
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

79e jaargang nr. 22 1 februari 2017 

Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com   
  + website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com 
  + website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail:wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@gmail.com 
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 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.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 

 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:rinus.cost@hkvachilles.nll
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:shirts@hkvachilles.nl


 3 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Er is meer onder de zon 4 
 
Buurthuis van de toekomst: kookworkshops voor kinderen 4 
 
Activiteitenagenda 6 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 6 
Uitslagen/standen poule Achilles 1 6 
 
Tussenstanden 6 
 
Wedstrijdverslagen 9 
 
WAPC Wat was 12 
 
WAPC wedstrijdverslagen 14 
 
WAPC-nieuws 15 
 Agenda 15 
 Verjaardagenhoekje 15 
 Naar HIJS 15 
 Kamp 16 
 
CR Let´s Play Darts 17 
 Pre-carnaval 17 
 CR kamp 17 
 
Ledenlijst 19 
 
Inzamelingsactie´s / minibieb 20 
 
 
 
 
 
 



 4 

Er is meer onder de zon... 
********************** 

 
Zo, daar istie dan, de eerste thuisoverwinning van het 
seizoen waarin ons vlaggenschip haar rentree maakt 
in de Overgangsklasse. In een wedstrijd tegen directe concurrent Tjoba (dat trouwens in 
uitwedstrijden geen schim is van de ploeg die thuis haar wedstrijden speelt) werd met vrij 
en frivool spel een 24-14 overwinning geboekt. Een mooi resultaat en met sowieso nog 
twee wedstrijden tegen hekkensluiter Tilburg in het vooruitzicht zijn de kaarten ineens wat 
positiever geschud voor ons eerste. Maar, zonder van deze overwinning ook maar iets af te 

doen wil ik deze week toch even de focus leggen op de ploegen direct onder het eerste. 
 
Afgelopen weekend had ik de eer om weer eens plaats te nemen op de bank bij het tweede. Hoewel ik niet verder kwam 
dan een aantal keer opstaan om te juichen (vroeger mocht ik nog weleens warmlopen voor niks), was het toch weer een 
flinke inspanning. Nergens beleef je zo'n belangrijke wedstrijd intenser dan op de reservebank, in de buurt van Frank 
Baars. Los van zijn aanstekelijke enthousiaste instelling en fanatisme geven zijn tactische inzichten de huidige ploeg van 
ons Reserve Vlaggenschip vaak vleugels. Soms nog wat onbevangen op 1e klasse niveau, getuige ook de twee onnodige 
verloren wedstrijden tegen Maassluis en Rust Roest. Maar vooral met leuk en dynamisch spel speelt deze ploeg vaak als 
een lust voor het oog haar wedstrijden. Niet voor niets dus ook dat Achilles 2 het kampioenschap in de reserve 1e klasse 
als promovendus helemaal in eigen hand heeft. Met Achilles 2 volgend seizoen in de Overgangsklasse zijn we met deze 
ploeg weer een stukje dichterbij het hoogste niveau wat wij bij de senioren ooit hebben gehaald, namelijk de Reserve 
Hoofdklasse. Eerst maar eens de punten blijven pakken in de komende lastige wedstrijden. Ik heb in ieder geval alle 
vertrouwen in een positieve afloop dit zaalseizoen. 
 
Dan Achilles 3, mijn eigen ploegie, waarin een nog nooit eerder samengestelde samenstelling van “selectie-afvallers” dit 
seizoen zowel op het veld als in de zaal probeert kampioen te worden in de 3e klasse. Een grote wens van de TC is om 
met ons derde team minimaal in de 2e klasse te spelen zou dit jaar in ieder geval in de zaal zomaar uit kunnen komen, 
want op dit moment staan wij op een mooie 1e plek in een poule waarin nagenoeg iedereen van elkaar kan winnen.  
De ploeg van Bas Maessen en Jarreth Chang heeft genoeg in haar mars om het kampioenschap binnen te slepen dit 
jaar, maar dan moet er vooral niet van zichzelf verloren worden. Met een uitwedstrijd tegen directe concurrent ZKC en 
aanstaande zaterdag een thuiswedstrijd (in Gaslaan) tegen andere directe concurrent en angstgegner Rohda 4 op het 
programma staan ons nog een paar hete potjes te wachten. Met het kampioenschap naar de 2e klasse zou een mooie 
stap gezet kunnen worden in de wens van de TC om voor overkomende jeugd een mooi toneel te bieden om te 
“rijpen” als eerstejaars senior.  
 
En dan de twee ploegen daaronder, Team 4 en Team 5. Beide ploegen acteren op dit moment op 4e klasse niveau en 
staan beiden bijna ongeslagen en ongeslagen bovenaan. Team 4 verloor alleen een wedstrijd van de nummer 2 Valto. 
Team 5 bleef tot nu toe met grote cijfers haar tegenstanders voor. En wat wil je, in twee ploegen waarin allemaal oud 
selectiespelers samen spelen die niet (veel ;-)) onderdoen voor ons 3e. Eerlijk is eerlijk, als deze ploegen volgend seizoen 
beiden in de 3e klasse gaan acteren en daar komen jeugdige spelers bij, kan dat eigenlijk alleen maar goed zijn voor het 
doorontwikkelen van onze brede senioren groep.  
 
Al met al is er veel leuks om naar te kijken als je verder wil kijken dan alleen die ene thuiswedstrijd in de twee weken 
van ons Vlaggenschip. Kom eens kijken op zaterdag of zondag  als onze selectie een uitweekend heeft, want ook door 
de breedtesport ploegen worden mooie prestaties geleverd.  
 
