 
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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 – Fiks F1 
  09.00 uur Achilles F1 – Tempo F1 
  09.00 uur Achilles E2 – KVS E3 
  11.00 uur Achilles D1 – VEO D2 
  14.00 uur Achilles B1 – HKV/OE B1 
  15.20 uur Achilles A1 – Oranje Wit A1 
  16.45 uur Achilles 2 – KOAG 2 
  18.05 uur Achilles – Antilopen/Lancyr Deelen 
  19.25 uur Achilles 7 – Avanti 7 
  20.35 uur Achilles 8 – De Meervogels 6 
 
 
Zondag: Ockenburgh Geen thuiswedstrijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 14 en  zondag 15 januari 2017 
 

Achilles 1 – Antilopen/Lancyr Deelen  
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Laura, Valerie, Kelly 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.05 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 17.05 uur aldaar 
Wedstr.nr.:  12506 
Scheids: T. van Maurik 

 

Achilles 2 – KOAG 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.: 15470 
Scheids: P. Rikken 

 

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

Zaterdag om 18.30 uur in De Does 
(Leiderdorp) 
Verzamelen: 17.00 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 15442 
Scheids: Wouter van Krieken 

 

De Meervogels 4 - Achilles 4  
 Koos, Frank P, Sten, Erwin vV,  
 Frank M., Niek 
 Tessa, Dinna, Katrien, Sifra, Renee L, 
Sandra van B. 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 20.50 uur in De Veur 
(Zoetermeer) 
Verzamelen: 19.35 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 15418 
Scheids:  

 

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

Zondag om 12.00 uur in HKV/Ons 
Eibernesthal 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15423 
Scheids: W. van Wijk 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

KVS/Maritiem 6 - Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley,  
 Marieke, Sandra 
 Jeroen D, Rinus, Yoeri, Henk,  
 Mathijs O.  
Res:  

Zaterdag om 14.15 uur in de Blinkerd 
Verzamelen: 13.45 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 15343 
Scheids:  

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

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

Zaterdag om 19.25 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 18.40 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 4699 
Scheids:  

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Achilles 8 – De Meervogels 6  
 Lisanne, Sophie, Judith, Britt, Quirina 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Martijn,  
 Roger, Tom Ros 
Res :  

Zaterdag om 20.35 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: om 19.50 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 4513 
Scheids:  

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
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Die Haghe 7 - Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Lizette, Yoke, 
 Marianne 
 Joost, Arie, Fred, Wout , Maarten 
Res:  

Zondag om 17.50 uur in Houtrust 
Verzamelen: 17..15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 5349 
Scheids: Die Haghe 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

Marijke Baan, Tel: 06 -  48 6636 782of 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 14 januari 2017 
 

Achilles A1 –  Oranje Wit A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Mark, Yehse, Jisse,Danique Selene 

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

 

Korbis A1 –  Achilles A2  
 Jisse, Danique Camille en Jamie, Selene 
 Daan, Mark Robbin, Yeshe en Steijn 
 

Mark, Yehse, Danique, Jisse en Selene 
zie A1 

Zaterdag om 18.15 uur De Dreef 
Waddinxveen 
Verzamelen: 16.45 uur aldaar 

Verslag: Yeshe 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: van Dortmont, Bouwmans,  
 de Bos, Winia 

 

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

Zaterdag om 16.40 uur Sporthal 
Maasdijk 
Verzamelen: 15.25  uur voor veld 
Verslag: Teddie 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: Duijndam, van der Hout,
 de Jong 

 

KZ Danaïden A4 – Achilles A4  
 Marloes, Britte, Annelotte 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram 

Zaterdag om 16.10 uur Drie 
Oktoberhal Leiden 
Verzamelen: 14.55 uur voor het veld 
Verslag: Britte 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Rog, Engelbrecht, Turfboer 

 
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 14 januari  
 

Achilles B1 – HKV/OE B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Rosanna, Anna, Gylian, Lucas 

Zaterdag 14.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 13.00 uur aldaar 
Verslag: Pauline 

Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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VEO B1 - Achilles B2  
 Gylian, Julian, Kaj, Quincy, Lucas, Stef 
 Anna, Kayleigh, Rosanna, Nova, Zoe 
 
Rosanna, Anna, Gylian, Lucas zie B1 

Zaterdag 12.20 uur Essesteyn 
Verzamelen:  11.00 uur voor het veld 
Verslag: Kaj 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: vd Brand, Winia, Sanches, 
 vd Hout 

 

Achilles B3 – HKV/OE B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
Res.: Maurits 

