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

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 48636782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
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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DeetosSnel 3 - Achilles 2 22-26 
Afgelopen zaterdag trad het Tweede aan tegen DeetosSnel 3 in Dordrecht. Een 
ploeg die op de onderste plek bivakkeert en de punten hard nodig heeft in de strijd 
tegen degradatie. Pakken zij deze wedstrijd geen punten, zijn zij gedegradeerd naar 
de tweede klasse. Van tevoren is meerdere keren herhaald dat we deze ploeg niet 
moeten onderschatten omdat ze thuis goed presteren. Ze tikken regelmatig de twintig aan en verliezen nipt van sterke 
ploegen. Ook wisten we dat Deetos goede heren heeft die makkelijk en zuiver kunnen schieten. De taak dus om met 
scherp te verdedigen en er dicht op te blijven in combinatie met goed voorverdedigen van de dames. 
De eerste helft ging gelijk op. Er werd over en weer gescoord en het werd duidelijk dat het een lastige wedstrijd zou 
worden. Deetos was met name zuiver van ver en schoot een hoog percentage. Wij hadden daarentegen Jeroen met vijf 
goals in de eerste helft. Via 4-6 werd het 9-7 met een uiteindelijke ruststand van 13-14 in het voordeel van Team Twee. 
Het vak van Amel, Ilan, Anne-Roos en Kelly had moeite met creëren van kansen door de weinige rebound die er was 
tegen de grote lange heren van Deetos en moest het dus hebben van korte kansen. Het andere vak met Twan, Jeroen, 
Julia en Raquel scoorde aan de lopende band. Met name de heren waren loepzuiver en er werden veel kansen gevonden 
na het schot. Door veel te bewegen konden veel tweede kansen, en soms zelfs derde en vierde kansen, genomen 
worden vanaf drie à vier meter. Hier ligt onze kracht en werd dus ook veel uit gescoord. 11 van de 13 goals waren dus 
ook schoten. 
In de rust werd door Frank Baars aangekaart dat we veel scherper moesten verdedigen en met name het 
voorverdedigen. Ook was het van cruciaal belang om een voorsprong van vier doelpunten te gaan pakken zodat Deetos 
mentaal gebroken zou worden en de wedstrijd rustig uitgespeeld kan worden. Met een strafworp verkregen uit een 
ippon op Ilan (ja, de scheidsrechter noemde het daadwerkelijk een ippon) scoorde we de 12-16 en was het gat geslagen. 
Bij een stand van 15-21 brak er een mindere periode aan en had Deetos de kans op een comeback en probeerde 
middels wat wissels, inclusief A1-ers, wat te forceren. Dit resulteerde in een tussenstand van 21-24 waarbij alles nog 
mogelijk was. Gelukkig was daar Jeroen met zijn achtste goal die de wedstrijd op slot gooide. Amel schoot ook nog raak 
en uiteindelijk de winst met 22-26. 
Achteraf werd een gevoel van ontevredenheid, vanwege de wisselvallige periodes in het veld, al gauw opzij gezet door 
blijheid door wéér twee punten gepakt te hebben. Met een schotpercentage van 1 op 4 en met 26 goals hebben we weer 
een goede score neergezet. Nu konden we rustig afwachten op de overige wedstrijden en wellicht profiteren van foutjes 
van concurrentie. En die maakten ze. Tjoba morste een punt tegen Rust Roest en Pernix verloor van KOAG. Dit 
betekent dat RWA nog steeds bovenaan staat met 1 punt meer dan wij, maar dat de nummers drie en vier nu op 3 
punten achterstand staan. We hebben het kampioenschap nog steeds volledig in eigen hand. Mocht RWA niet verliezen 
van Tjoba en Pernix dan zal alles aankomen op de laatste wedstrijd van het zaalseizoen. Noteer maar vast in uw agenda: 
zaterdag 11 maart om 14:20 in Sporthal Rhoon, RWA 2 - Achilles 2 voor het kampioenschap! Dat wil je toch niet 
missen? 
 
Ilan 
 
Achilles 3 - Rohda 4 25-17 
Afgelopen zaterdag stond voor Achilles 3 de clash met Rohda 4 op het programma. 
Vorig seizoen had Achilles 3 in Rohda 4 een ware angstgegner, een tegenstander 
waar altijd wel iets bijzonders mee is. Dit seizoen is dat niet anders. Of het nou de 
gemiddelde leeftijd is, of het "dikke buiken" schot vanaf de middellijn waar zij de 
meeste doelpunten mee scoren. Al met al een tegenstander waar je alleen van kan 
winnen als je scherp bent op alle fronten. En dat waren wij afgelopen zaterdag. 
 