Tot zaterdag in Gaslaan..? 
Welja joh! Tot dan! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 
 

Buurthuis van de Toekomst – kookworkshops voor kinderen 
***************************************************** 

 
Achilles werkt samen met Eline Le Mair, een partner in ons Buurthuis van de Toekomst.  
Eline is BGN Gewichtsconsulent, leefstijlcoach specialisatie Voeding en Kind en inmiddels 
ook betrokken bij de Topsport Commissie van Achilles. 
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Namens het Wijkberaad Vruchtenbuurt is zij straatvertegenwoordiger van de Bosbesstraat. 
Zij gaat, in samenwerking met Achilles, kookworkshops voor kinderen opzetten. Deze worden gehouden in het 
clubhuis van Achilles. Sport en een gezonde leefstijl gaan hand in hand samen. 
 
Eline wil starten met ‘Super Chefs’.  Het is een acht wekelijkse kookworkshop voor kinderen van 10-12 jaar (groep 7-8). 
Het programma is een verdieping op Smaaklessen, Schoolfruiten en Lekker Fit!  Mogelijk kunnen scholen dit aanbieden 
in hun lespakket en particulier kan deze workshop overigens ook gegeven worden. 
 
Bekend is dat het ontwikkelen van een gezond eetpatroon moet beginnen bij het jonge kind en dit wordt gestimuleerd 
door er met leeftijdsgenootjes praktisch mee bezig te zijn.  Bewezen is dat dit veel meer stimuleert dan theoretische 
lessen. Vragen? Interesse? Neem contact op voor verdere informatie met Eline Le Mair info@gie-denhaag.nl of 06-
10753559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@gie-denhaag.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 
3 feb 
18 feb 
 

Darts 
Pre carnaval 
 

14 mrt 
 

Kantine verhuurd 
 

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

 
Achilles – Tjoba 24-14 
Achilles 2 – Tjoba 2 24-19 
Achilles 3 was vrij 
ALO 3 – Achilles 4 5-16 
Achilles 5 was vrij 
Achilles 6 – Paal Centraal 2 12-17 
ONDO 5 – Achilles 7 14-12 
Achilles 8 – Avanti 6 9-14 
Crescendo 5 – Achilles 9 20-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Tjoba 24-14 
Rust Roest – Nieuwerkerk 31-32 
Tilburg – Antilopen/Lancyr Deelen 23-29 
Pernix – GKV 25-21 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Pernix 10 18 9 1 0 287 236 51 
Nieuwerkerk 10 18 9 1 0 261 229 32 
GKV/Enomics 10 12 5 3 2 269 242 27 
Antilopen/Lancyr Deelen 10 11 5 4 1 235 228 7 
Rust Roest 10 6 3 7 0 208 218 -10 
Tjoba 10 6 3 7 0 214 247 -33 
Achilles 9 5 2 6 1 197 212 -15 
Tilburg 9 2 1 8 0 173 232 -59 
 
 

Tussenstanden 
************* 

 
Met nog enkele wedstrijden voor de boeg zijn er diverse seniorenploegen die kans hebben op het kampioenschap, 
vandaar hier enkele tussenstanden: 
Alleen bij het 7e is het onoverzichtelijk omdat daar het aantal gespeelde wedstrijden nogal afwijkt per ploeg. 
 
      Goals Goals  pnt in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS mind 
RWA 2 10 15 7 2 1 203 185 18 0 
Achilles 2 10 14 7 3 0 239 179 60 0 
Pernix 2 10 13 6 3 1 197 184 13 0 
Tjoba 2 10 12 7 3 0 223 196 27 2 
Rust Roest 2 10 10 4 4 2 211 202 9 0 
Maassluis 2 10 9 4 5 1 210 231 -21 0 
KOAG 2 10 3 1 8 1 177 206 -29 0 
DeetosSnel 3 10 2 1 9 0 164 241 -77 0 
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      Goals Goals  pnt in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS mind 
Achilles 3 8 12 6 2 0 163 118 45 0 
ZKC ´31 4 9 12 6 3 0 190 148 42 0 
Rohda 4 9 10 5 4 0 144 151 -7 0 
Thor 2 8 9 4 3 1 117 117 0 0 
Velocitas 3 9 8 4 5 0 143 158 -15 0 
VZOD 3 8 5 2 5 1 99 140 -41 0 
Apollo 4 9 4 2 7 0 139 163 -24 0 
 
      Goals Goals  pnt in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS mind 
Achilles 4 10 18 9 1 0 161 98 63 0 
Valto 5 10 14 7 3 0 162 143 19 0 
Avanti 5 9 12 6 3 0 140 120 20 0 
Weidevogels 4 10 12 6 4 0 147 112 35 0 
Pernix 5 9 9 5 3 1 121 110 11 2 
De Meervogels 4 10 6 2 6 2 125 147 -22 0 
ALO 3 10 3 1 8 1 102 150 -48 0 
DES 5 10 2 1 9 0 87 165 -78 0 
 
      Goals Goals  pnt in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS mind 
Achilles 5 8 16 8 0 0 173 94 79 0 
ALO 4 8 10 5 3 0 150 126 24 0 
Dubbel Zes 2 7 8 4 3 0 100 114 -14 0 
HKV/Ons Eibernest 6 8 8 4 4 0 117 131 -14 0 
Aurora 2 8 8 4 4 0 140 107 33 0 
KZ Danaiden 5 8 3 1 6 1 80 141 -61 0 
Futura 4 9 3 1 7 1 96 143 -47 0 
 