Zaterdag 10.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 9.15 uur aldaar 
Verslag: Thom 
Coach: wna 
Scheids: wna 

 

Achilles C1 – HKV/OE C1 
 Mick, Max, Floris, Sebas, Xander 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
 
Yara, Mick zie B1 

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

 
Achilles C2 is vrij 
Maurits zie B3 
 

Achilles C3 – Sporting Trigon C1 
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla 

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Ivy 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: wna 

 
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 zaterdag 14 januari 
 

Achilles D1 – VEO D2 
 Demi, Nikki, Jill, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Elise, Damien 

Zaterdag om 11.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Paivi  
Coach: Marieke, Koos 
Scheids: wna 

 

Avanti D5 - Achilles D2  
 Elise, Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly
 Maleah, Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker 
 
Elise, Damien zie D1 

Zaterdag om 15.15 uur in de Emerald 
Verzamelen: 14.00 uur voor het veld 
Verslag: Maleah 
Coach: Joy,  Niek, Danique 
Vervoer: Mertens, Vijverberg, Roelofs, 
 Gerritsen 

 

Die Haghe E2 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Bjorn, Jim, Bram, Aaron 

Zaterdag om 11.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 10.30 uur aldaar 
Verslag: Liv 
Coach: Julia, Anne, Daniek 

 

Achilles E2 – KVS E3 (oefenwedstrijd) 
 Kiki, Jalien, Bregje 
 Armin, Bradley, Lucas H. 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Kiki 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Martin Smit 

 
Achilles E3 is vrij  
 

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

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Sanne  
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: wna 

 

Achilles F2 – Fiks F1 
 Eva 
 Jens, Jurre,Lukas K., Xander 
 Res: Layla 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 8.30 uur aldaar 
Verslag: Jens  
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Scheids: wna  

 
Achilles F3 is vrij 
Layla zie F2  
 

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, Jordy, Joost 
11.00 – 12.00 Marieke, Koos 
14.00 – 15.20 Gerald, Dylan 
15.20 – 16.45 Arjen, Ferry 
16.45 – 18.05 Tobias 
18.05 – 19.25 Ab 
19.25 – 20.35 Res. dame/heer Ach. 7 
20.35 – 21.50 Res. dame/heer Ach. 8 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 09-01 Vera Rodriguez 
 23-01 Anneke Zoutendijk 
 06-02 Coby Linse 
 20-02 Marian Lijmbach 
 06-03 Olga van Reijn 
 20-03 Monique Alsem 
 
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 donderdag 19, zaterdag 21 en zondag 22 januari 
 

Nieuwerkerk - Achilles 
Maassluis 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – VZOD 3 
Achilles 4 – Weidevogels 4 
Achilles 4 – Pernix 5 
Achilles 5 – Dubbel Zes 2 
Achilles 6 is vrij 
Excelsior 5 – Achilles 7 
DKV 2 – Achilles 8 
Achilles 9 – ALO 6 
Nieuwerkerk A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – RWA A1 
Achilles A3 – VEO A2 
Achilles A4 – Weidevogels A3 
Dalto/BNapp.nl B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – IJsselvogels B1 
Dijkvogels B2 – Achilles B3 
Die Haghe C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Dijkvogels C1 
Avanti C3 – Achilles C3 
DES D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – ODO D1 
Achilles E1 is vrij 
Achilles E2 – ONDO E5 
Achilles E3 is vrij 
Refleks F1 – Achilles F1 
DES F1 – Achilles F2 
Achilles F3 – Fortuna/Delta Logistiek F3 

Za 19.15 uur 
Za 16.15 uur 
Za 17.45 uur 
Do 20.00 uur 
Za 16.35 uur 
Zo 11.00 uur 
 
Za 18.50 uur 
Za 17.10 uur 
Zo 12.15 uur 
Za 16.50 uur 
Za 12.05 uur 
Za 13.15 uur 
Za 14.25 uur 
Za 12.20 uur 
Za 15.35 uur 
Za 14.45 uur 
Za 16.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.45 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 09.00 uur 
 
Za 12.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.00 uur 

De Kleine Vink 
Olympia 
Ockenburgh 
Transvaal 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
De Buitenhof 
Zeewijk 
Ockenburgh 
De Kleine Vink 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Hoenderdaal 
Ockenburgh 
Maasdijk 
Gaslaan 
Ockenburgh 
De Viergang 
De Hoornbloem 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
 
De Schilp 
De Hoornbloem 
Ockenburgh 

 
 
 
 
 
 

 