Gemotiveerd tot op het bot verschenen wij in de Gaslaan op het veld. De afgelopen weken hebben wij veel teams uit 
de poule zien sneuvelen tegen Rohda 4 maar wij zelf wisten de uitwedstrijd in Amsterdam met goed en degelijk spel 
gewoon te winnen. De eerste helft in de Gaslaan was voor mijn gevoel gelijk aan de eerste helft in Amsterdam. Gelijk in 
score maar wij hadden vooral moeite met het spelletje wat Rohda speelde. In het ene vak werd tegen Sander Suurd 
vooral door Frits Wip sterk achterverdedigd door Rohda, het andere vak speelde wat dynamischer en had in Charl van 
Harlingen een echte scherpschutter. Met een gelijke stand van 11-11 gingen we de kleedkamers in. Scheidsrechter Kop 
kreeg bij rust wel nog de volle laag van Rohda, iets wat bij meer scheidsrechters bekend is aangezien er maar weinig 
scheidsrechters zijn die hen nog willen fluiten. Henk ging hier goed mee om, getuige de rustige houding én überhaupt 
goed en strak gevloten wedstrijd. 
 
In de kleedkamer werd met elkaar afgesproken dat we aan de ene kant door moesten gaan met waar we mee bezig 
waren, maar dat er aan de andere kant maar één echt antwoord was op het spel van Rohda; scoren! Makkelijker gezegd 
dan gedaan natuurlijk, maar het bleek wel hét antwoord te zijn. In het ene vak wist vooral Lars de korf beter te vinden. 
In het andere vak werd steeds vaker de dames gezocht. Onder leiding van een geweldig reboundende Sander Suurd, 
werden Kaylee en Jeanet meermaals gezocht en gevonden. Vooral Jeanet profiteerde hiervan met loepzuivere vrije 
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ballen en afstandschoten. Mede door dit spel werd snel duidelijk dat er voor Rohda niets te vrezen meer viel. Zij 
scoorden minder dan wij, wij bleven rustiger dan zij.  
 
Al met al een mooie en vooral erg belangrijke overwinning in de strijd om het kampioenschap. Met een wedstrijd 
minder gespeeld staan wij nu bovenaan, boven directe concurrent ZKC. Over een paar weken hebben wij de 
belangrijke uitwedstrijd in Zaandam tegen deze concurrent, de best korfballende ploeg die we tegen zijn gekomen. Die 
wedstrijd is op 4 maart, laat dat nou nét het weekend zijn dat nagenoeg iedereen van Achilles vrij is. Dus we zien elkaar 
in ieder geval op 4 maart in Zaandam..? Ja..? MOOI! 
Want in de strijd om het kampioenschap van Team 3 is ook de steun van Vakkie A erg belangrijk! 
 
Tot dan! 
 
Groeten, 
Bart 
 
Achilles 5 - Futura 4 24-11 
Team 5 is deze gehele competitie nog ongeslagen, 1 gelijkspelletje op het veld uit bij ALO. Maar alle andere wedstrijden 
eigenlijk zelden in de problemen geweest. Vele van jullie hebben dit team nog nooit zien spelen, dit komt 
waarschijnlijk omdat Achilles 5 één van de 2 ploegen is welke op zondag acteert. Maar wel zonde want dit team bestaat 
toch wel uit allemaal leuke spelers: Renske, Renee, Pamela, Sandra v B, Linda vd H, Iris, Marcel, Leon, Bas M. Ariën, 
Tako en ondergetekende. Dus kom gewoon eens kijken naar deze oud selectiespelers.Uiteraard begrijpen we dat 
zondagochtend 10.00 uur voor de meesten nog wat vroeg is, zo ook afgelopen zondag toen we tegen Futura 4 mochten 
aantreden. Voor mij persoonlijk een leuke wedstrijd aangezien mijn goede vriend Sjoerd (hij was getuige bij mijn 
bruiloft vorig jaar) erin speelt, ik stond ook nog eens tegen hem, dus dat vroege tijdstip nam ik dan maar voor lief.  
Vooraf was er twijfel of we nu kampioen zouden worden of niet, andere ploegen konden na een overwinning op Futura 
alleen nog gelijk met ons komen. Al hadden we zelf al besloten dat we pas volgende week onze kampioenswedstrijd 
gaan spelen thuis tegen HKV/OE.  
De wedstrijd zelf was gewoon een degelijke leuke sportieve pot welke we uiteindelijk wonnen met 24-11 en mogen we 
ons dus gaan opmaken voor onze kampioenswedstrijd aanstaande zondag in Ockenburgh.  
Dus hierbij roep ik alle Achillianen dan ook op om aanstaande zondag naar Ockenburgh te komen en dit team eens in 
actie te zien, de wedstrijd is op een schappelijke tijd namelijk 12.15 uur.  
 