      Goals Goals  pnt in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS mind 
Achilles 7 9 14 7 2 0 130 99 31 0 
ONDO 5 6 10 5 1 0 94 77 17 0 
Avanti 7 8 9 4 3 1 102 101 1 0 
Excelsior 5 9 8 3 4 2 96 108 -12 0 
Fortuna/Delta Logistiek 6 8 7 3 4 1 81 80 1 0 
Paal Centraal 3 6 3 1 4 1 55 75 -20 0 
VEO 5 6 1 0 5 1 59 77 -18 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles - Tjoba 24-14 
Wat een heerlijk gevoel om eindelijk weer is een verslag te mogen schrijven met een brede glimlach op mijn gezicht. 
Een zeer belangrijke overwinning als we naar de stand kijken, maar misschien nog wel belangrijker voor het team zelf. 
Ik zag creativiteit, ik zag plezier en ik zag beleving. Drie dingen die we dit seizoen te weinig hebben laten zien als ploeg. 
Afgelopen zaterdag viel het allemaal op zijn plek. Fraaie combinaties werden afgerond, afspraken werden nagekomen 
en plezier werd uitgestraald. De wisselwerking met het publiek was geweldig. We stonden weer als één Achilles in het 
veld (en eromheen). Zo schreef ik vorige week dat het zeker in ons zit en dat we wat moeite hebben om het eruit te 
laten komen. Daar heeft Vakkie A en het publiek zeker goed bij geholpen! We vlogen uit de startblokken en pakten 
brutaal de leiding met een snelle 6-1 voorsprong. Waarbij we vooral verdedigend geen centimeter gaven en Dylan en 
Bastiaan heer en meester onder de paal waren. Tjoba kon geen vuist maken. We gingen de rust in met stand van 12-7. 
Met een schuin oog naar de stand in de competitie kijkend was het van ons van belang om een goed onderling resultaat 
neer te zetten en vooral door te blijven gaan met scoren. De tweede helft was eigenlijk identiek aan de 1e helft (ook 12-
7) waarbij we weer goed van start gingen en de stand brachten tot een verschil van 10 goals met als eindstand 24-14. 
Extra complimenten voor Mariska die een geweldige wedstrijd heeft gespeeld en het goed heeft opgepakt. We hebben 
de haagse leeuw laten brullen en laten zien dat wij niet op de stand thuis horen waar we nu staan. Dit gevoel nemen wij 
mee naar de komende wedstrijden en degraderen is geen optie. Kom allen 18 
februari naar onze wedstrijd tegen Rust-Roest waar we met jullie hulp de 
overwinning binnenslepen. Met name de laatste drie wedstrijden Rust-Roest (thuis), 
Tilburg (thuis) en Tilburg (uit) zijn echte finales waarbij de beslissing zal vallen wie 
de nacompetitie in gaat en wie handhaaft. Wij hebben iets wat zij niet hebben: 
VAKKIE A!  
 
Groeten, 
Een glimlachende Kjeld 
 
Achilles 2- Tjoba 2 24-19 
Na een ontketent Achilles 2 vorig week tegen Maassluis stond zaterdag een wedstrijd op het programma tegen directe 
concurrent Tjoba 2. De uitwedstrijd werd helaas verloren daarom waren we er nu extra op gebrand om dit keer wel de 
2 punten te pakken. Ook erg belangrijk om alles in eigen hand te houden met het oog op het kampioenschap. 
 
Dan de wedstrijd. Met een Tjoba dat op een aantal posities gewijzigd was begonnen we enigszins matig aan de 
wedstrijd. Na een 3-3 stand liep Tjoba binnen no- time uit naar 3-8. Dit deed me een beetje denken aan de wedstrijd 
van vorige week tegen Maassluis, ook niet scherp beginnen maar na een aantal minuten de wedstrijd volledig kantelen. 
En wat er vorige week gebeurde, gebeurde deze keer ook weer. Binnen enkele minuten werd de 3-8 omgezet in een 12-
8 voorsprong. De Achilles trein ging lopen en werd er aan de lopende band gescoord. Na bekomen te zijn van de reeks 
doelpunten van onze zijde scoorde Tjoba 2 maal achter elkaar waarna wij het heft weer in handen namen. Toen het 
rustsignaal klonk stond er dan ook een 16-11 voorsprong op het scorebord. 
Deze voorsprong kwam in de 2e helft dan ook niet meer in gevaar zo liepen we uit naar 21-14 waarna Tjoba nog een 
klein slotoffensief had waardoor de eindstand uiteindelijk 24-19 was.  
 
Ook deze week zijn er weer belangrijke punten gepakt met oog op het kampioenschap. Met nog 3 lastige wedstrijden 
voor de boeg tegen Pernix uit, Rust Roest thuis en RWA uit hebben we alles nog in eigen hand en moeten we de lijn 
van afgelopen weken doortrekken. Maar eerst staat er aanstaande zaterdag een uitwedstrijd tegen Deetos op het 
programma. Wij hopen dat u dan allen weer aanwezig bent om ons te suporten. 
 
Groeten, 
Jeroen 

 
Achilles 6 - Paal Centraal 2 12-27 
Team 6 is nog niet zo lekker bezig in 2017. Er werd nog geen pot gewonnen dus riep Mieke de ploeg op om nou 
eindelijk eens te komen trainen. Want het werd volgens Mieke wel eens tijd om de vetrandjes van de kerst eraf te lopen 
en het schotpercentage wat op te krikken. Dankzij Miekes oproep stikte het van de Achillianen in Transvaal. Met als 
gevolg dat de fietsenrekken volstonden. Gelukkig zijn de bewoners van Transvaal de onvriendelijkste niet en werd er 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ruimte bij de fietsnietjes gemaakt door Tjitses fiets weg te halen. Fijn dat cameratoezicht. Waar een hoodie wel niet 
goed voor is. Te belachelijk voor woorden dat je je fiets niet meer binnen kunt zetten. Volgend jaar graag een zaal in 
een buurt waar je je fiets met een behoorlijk gevoel neer kan zetten.  
Een andere optie die geopperd is in Team 6 kringen, is om een fietsenhandeltje op te zetten in Transvaal. Kennelijk is 
de vraag naar tweewielers erg groot. Opbrengst naar de ton voor Achilles!  
Een behoorlijk partijtje tijdens de training zat er ook al niet in want er waren vijf vakken + reserves. En wat leverde het 
op? Mieke schoot zaterdag er geen bal in voor Team 6. Voor Mieke spreekt dat ze mee was met Team 7, maar toch…  
Tristan is nog steeds geblesseerd. Inmiddels is duidelijk dat in eerste instantie een verkeerde diagnose is gesteld. Uit 
eerdere verslagen heeft u op kunnen maken dat Tristan de blessure heeft opgelopen tijdens het bedrijven van de liefde. 
Volgens laatste berichten van de therapeut heeft Tristan de afgelopen weken “zijn verkeerde been getraind”. Daniëlle is 
sinds deze week officieel benoemd tot directeur van Praktijkschool De Poort. Gefeliciteerd! Eric den Dekker, als je dit 
leest, begin maar vast met het oefenen van knielen.  
Dan de wedstrijd: die was tegen de Delftse studenten van Paal Centraal 2. Lange heren, snelle dames. Zo hebben we ze 
graag. Maar dan liever wel in ons eigen team. Helaas was dat niet het geval. Paal Centraal maakt met Weidevogels uit 
wie er kampioen wordt en de Ock is dit seizoen nog niet echt een onneembare vesting gebleken. Hoewel er niet heel 
onaardig werd gespeeld door jullie favorieten, bleek als snel dat de Delftenaren ook figuurlijk een maatje te groot waren 
en dat in de score uitdrukten. Met hun overwinning is Paal Centraal zeker van promotie wat de sympathieke ploeg van 
harte gegund is. Bij dezen: gefeliciteerd. Volgende week gaan we weer voor de punten tegen ODO in Maasland. 
Hopelijk is Mieke er dan wel bij want we hebben haar doelpunten en rijvaardigheid hard nodig!  
 
Groetjes, 
Erwin 
 
ONDO 5 – Achilles 7 14-12 
Door wat tijdgebrek vorige week moest ik het wedstrijdverslag schuldig blijven maar dankzij de 
lovende woorden van onze tegenstander van vorige week, Excelsior, wil ik dit verslag toch nog even graag met jullie 
delen: 
 
Excelsior 5 kreeg koploper Achilles 7 op bezoek; een ploeg die ruim boven deze klasse uitsteekt. In de eerste helft schoten zij ook nu weer 
met scherp, en was er al een verschil van 10 punten in de rust. In de twee helft kreeg het 5de wat meer vat op de tegenstanders, en leed het 
uiteindelijk een 10-18 nederlaag. 
 
Na deze mooie woorden en het feit dat onze grote concurrent ONDO voor het eerst een wedstrijd verloor, werd de 
wedstrijd van dit weekend wel heel belangrijk. Louise en Rick wilde niks een het toeval overlaten en kwamen met 
warme billetjes aan in de Westlandhal. En zoals je voelt aankomen nu was deze wedstrijd ook tegen onze concurrent, 
de enigste ploeg waar we zowel op het veld als in de zaal nog niet van hebben weten te winnen. Tijd dus voor een 
alternatieve opstelling. In de verdediging begonnen Elmar de Grote, Niels Hofblond, Louise Eiber en Nelleke de 
Lange. De aanval bestond uit Rick Krul, Jasper Baron, Mieke uit het Zesde en Nikki de Pet. Dit alles onder bezielende 
leiding van Sem van Gaal en supersub Arjen Blaarhoven. Rick had zijn shirt vorige week al voor niks gestreken en de 
kreuk zat er inmiddels al weer in, dat past gelukkig ook wel beter bij onze uitstraling. De opstelling was het gevolg de 
familie dag van onze tegenstander waardoor we sinds vele jaren weer is mochten oplopen en onze naam gescandeerd 
werd. Duidelijk nog wat overdonderd door deze aanvang keken we vrij snel tegen een 3-0 achterstand aan. Aangezien 
iedereen nu onze naam ook daadwerkelijk kende konden we niet afgaan vandaag en dus werd snel de rug gerecht en 
konden we weer op gelijke hoogte komen. De wedstrijd bleef spannend en beide ploegen waren flink aan elkaar 
gewaagd. Voor elke meter werd gestreden en ondanks de hitte werd en tot het spreekwoordelijke gaatje gegaan. Bij rust 
een kleine achterstand van twee punten, gevolgd door weer een niet al te best begin in de tweede helft, maar toch weer 
terugkomen tot 12-12 moesten we helaas in de slotfase ons toch gewonnen geven aan de brok aan ervaring en 
lengteoverwicht van onze tegenstander met een 14-12 nederlaag. Weer geen overwinning tegen deze ploeg, al zitten we 
steeds dichtbij. Op het veld de laatste mogelijkheid dit jaar om ze toch een keer klop te geven! Gek genoeg had Louise 
na de wedstrijd eigenlijk maar één vraag; voor hoeveel zou een ieder nu naakt door de zaal gaan rennen? De bedragen 
lagen redelijk uiteen en liepen van 1000 euro tot zelfs wel een ton. Heeft u dus nog wat geld liggen, de prijslijst is bij mij 
op te vragen. Na de wedstrijd mochten we nog even genieten van een gratis biertje omdat hun pinapparaat dienst 
weigerde en werd er daarna in de kantine nog even nagepraat. Niels, Mieke en Arjen, zoals al vaker dit seizoen weer 
onwijs bedankt! 
 