Groet, 
Frank 
 
Achilles 7 – Paal Centraal 3 18-15 
Dit weekend een ongekende luxe, een bijna compleet team. Alleen Sem ontbrak vandaag, die vond het blijkbaar nodig 
om in de winter op een berg te gaan zitten. Dit zorgde wel voor flink wat chaos in ons spel aangezien we nog niet echt 
gewend zijn om met elkaar samen te spelen dit zaalseizoen. Wat ook voor verwarring zorgde was de locatie, de Ga 
Slaan. Al deze veranderingen zorgde er net als vorige week voor dat we al snel tegen een 0-3 achterstand aankeken. Dit 
keer was alleen niet de koploper onze tegenstander maar de rode lantaarn drager. Gelukkig konden we ook nu onze rug 
rechten naar de 3-3, maar eigenlijk lukte het ons maar niet om een echte voorsprong te nemen. Het was steeds wisselen 
tussen achter, gelijk en voorstaan. De doelpunten vielen wel als onrijpe peren en er werden enkele prachtige aanvallen 
aan het publiek voorgeschoteld. Bijna iedereen wist het mandje wel te vinden, zo ook Louise. Inmiddels ook wel 
bekend als de kakker van Radio 2. Ook Henk had voor hem zelf een persoonlijk hoogtepunt door een doorloop te 
scoren met zowaar twee handen. Helaas voor hem moest hij zich in deze wedstrijd wel aan de spelregels houden en niet 
zoals bij het darten de regels aanpassen in eigen belang. Blijkbaar had hij het hier vrij lastig mee en gunde hij nog wat 
speeltijd aan de inmiddels deze week eindelijk 30 geworden Erwin. Gelukkig konden we het met tactische ingrepen 
voorkomen dat hij tot schot kwam in het laatste deel van de wedstrijd die we toch op het einde over de streep hebben 
weten te trekken: 18-15 
 
Jasper 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Wout Broers in ziekenhuis 
*********************** 

 
Zondag 29 januari is Wout in het ziekenhuis opgenomen met neurologische klachten die nu onderzocht 
worden. Zodra er meer bekend is, zullen wij jullie via de site op de hoogte brengen. Zaterdag 4 februari 2017: 
Update over de gezondheid van onze voorzitter. 
Wout ligt sinds zondag in het MCH Westeinde, 8ste verdieping, kamer 80 en ondergaat deze dagen nog aanvullende 
onderzoeken om de oorzaak en de gevolgen van de neurologische uitval te bepalen. Maar ook wat nog gedaan moet 
worden. 
Wout loopt, spreekt en kan zijn linkerarm goed maar zijn rechter arm minder goed gebruiken. Duimen dus dat dit zich 
de komende tijd blijft verbeteren. 
Met betrekking tot eventueel bezoek aan en post voor Wout 
Wil iemand hem bezoeken dan is het dringende verzoek om Wout in deze fase niet al te zeer te vermoeien. Wil je toch 
graag op bezoek, mail dan eerst even naar Bart: kastenbart@hotmail.com 
Voorstel is ook om hem met hooguit twee personen per keer te bezoeken en dit dan te beperken tot 5 hooguit 10 
minuten. Bezoekuren tussen 15.30 en 19.30 uur. 
Wil je een kaartje sturen dan kan dit natuurlijk naar het ziekenhuis, maar het kan ook naar zijn huisadres: Tasmanstraat 
37, 2518 VJ Den Haag. 
Update zaterdag 4 februari: 
Vanmiddag even bij Wout op bezoek geweest. Op de gang hoorden we al zijn lach, dat hielp ons snel over de drempel. 
Het laatste nieuws nav bezoek arts is dat men nog twijfelt over de verdere behandeling. Komende maandag gaat men 
verder.  
Duidelijk is dat Wout zal moeten (gaan) revalideren. Lopen gaat wel goed, maar moet weer gewoon worden evenals het 
gebruik rechterarm en dan met name het terugkrijgen van de fijne motoriek.  
Praten gaat aan een stuk door, evenals zijn nog steeds aanwezige vlijmscherpe galgen humor.  
Kortom hij heeft goede moed, is nog wel snel moe en is hierdoor snel toe aan rust.  
Dus bezoek is welkom maar voor korte tijd en met niet meer dan twee personen tegelijk. Om enige controle te hebben 
op het bezoek het dringende verzoek aan Achillianen die op bezoek willen komen om dit tussen 18.30 en 19.30 te 
plannen.  
Tot slot bedankt hij iedereen heel hartelijk die de afgelopen dagen een blijk van medeleven heeft gezonden. In zijn 
eigen woorden hij ligt inmiddels in een bloemenstal. 
 