Jasper 
 
Crescendo 5 – Achilles 9 20-7 
Ik moet dit verslag beginnen met een rectificatie. Vorige week, in mijn enthousiasme over de overwinning van Achilles 
9, besloot ik, na mijn verslag van de E2, ook een verslag te schrijven over de wedstrijd van het 9e. En tja… dan ga je 
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dus de mist in. Noem ik bij de E2 zelden tot nooit doelpuntenmakers, besloot ik dat bij het 9e wel te doen (hoewel niet 
allemaal). Daarbij ging ik dus plat op mijn gezicht. Op maandag in de app: “Wie heeft dat ***** verslag geschreven? 
Scoor ik een keer, gaan de credits naar Fred en Sander!” Dus bij deze alsnog: Emmy was vorige week de maker van 
twee cruciale treffers! 
Anyway, als ik dan toch een rectificatie moet schrijven, dan ook maar een kort verslagje van het 9e. 
Zondagmorgenvroeg om 10 uur trad Achilles 9 aan in Leiden tegen Crescendo. De koploper tegen de 
rodelantaarndrager: zij één verliespartij, wij één overwinning; zij vlijmscherp in de afronding, wij wat minder; zij twintig 
doelpunten, wij wat minder. 
Overigens wisten we de eerste helft redelijk aan te klampen. We kwamen 3-0 achter, Wout moest met wat last al snel 
het veld verlaten en zijn vervanger maakte direct 3-1. Bij rust stond het uiteindelijk 10-6 en waren we niet ontevreden. 
De tweede helft hadden we meer moeite de korf te vinden. Korte kansjes, doorlopen, alles leek mis te gaan, op een 
strafworp van Sander na. 
Na Wout moest ook zijn vervanger het veld ruimen met een lichte zweepslag (dank aan de heer van Crescendo voor de 
goede zorgen!), dus met nog vijf minuten op de klok deed Lizette nog even mee als heer. 
Volgende week een weekje vrij, hopelijk is de zweepslag bij de volgende wedstrijd dan weer hersteld en kunnen we ook 
Wout weer fit begroeten. 
 
Joost 
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Wat was 
******** 

 

Achilles A1 – PKC/SWKGroep A1 19-29 
Achilles A2 was vrij 
ONDO A3 – Achilles A3 9-14 
DES A3 – Achilles A4 5-10 
Achilles B1 – Avanti B1 21-14 
Tempo B1 – Achilles B2 20-6 
Achilles B3 – Valto B2 6-10 
Achilles C1 – KCR C1 8-6 
Achilles C2 – DES C1 2-5 
Avanti D2 – Achilles D1 8-16 
Dubbel Zes D1 – Achilles D2 5-3 
Achilles E1 – Sporting Trigon E2 4-13 
Achilles E2 – Dijkvogels E2 10-5 
Phoenix E3 – Achilles E3 19-9 
Achilles F1 – Die Haghe F1 13-5 
Achilles F2 – Die Haghe F2 8-6 
ONDO F4 – Achilles F3 7-6 
 
Afgelopen zaterdag speelde de D1 de tweede uitwedstrijd op rij. Er volgen er nog een paar. Met de auto naar Pijnacker 
dus. Of het kwam door de weinige uitwedstrijden van de laatste tijd, of dat de Tomtom massaal uitviel weet ik niet. Feit 
is dat we collectief de juiste afslag misten en wat laat bij Avanti aankwamen. Maar er was nog tijd genoeg voor een 
normale voorbereiding. Iedereen was weer aanwezig, dus we speelden in onze oude vertrouwde opstelling, met het vak 
van Thijs in de eerste aanval. Toch...? In de hal van Avanti worden twee jeugdwedstrijden tegelijk gespeeld. Dat zorgde 
voor aardig wat herrie en onrust. Daar moesten we erg aan wennen de 1e helft. Waar we ook aan moesten wennen was 
het ren-je-rot-korfbal van Avanti. De hoogste versnelling en blind rennen is best moeilijk te verdedigen kwamen we 
achter. Vooral als je er van in de stress schiet en zelf ook heel onrustig gaat spelen. De eerste helft waren we ons 
normale spel kwijt. Het was zwoegen en er werden heel veel fouten gemaakt. We zaten er gewoon niet in. Gelukkig 
hielden een paar goaltjes ons in de race, maar we gingen met een 5-4 achterstand de rust in. In de kleedkamer duurde 
het even voordat het adrenalinepijl gezakt was. Toen kwam het besef dat we beter waren dan dit. En zeker beter dan 
Avanti. Het enige wat we nodig hadden: een tikje rust en kalmte. Met een andere mindset kwamen we de kleedkamer 
uit en daar gingen we! De eerste twee aanvallen na rust werden gelijk omgezet in een goal. En vanaf dat moment gingen 
we los. Schoten, doorloopballen, tosti's (vraag maar na wat dat is) en korte kansen. Het viel op zijn plek en er werd flink 
gescoord. Uiteindelijk kwamen we op 12 gescoorde goals in de tweede helft. Dat is niet verkeerd. En alles met rust en 
doelmatigheid. Aan de kant was het mooi om te zien hoe de wedstrijd werd omgekeerd en iedereen precies had 
begrepen wat we in de rust hadden besproken. We verlieten het veld met orde op zaken en een eindstand van 8-16. 
Doelpuntmakers: iedereen twee keer! Damien en Elise: bedankt voor het meekomen en meespelen! Volgende week vrij. 
De week daarna: de topwedstrijd tegen ONDO! Supporters gevraagd. 10.00 uur in 's Gravenzande! Komt het zien! 
 
De E2 kreeg afgelopen zaterdag concurrent Dijkvogels op bezoek. In de uitwedstrijd stonden we na 30 minuten spelen 
7-3 achter, waarna Dijkvogels zijn beste heer eruit haalde (goed voor alle doelpunten) en wij in de laatste tien minuten 
de stand gelijk trokken. We konden er dus vanuit gaan dat die heer deze keer de hele wedstrijd zou spelen, want 
Dijkvogels stond slechts één puntje onder ons. 
Met dit vooruitzicht werd er afgelopen week uitvoerig getraind op verdedigen en dat wierp duidelijk zijn vruchten af. 
Lucas mocht het driekwart wedstrijd tegen de heer van Dijkvogels opnemen en deed dit voortreffelijk en ook Bradley, 
in de tien minuten dat hij de bewaking op zich moest nemen, kweet zich goed van zijn taak. Het leverde die heer 
meerdere verdedigde schoten op. Maar niet alleen Lucas en Bradley lieten zien de afgelopen week te hebben geleerd van 
de crash-course verdedigen. Het hele team stond geweldig te verdedigen. Daar bovenop kwam dat we, zeker de eerste 
tien minuten, Dijkvogels ook aanvallend alle hoeken van het veld lieten zien. In tien minuten tijd werd Dijkvogels op 
een 5-0 achterstand gezet (maar liefst vier goals aangegeven door Kiki!). Dit leidde al meteen tot uitspraken als: “ow, 
deze wedstrijd winnen we wel.” Dit werd echter gelijk even rechtgezet. Hadden wij niet zelf eerder een 7-3 achterstand 
omgebogen in een 7-7, nota bene tegen deze ploeg? En eerder op het veld zelfs een 7-1 achterstand goedgemaakt tot 9-
9? 
Als dit niet voldoende was om de E2 scherp te houden, dan waren de eerste drie minuten van het tweede kwart dat wel. 
In no-time scoorde Dijkvogels drie keer en verdedigden ze ook slimmer. Toch wisten ook wij nog twee keer te scoren, 
waardoor we met een 7-3 voorsprong de kleedkamers opzochten. 
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In de tweede helft bleef het een leuke, gelijk opgaande wedstrijd. Dijkvogels gaf meer tegenstand dan in de eerste tien 
minuten, maar kreeg de bal er nog slechts twee keer in. Aan de andere kant begonnen wij onze scherpte te verliezen, 
maar wisten wij toch nog drie keer te scoren. Zo eindigde een mooie wedstrijd in een goede 10-5 overwinning. 
Grootste winstpunten van vandaag waren de ijzersterke start en de goede verdedigende scherpte. Volgende week wacht 
met ODO wederom een pittige tegenstander. Kijken wat we daartegen kunnen klaarspelen! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles F1- Die Haghe F1 
Na de leuke kampavond waar we allemaal waren moesten we al vroeg tegen Die Haghe spelen. We waren heel fel, maar 
sommige waren nog een beetje dromerig. Als eerste scoorde ik 1-0. En toen Dirk 2-0. Na een goede onderschepping en 
goed samenspel was het 3-0 door Milan. Milan nog een keer 4-0. Helaas scoorde Die Haghe 4-1. Dirk scoorde snel erna 
5-1 en toen was het rust. Esmee scoorde 6-1. Die Haghe scoorde toen 6-2. En daarna 6-3. Ik scoorde gelukkig toen 
weer en stond het 7-3. Hierna maakte Milan een mooie doorloop. En Milan bleef scoren. Ik scoorde ook nog een keer 
en de eindstand was 13-5. Iedereen heeft goed gespeeld, er werd goed verdedigd door ons en wij wonnen van de 
kanaries,  
Jeeeehhh!  
De scheidsrechter was trouwens Arjen en die deed het heel goed.  
 
Kusjes Esmee 
 
ONDO F4 – HKV Achilles F3 
Ik was een kwartier wakker toen ik al in de auto zat richting Hoek van Holland. Gelukkig zat Sem naast me om we op 
te peppen. 
Na het startsignaal was het gelijk vol gas. De gelen shirts waren goed en scoorden snel 1-0 . Gelukkig had ik Sem in de 
auto uitgelegd hoe je snel kan scoren. Sem maakte de 1-1 en de 2-2. We speelden goed samen maar de gelen shirts 
scoorden snel 3 keer. Ik mocht de 5-3 maken, hierna was ik echt moe (en nog een beetje ziek). Het was steeds 
spannend. Tim maakte de 6-4 (z’n EERSTE GOAL !! topper!!) en Joanne de 6-5. Zouden we toch nog winnen? 
1 minuut voor het einde maakte Tim de 7-6 en we hadden nog een kans om te scoren, maar de scheidsrechter zag de 
cup cakes al op de bank staan.. we hebben echt goed samen gespeeld en we gaan nog beter trainen!  Wisten jullie dat we 
op de terugweg meer dan 200 witte auto’s geteld hebben! 
 
Milan van der Geest 
 
 
 
 

 
 

 

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 maar liefst 7 jarigen. 
Als eerste is Jens Nooteboom jarig. Hij wordt op 3 februari 18 jaar. 1 dag later zijn er 4 
jarigen, t.w. Mikki van der Leeuw, zij wordt 14 jaar. Hannah brauer wordt ook 14 jaar. 
Marijn en Jip Reints worden 12 jaar. 
Op 5 februari wordt Elza Kappetein 5 jaar en als laatste is het feest bij Daniek Suurd, zij 
wordt 18 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag!! 
 