Hans Lijmbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kastenbart@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 
18 feb 
 

Pre carnaval 
 

14 mrt 
 

Kantine verhuurd 
 

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

 
GKV/Enomics – Achilles 26-15 
Deetos Snel 3 – Achilles 2 22-26 
Achilles 3 – Rohda 4 25-17 
Achilles 4 – Valto 5 19-14 
Achilles 5 – Futura 4 24-11 
ODO 4 – Achilles 6 21-17 
Achilles 7 – Paal Centraal 3 18-15 
Excelsior 6 – Achilles 8 13-12 
Achilles 9 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
GKV/Enomics – Achilles 26-15 
Tjoba – Rust Roest 21-22 
Nieuwerkerk – Tilburg 24-22 
Antilopen/Lancyr Deelen – Pernix 23-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Nieuwerkerk 11 20 10 1 0 285 251 34 
Pernix 11 18 9 2 0 307 259 48 
GKV/Enomics 11 14 6 3 2 295 257 38 
Antilopen/Lancyr Deelen 11 13 6 4 1 258 248 10 
Rust Roest 11 8 4 7 0 230 239 -9 
Tjoba 11 6 3 8 0 235 269 -34 
Achilles 10 5 2 7 1 212 238 -26 
Tilburg 10 2 1 9 0 195 256 -61 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
GKV/Economics 1 – Achilles 1 26-15 
Voor afgelopen zaterdag hadden we 9 wedstrijden gespeeld en slechts vijf punten bij elkaar gesprokkeld. De ene keer 
niet het geluk aan onze zijde, andere keren simpelweg een totale offday. Tegen GKV was het de vorige keer lang 
spannend. We kwamen (te) snel 0-3 achter, knokten onszelf knap terug in de wedstrijd en uiteindelijk klonk het laatste 
fluitsignaal bij 22-22. Achteraf heerste de vraag: ‘Hebben we nu een punt gewonnen of stiekem zelfs een punt 
verloren?’ Na die wedstrijd tegen GKV pakten we nog vier punten, uit bij Rust Roest en vorige week tegen Tjoba.  
  
Met vijf punten staan we helaas nog altijd op plek 7, een plek die een beslissingswedstrijd zou betekenen. Natuurlijk 
eindigen we liever minimaal één plek hoger, aan ons dus de taak om alles op alles te zetten en behoud zonder 
beslissingspot in eigen hand te houden. In de basis werd dit keer gestart met Michael op de plek van Gerald en Mariska 
wederom op de plek van Malou. 
  
Het eerste goaltje was voor GKV/Economics, daarna namen we een tijdje het initiatief over. Er werd niet denderend 
gekorfbald, maar we konden een kleine voorsprong vasthouden. Dichter naar de rust gingen de doelpunten steeds meer 
moeite kosten en kwam GKV weer langszij. Toch was geen van beide ploegen tot dan toe overtuigend: de wedstrijd 
kon nog alle kanten op. 
  
GKV kwam na rust beduidend sterker uit de kleedkamer, overdonderd keken we binnen no time tegen een kleine 
achterstand aan. Een aantal keer leken we dichterbij te kunnen kruipen, maar onder andere aan de hand van een 
loepzuivere dame liep GKV steeds verder uit. Het zoeken naar de juiste mensen, onder de hoge druk uitkomen en het 
vinden van de beste kansen kostte ons teveel moeite. Uiteindelijk kon GKV zelfs uitlopen tot een verschil van 11, de 
wedstrijd eindigde bij 26-15. 
  
Er staan nog vier wedstrijden op het zaalprogramma. Pernix  (verloren afgelopen weekend van middenmoter 
Antilopen), Rust Roest (daar wonnen wij met 21-23) en tweemaal Tilburg. Spannende weken, waar we bij een maximale 
score nog 8 punten kunnen pakken. De strijd is zeker nog niet gestreden, maar we kunnen zeker nog wat support 
gebruiken! 
  
Dat geldt overigens ook voor ons tweede, dat afgelopen weekend keurig op 
kampioenskoers bleef. Aankomend weekend spelen we beiden bij Pernix, in 
sporthal de Zijl te Leiden. Het tweede start om 16.50 uur, het eerste om 18.15 
uur. Leiden is slechts 33 minuutjes rijden, dus hopelijk mogen we een hoop 
bekende gezichten op de tribune verwelkomen. Heel graag tot zaterdag dus, met 
z’n allen op weg naar een kampioenschap voor Achilles 2 en handhaving voor 
Achilles 1! 
 