 

Naar HIJS 
********* 

 
De perfecte voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag! Met je teamgenootjes op 
vrijdag 17 Februari kijken naar hoe HIJS de overwinning pakt tegen GIJS Groningen. 
Een wedstrijd vol strijd en passie die wij de dag daarna ook met zijn allen moeten 
leveren, oftewel dit klinkt dus als de perfecte voorbereiding. Buiten dat is het natuurlijk 
ook gewoon gezellig om met allemaal leuke mensen een gezellig avondje ijshockey te 
beleven. Nu zal je denken dat er niet heel veel meer positiefs te zeggen valt over deze 
avond, maar schijn bedriegt. Het is namelijk ook nog eens GRATIS! Zit je in de A, B of 
C geef je dan SNEL op door een mailtje te sturen naar juliabaak@hetnet.nl want er is 
maar een beperkt aantal kaartjes waar we overigens snel bij moeten zijn! We verzamelen 
voor de ingang van HIJS en de wedstrijd begint om 20:30 dus zorg dat je er ongeveer 
tussen 20:00 en 20:15 bent. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! 
 
Namens de AC, 
Julia, Frank & Wesley 
 
 
 
 
 
 

mailto:juliabaak@hetnet.nl
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WAPC-Kamp 2017 te Ommen 
Zaterdag 8 t/m zaterdag 15 juli 

 
Afgelopen vrijdag hebben we allemaal kunnen kijken naar de kampfilm en -foto's en dat smaakt natuurlijk weer naar 
meer...kamp! 
Meld je vanaf vandaag aan voor het WAPC-Kamp 2017! 
Het kamp vindt plaats van 8 - 15 juli 2017 en het inschrijfgeld bedraagt € 160,- p.p. 
Dit is de link naar het formulier: 
https://goo.gl/forms/HtnfrBDDWTbx90sr1 
De inschrijfsite is beveiligd en de ingevulde gegevens zullen alleen bekend zijn bij de kamporganisatie. 
Er is plek voor ongeveer 80 kinderen, dus vol = vol! 
 
Groet, 
De kampcommissie 

 
 
 

 
 

https://goo.gl/forms/HtnfrBDDWTbx90sr1
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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 in 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. Als je geen partner kunt vinden: geen nood. Meld je gewoon aan, kom gezellig 
naar de kantine en dan regelen we daar een partner voor je! Deelname vanaf 18 jaar. 
Kosten bedragen €2,50 per deelnemer voor de welbekende ton. Aanmelden voor 31 
januari. 
 
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. Toegang vanaf 18 jaar.  
 
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! 
 
De volgende personen gaan al mee: 
Annika 
Tessa 



 18 

Sophie 
Vera 
Erwin van Veen 
Erwin de Laleijne 
 
Groeten van de CR 

 
 



 19 

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 

 
Heraangemeld als lid: Kate (K.) Schoon 
 Zie gemaild krantje 
 
Adreswijziging: Sebas Solleveld naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
 Annemarie en Leo Hooijmans tijdelijk naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
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: Gaslaan 09.00 uur Achilles E3 – Weidevogels E5 
  09.00 uur Achilles F3 – Avanti F2 
  16.45 uur Achilles B2 – TOP/Quoratio B2 
  17.45 uur Achilles A4 – ONDO A5 
  18.55 uur Achilles 3 – Rohda 4 
  20.05 uur Achilles 4 – Valto 5 
  21.15 uur Achilles 7 – Paal Centraal 3 
 
Zondag: Ockenburgh 10.00 uur Achilles 5 – Futura 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 4 en  zondag 5 februari 2017 
 

GKV/Enomics 1 - Achilles 1  
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Laura, Valerie, Kelly 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.25 uur in Van 
Rappardhal (Gorinchem) 
Verzamelen: 15.25 uur voor het veld 
Wedstr.nr.:  13860 
Scheids: G. Verhagen 

 

Deetos Snel 3 - Achilles 2  
 Amel, Ilan, Jeroen, Michael, Twan 
 Anne-Roos, Julia, Mariska, Merel, 
 Raquel 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.10 uur in DeetosSnel-
hal 
Verzamelen: 13.10 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 17782 
Scheids: O.J. Leeverink 

 

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

Zaterdag om 18.55 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 18.10 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 15663 
Scheids: A. Tamriuat 

 

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

Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 20.05 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 19.20 uur aldaaar 
Wedstr.nr.: 15640 
Scheids:  

 

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

Zondag om 10.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 09.15  uur aldaar 
Wedstr.nr.: 22088 
Scheids: W. van Wijk 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

ODO 4 - Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, 
 Marieke, Sandra 
 Jeroen D, Rinus, Yoeri, Erwin, Henk  
Res:  

Zaterdag om 16.15 uur in de Hofstede 
Verzamelen: 15.00 uur voor het veld  
Wedstr.nr.: 15707 
Scheids: E.J. Mudde 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 

Achilles 7 – Paal Centraal 3   
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar 
Res: 5e dame/heer 

 

Nikki: zie Achilles 8 

Zaterdag om 21.15 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 20.30 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 4757 
Scheids:  

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 

Excelsior (D) 6 - Achilles 8 
 Lisanne, Judith, Britt, Quirina, Nikki 
 Leon van D, Mathijs,  Martijn, Roger,  
 Tom Ros 
Res:  

Zaterdag om 14.00 uur in de Buitenhof 
Verzamelen: om 12.45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 5213 
Scheids: Excelsior 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
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Achilles 9 is vrij 
 

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 4 februari 2017 
LET OP:  THUISWEDSTRIJDEN IN GASLAAN! 