Desiree 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Wat was 
******** 

 
TOP/Quoratio A1 – Achilles A1 20-11 
Nieuwerkerk A2 – Achilles A2 20-13 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 – ONDO A5 12-14 
De Meervogels B1 – Achilles B1 18-36 
Achilles B2 – TOP/Quoratio B2 12-18 
Achilles B3 was vrij 
De Meervogels C1 – Achilles C1 18-3 
Refleks C1 – Achilles C2 18-2 
Fiks C2 – Achilles C3 7-3 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 was vrij 
Avanti E2 – Achilles E1 16-5 
ODO E3 – Achilles E2 5-4 
Achilles E3 – Weidevogels E5 14-8 
ALO F1 – Achilles F1 8-18 
Valto F1 . Achilles F2 27-2 
Achilles F3 – Avanti F2 5-11 
 
De E2 liep afgelopen zaterdag tegen de eerste nederlaag van dit zaalseizoen op. Op bezoek in Maasland bleek ODO 
goed geoefend te hebben op de overwining, want ten opzichte van de vorige ontmoeting waren ze korfballend flink 
gegroeid. Dat wisten we al naar aanleiding van hun wedstrijd vorige week, waarin zij Phoenix, toch geen verkeerde 
ploeg, met 19-5 het nakijken gaven. We waren dus gewaarschuwd. ODO startte direct in een hoog tempo en wij 
hadden moeite om daar in mee te gaan. Verdedigend ging het nog best aardig, want we zaten er vaak goed bij. Toch 
konden we niet voorkomen dat ODO enkele goede kansen wist te creëren, maar hadden we het geluk dat ze minder 
effectief zijn in de afronding dan wij. Aanvallend wisten wij er aanvankelijk weinig tegenover te zetten. ODO 
onderschepte veel, waardoor we nauwelijks bij de korf wisten te komen. Toch wisten we wel wat kansjes te creëren en 
een van die kansen leverde ons, tegen de verhouding in, een 0-1 voorsprong op. 
In de tweede tien minuten kregen we iets meer grip op ODO, wisten we iets meer ballen te onderscheppen en ook 
vaker een aanval op te zetten. Na ieder schot waren we echter de bal kwijt, omdat ODO simpelweg feller was op de bal 
dan wij. Toch wisten wij de 0-2 op het scorebord te zetten en leek het er even op alsof we het makkelijker gingen 
krijgen. De bal wilde er echter niet meer in en met een voorsprong zochten we de kleedkamer op. 
De start van het derde kwart was onrustig. We stonden verdedigend een beetje te slapen, waren een paar keer achter 
elkaar onze tegenstanders kwijt en zo kon ODO de marge verkleinen tot één. Dat zorgde bij hun voor nieuw elan en ze 
gingen opzoek naar de gelijkmaker, die ze ook wisten te maken. Met kansen over en weer, waarbij gezegd moet worden 
dat ODO er iets meer had, was de spanning om te snijden. 
In het laatste kwart wist ODO dan hun veldoverwicht in een voorsprong om te zetten, maar dat leek ook het signaal 
voor de E2 om er nog een schepje bovenop te doen. Er werden veel kansen gecreëerd en uiteindelijk leidde er eentje 
tot een strafworp, die keurig verzilverd werd. De beste dame van ODO wist echter vlak daarna de 4-3 op het scorebord 
te krijgen en ondanks nog een flink aantal kansen, kregen we de gelijkmaker er niet meer in. 
Al met al was het een spannende wedstrijd met een terechte winnaar. Toch vind ik dat we trots kunnen zijn op hoe we 
tegen deze tegenstander gespeeld hebben. We lieten ons niet gek maken door het hoge tempo en bleven strijden tot het 
eind. 
Komend weekend mogen we genieten van een welverdiende rust, daarna wacht met Phoenix wederom een pittige 
tegenstander. Met vier trainen moeten we er echter tegen die tijd wel klaar voor zijn! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles F3 tegen Avanti F2. 
Thuiswedstrijd op de gaslaan. Dit keer alleen de moeders als toeschouwers, met twee porties koffie voor het geval de 
kantine dicht was! Wat een luxe... de kinderen hebben er zin in, zijn na vorige week weer helemaal in de spirit. Britt met 
Marieke doen heel sportief een extra warmup via ockenburg. 
 
Avanti opent direct met een aanval en een doelpunt, maar 1 minuut later gaat Achilles daar vol overheen met een 
doelpunt van Sem en vrij kort daarna nog een van Sem! Voor het eerst sinds heel lang staan we een keer voor! The 
crowd goes wild. 
 
Na de pauze heeft Avanti helaas wat reuzen toegevoegd aan het team en ziet achilles er ineens heel klein uit. Avanti 
scoort twee doelpunten achter elkaar, 2-4. Weer een reus die scoort 5-2, Sem komt het team versterken als superspeler! 
 
Derde helft, we herpakken ons: Tim scoort een prachtig doelpunt van lange afstand! Helaas scoort Avanti ook weer, 6-
3. We concluderen dat ons team veel beter is! Die anderen zijn alleen echt te groot. 
 
Sem bewijst dat we beter zijn door het vierde doelpunt te scoren, maar Avanti scoort meteen weer 7-4. Tim er 
overheen met 7-5!! Die superspeler krijgt er de rambam van... veld in, veld uit! 
 
Eindstand 10-5, maar we lopen trots de deur uit. Ze spelen zoveel beter samen, snelheid zit er goed in en ze verdedigen 
top.  De reuzen van Avanti werden lekker dwarsgezeten door Achilles! 
 
Christine en Jeanette 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

 
 
 

AGENDA: 
 
17 febr HIJS Kocky (C, B en A) 14 apr Paasavond (D, E, F, Kangoeroes) 
24 febr Filmavond (e.f en kangoeroes 25 mei 21 competitie 
10 mrt Gamenight (eerst D en C, daarna B en A) 10 juni Grote Bingoshow (alle juegd) 
   8-15 juli WAPC kamp 

 
 

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

 

Deze week hebben we 3 jarigen in ons midden. 

Als eerste is Semm Hulsman jarig, hij wordt 9 februari 6 jaar. Een dag later is 

Brgje van der Veen jarig, zij wordt 10 jaar. En op 15 februari wordt Noa Puijk 

6 jaar. 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Robbie en Michael pakken dartstitel 
De trippels en dubbels vlogen je afgelopen vrijdag om de oren in de kantine. Het ene koppel kon wat beter opschieten 
met elkaar dan het andere en haalde soms het einde van de avond niet. Ach ja, zo is het in de 
liefde, in het leven en zo ook in het darts. Titelverdedigers Frank en Cyril strandden dit jaar 
in de halve finale tegen Sten en Bas, die de uittredende kampioenen dartsles gaven. In de 
finale traden zij aan tegen Robbie en Michael. Dat Sten de finale haalde, had hij te danken 
aan het voortijdig verlaten van het toernooi door Paul die niet wilde afwachten hoe hij eraf 
zou worden gegooid door Robbie en Michael. Met speels gemak wonnen Robbie Bonte en 
Michael Matla de finale en zo mochten zij de nieuwbakken wisselbeker in ontvangst nemen. 
Iedereen bedankt voor jullie komst en de gezellige sfeer! 
 
Pre-carnaval Party 
Alaaf! 
Komen jullie ook gezellig 18 februari naar de Achilles kantine om een mooi feestje te bouwen? Vanaf 21.00 uur zijn 
jullie, na de thuiswedstrijden van de selectie, welkom voor de CR Pré Carnaval Party (18+). De toegang voor het feest is 
€2,50. Het bedrag gaat volledig naar de Ton voor Achilles! Check FB voor updates en om je vast aan te melden! 
Tot de 18de! 
 
CR Kamp 
De inschrijving is NU geopend! 
Het CR-kamp van Achilles zorgt al jaren voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen! Vorig jaar vond de 1ste editie 
CR-kamp plaats na de samensmelting en ook dit was een groot succes! Dit succes willen wij evenaren en daarom kan je 
je vanaf NU aanmelden voor het leukste Achilles evenement van het jaar (18+). Dit jaar zullen wij met z'n allen 
vertrekken richting de prachtige omgeving van Eersel, waar wij van vrijdag 23 juni t/m zondag 25 juni zullen verblijven. 
Om je geheugen even op te frissen hier wat mooie kampherinneringen: 
* Pubquizen in 60’s 70's, 80's en 90's thema 
* Op zoek naar de moordenaar tijdens levend Cluedo 
* Gekke Gerry en zijn voorkeur voor blonde vrouwen 
* Billenshaken tijdens de disco 
* Uitgebreid kusjes uitdelen tijdens de La Bamba  
* Alex zijn grote talent in het welbekende Faustbal 
* Kaarsjes uitblazen voor Erwin zijn verjaardag 
* Gestaakte Greppeltochtie met bierpong als alternatief  
* De vele Volleybalwedstrijden tussen de mannen en de vrouwen 
* Financiële uitbuitingen tijdens de spelletjesmiddag 
* Zeg ken jij de Mosselman? 
* Kopje onder tijdens de vele kabelbaanritjes 
* De overheerlijke kampmaaltijden van Louise & Jasper 
* Scrambled eggs en gekookte eieren (dit jaar Wentelteefjes?) 
* Vele zonnedansjes en dansen in de regen 
* Hakcompetitie met als Elmar als grote winnaar  
* En vooral héél véél plezier! 
 
Dit wil je niet missen! Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar Annika (awijnbergen@hotmail.com) en geef je op. Je 
aanmelding is pas definitief als je een aanbetaling hebt gedaan van €40. Dit kun je overmaken naar 
NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2017. Het definitieve kampbedrag zal afhankelijk zijn van 
het aantal aanmeldingen, dit zal tussen de €80-€100 bedragen. Het kamp gaat door bij 30+ aanmeldingen. Als grootste 
korfbalvereniging van Den Haag moet dat geen probleem zijn toch? 
 
Aankomende tijd zullen we jullie voorzien van alle kampinformatie op de facebookpagina: like het evenement en je 
bent altijd op de hoogte. Wij kunnen alvast verklappen dat het een knaller van een kamp wordt! 
 
Groeten van de CR 
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Aangenomen als lid: Vera Berghout (Achilleslidnr. 3006) 
 
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 – VEO F1 
  09.00 uur Achilles F1 – Fortuna F1 
  09.00 uur Achilles E1 – ONDO E2 
  10.00 uur Achilles D2 – Fortuna D4 
  11.00 uur Achilles C2 – IJsselvogels C2 
  12.00 uur Achilles B3 – ONDO B2 
  13.00 uur Achilles B2 – Nieuwerkerk B1 
  14.00 uur Achilles A4 – Futura A1 
  15.10 uur Achilles A2 – PKC/SWK Gr. A3 
  16.20 uur Achilles 3 –Apollo 4 
  17.30 uur Achilles 4 – Avanti 5 
  18.40 uur Achilles 6 – Weidevogels 3 
 
Zondag: Ockenburgh 11.00 uur Achilles 9 – HKV/OE 8 
  12.15 uur Achilles 5 – HKV/OE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 11 en  zondag 12 februari 2017 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.15 uur in de Zijl 
Verzamelen: 16.45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.:  12711 
Scheids:  R. van Gorkum 

 

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

Zaterdag om 16.50 uur in de Zijl 
Verzamelen: 15.00 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 15796 
Scheids: E. Schuchmann 

 

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

Zaterdag om 16.20 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 15.35 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15947 
Scheids: P. Vermeul 

 

Achilles 4 – Avanti (P) 5 
 Koos, Frank P, Sten, Erwin vV,  
 Frank M., Niek 
  Tessa, Dinna, Katrien, Sifra, Iris v.M., 
 Vera B. 
Res: 5e heer/dame 

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 17.30 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 16.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15924 
Scheids:  

 

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

Zondag om 12.15 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 11.30 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15915 
Scheids:  

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

Achilles 6 – Weidevogels 3 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley,  
 Marieke, Sandra 
 Jeroen D, Rinus, Yoeri, heren  
 Achilles 8 
Res:  

Zaterdag om 18.40 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 18.00 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 15843 
Scheids:  

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Fortuna/Delta Logistiek 6 - Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar 
Res: 5e dame/heer 

Zaterdag om 20.55 uur in Fortuna-hal 
Verzamelen: 19.40 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 4762 
Scheids: Fortuna 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 
Achilles 8 is vrij 
 

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

Zondag om 11.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 5397 
Scheids:  

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

Marijke Baan, Tel: 06 -  48 636 782 of marijke.baan@hkvachilles.nl 
Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden. 

 
Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 

Familie van Loon, Pomonaplein 83 
 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 11 februari 2017 
 

KCC/SO Natural A1  – Achilles A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Tobias en Wesley 
Res: Mark, Yeshe,,Danique, Selene en 
Jisse 

 

Luca zie A2 
Reserve shirts mee 

Zaterdag om 12.20 uur De Schenkel 
Verzamelen: om 10.35 uur voor het veld 
Verslag: Anne 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond  

Vervoer: De Groot, Sanches, Suurd, 
 Baak 

 

Achilles A2 – PKC /SWK Goep A3 
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Teddie, Iris, Luca 
 

Mark, Yeshe, Danique, Selene, Jisse,  
Zie A1 

Zaterdag om 15.10 uur Ockenburg 
Verzamelen: 14.25 uur aldaar 

Verslag: Jamie 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond  

 
Achilles A3 is vrij 
 

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

Zaterdag om 14.00 uur Ockenburg 
Verzamelen:  13.15 uur aldaar 
Verslag: Camile 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Erwin Bodaan 

 
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 11 februari 
 

Die Haghe B1 - Achilles B1  
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Rosanna, Anna, Gylian, Stef 

Zaterdag 16.40 uur Zuidhaghe 
Verzamelen: 15.40 uur aldaar 
Verslag: Cino 

Coach: Gerald, Dylan 

 

Achilles B2 – Nieuwerkerk B1 
 Gylian, Julian, Kaj, Quincy, Lucas, Stef 
 Anna, Kayleigh, Rosanna, Nova, Zoe 
 
Rosanna, Anna, Gylian, Stef zie B1 

Zaterdag 13.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 12.15 uur aldaar 
Verslag: Anna 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Scheids: Bond 

 

Achilles B3 – ONDO B2 
 Guido, Thom, Tim 
 Floortje, Estelle, Rachel, Georgia, 
 Maartje, Linnet 
Res: Quin 

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Estelle 
Coach: wna 
Scheids: Matthijs Rog 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Thom, Tim zie C2  

 

KCC So Natural C1 - Achilles C1  
 Mick, Max, Floris, Sebas, Xander 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
 
Reserve shirts mee 

Zaterdag 10.00 uur Schenkel 
Verzamelen: 8.30 uur voor het veld 
Verslag: Noah 
Coach: Robbie, Fabian 
Vervoer: V. Nieuwenhuijzen, Dekeling, 
 Bakker, De Bruijn 

 

Achilles C2 – IJsselvogels C2 
 Maurits, Quin, Niek, Thom/Tim 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste 
 
Quin zie B3 

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

 

SDO C1 - Achilles C3  
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla 

Zaterdag 13.15 uur De Vosse 
Verzamelen: 11.30 uur voor het veld 
Verslag: Melissa 
Coach: Mariska, Ruben 
Vervoer: V. Giffen, Vijverberg, Morris 

 
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 11 februari 
 

ONDO D1 - Achilles D1   
 Demi, Nikki, Jill, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Elise 

Zaterdag om 10.00 uur in de Hoekstee 
Verzamelen: 08.45 uur voor het veld 
Verslag: Thijs  
Coach: Marieke, Koos 
Vervoer: Brusse, Labordus, Roos 

 

Achilles D2 – Fortuna D4 
 Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly
 Maleah, Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker, Siddarth 
 
Elise zie D1 

Zaterdag om 10.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 09.15 uur aldaar 
Verslag: Kimberly 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Yoeri vd B. 

 

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

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Bram 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Danique d B. 

 
Achilles E2 is vrij  
 

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

Zaterdag om 10.30 uur sporthal 
Maasdijk 
Verzamelen: 10.30 uur voor het veld 
Verslag: Lucas B 
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: Bouwman, Roelofs, Wolters 

 

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

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Milan  
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Laura M. 

 

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

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Eva 
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Scheids: Yeshe d B. 

 

Phoenix F2 - Achilles F3  
 Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem, Tim 
 
Britt zie  F2 

Zaterdag om 09.00 uur in Oosterpoort 
Verzamelen: 08.00 uur voor het veld 
Verslag: Joanne 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Maas, v Kaam, Spies 

 
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 Daniek, Jordy, Nikki 
10.00 – 11.00 Joy, Niek 
11.00 – 12.00 Simon, Ilan 
12.00 – 13.00 Coach B3 
13.00 – 14.00 Alex, Wesley 
14.00 – 15.10 Robbie, Remko 
15.10 – 16.20 Raquel, Amel 
16.20 – 17.30 Res. dame/heer Ach. 3 
17.30 – 18.40 Res. dame/heer Ach. 4 
18.40 – 19.50 Res. dame/heer Ach. 6 
 
Zondag Ockenburgh 
11.00 – 12.15 Res. dame/heer Ach. 9 
12.15 – 13.30 Res. dame/heer Ach. 5 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 06-02 Coby Linse 
 20-02 Marian Lijmbach 
 06-03 Olga van Reijn 
 20-03 Monique Alsem 
 27-03 Vera Rodriguez 
 03-04 Anneke Zoutendijk 
 
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 18 en 19 februari 
 

Achilles – Rust Roest 
Achilles 2 – Rust Roest 2 
Achilles 3 is vrij 
Weidevogels 4 – Achilles 4 
Achilles 5 is vrij 
Futura 3 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
TOP/Quoratio 7 – Achilles 8 
Phoenix 6 – Achilles 9 
Achilles A1 – Fortuna/Delta Logistiek A1 
Die Haghe A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – Avanti A4 
ONDO A5 – Achilles A4 
Achilles B1 is vrij 
Weidevogels B1 – Achilles B2 
Achilles B3 is vrij 
Achilles C1 – ONDO C1 
ODO C1 – Achilles C2 
Achilles C3 – Madjoe C3 
Valto D2 – Achilles D1 
Achilles D2 – Futura D1 
Achilles E1 is vrij 
Achilles E2 – Phoenix E2 
De Meervogels E3 – Achilles E3 
Achilles F1 – ONDO F1 
Excelsior F1 – Achilles F2 
Achilles F3 – Lynx F1 

Za 17.10 uur 
Za 15.45 uur 
 
Za 16.25 uur 
 
Za 16.50 uur 
 
Za 19.00 uur 
Zo 11.40 uur 
Za 14.20 uur 
Za 18.10 uur 
Za 13.00 uur 
Za 15.00 uur 
 
Za 13.00 uur 
 
Za 12.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 15.15 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 

Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
SRC Rottemeren 
 
Zuidhaghe 
 
De Korf 
De Veur 
Ockenburgh 
Houtrust 
Ockenburgh 
De Hoekstee 
 
SRC Rottemeren 
 
Ockenburgh 
De Hofstede 
Ockenburgh 
Vreeloo-hal 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
De Veur 
Ockenburgh 
De Buitenhof 
Ockenburgh 

 
 
 
 

 