 

TOP/Quoratio A1  –  Achilles A1  
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Mark, Yeshe,,Danique, Selene, 
Jisse 

Zaterdag om 15.45 uur De Korf 
Verzamelen: om 14.00 uur voor het veld 
Verslag: Wesley 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond  

Vervoer: Welbergen, van Loon, Smit, 
 van Staalduinen 

 

Nieuwerkerk A2 –  Achilles A2  
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Mark, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Teddie 
 

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

Zaterdag om 12.00 uur De kleine Vink 
Verzamelen: 10.30. uur voor het veld 

Verslag: Robin 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond  

Vervoer: De Bruijn, de Bruijn, 
 Donders, van der Geugten 

 
Achilles A3 is vrij 
Teddie zie A2 
 

Achilles A4 – ONDO A5 
 Britte, Annelotte 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  

Zaterdag om 17.45 uur GASLAAN 
Verzamelen: 17.00 uur aldaar 
Verslag: Feddy 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Alex van der Stap 

 
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 4 februari   
LET OP:  THUISWEDSTRIJDEN IN GASLAAN! 

 

De Meervogels B1 - Achilles B1  
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Anna, Lucas 

Zaterdag 13.50 uur De Veur 
Verzamelen: 12.30 uur voor het veld 
Verslag: Noah 

Coach: Gerald, Dylan 
Vervoer: de Jong, v. Duijvenbode,  
 Erkelens, De Reu 

 

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

Zaterdag 16.45 uur Gaslaan 
Verzamelen: 16.00 uur aldaar 
Verslag: Stef 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Scheids: Bond 

 
Achilles B3 is vrij 
Thom, Tim zie C2 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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De Meervogels C1 - Achilles C1  
 Mick, Max, Floris, Sebas, Xander 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
 
 

Zaterdag 12.50 uur De Veur 
Verzamelen: 11.35 uur voor het veld 
Verslag: Olivia 
Coach: Robbie, Fabian 
Vervoer: Koene, Bouwman, Gross, 
 v. Bleijswijk 

 

Refleks C1 - Achilles C2  
 Maurits, Quin, Niek, Thom/Tim 
 Femke, Citlali, Sanne, Lideke, Jill, 
 Celeste 

Zaterdag 13.15 uur De Schilp 
Verzamelen: 12.30 uur aldaar 
Verslag: Citlali 
Coach: Simon, Ilan 

 

Fiks C2 - Achilles C3 
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla 

Zaterdag 11.00 uur Sporthal De Cuyl 
Verzamelen: 9.45 uur voor het veld 
Verslag: Jip 
Coach: Mariska, Ruben 

Vervoer: v. Giffen, Vijverberg, 
 Morris, Reints 

 
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 4 februari 
LET OP:  THUISWEDSTRIJDEN IN GASLAAN! 

 
Achilles D1 is vrij  
 
Achilles D2 is vrij  
 

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

Zaterdag om 10.45 uur in de Viergang 
Verzamelen: 09.45 uur voor het veld 
Verslag: Jim 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Weerman, Linse, Corporan 

 

ODO E3 - Achilles E2  
 Kiki,  Jalien, Bregje 
 Armin, Bradley, Lucas H. 

Zaterdag om 11.00 uur in de Hofstede 
Verzamelen: 10.00 uur voor het veld 
Verslag: Armin 
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: vd Zijden, Westgeest, Kraak 

 

Achilles E3 – Weidevogels E5  
 Nikki, Shannon 
 Joost, Teun, Lucas B. 

Zaterdag om 09.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Shannon 
Coach: Tristan, Robbin 
Scheids: Feddy Z. 

 

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

Zaterdag om 10.00 uur in de 
HKV/OE hal 
Verzamelen: 09.30 uur aldaar 
Verslag: Erik 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
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Valto F1 - Achilles F2  
 Eva, Layla 
 Jens, Jurre,Lukas K., Xander 

Zaterdag om 10.15 uur in de Vreeloo 
hal 
Verzamelen: 09.15 uur voor het veld 
Verslag: Xander 
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Vervoer: Leben, Nooteboom, Sluiter 

 

Achilles F3 – Avanti F2  
 Britt, Christine, Joanne 
 Milan, Sem, Tim 
 
Layla zie F2 

Zaterdag om 09.00 uur in de Gaslaan 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Christine 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Britte v G. 

 
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). 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Gaslaan 
09.00 – 10.00 Tristan, Rinus 
16.45 – 17.45 Alex, Wesley 
17.45 – 18.55 Robbie, Remko 
18.55 – 20.05 Res. dame/heer Ach. 3 
20.05 – 21.15 Res. dame/heer Ach. 4 
21.15 – 22.25 Res. dame/heer Ach. 7 
 
Zondag Ockenburgh 
10.00 – 11.15 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 
 
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 11 en 12 februari 
 

Pernix - Achilles 
Pernix 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Apollo 4 
Achilles 4 – Avanti 5 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 6 
Achilles 6 – Weidevogels 3 
Fortuna/Delta Logistiek 6 – Achilles 7 
Achilles 8 is vrij 
Achilles 9 – HKV/Ons Eibernest 8 
KCC/SO Natural A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – PKC/SWKGroep A3 
Achilles A3 is vrij 
Achilles A4 – Futura A1 
Die Haghe B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Nieuwerkerk B1 
Achilles B3 – ONDO B2 
KCC/SO natural C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – IJsselvogels C2 
SDO C1 – Achilles C3 
ONDO D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Fortuna/Delta Logistiek D4 
Achilles E1 – ONDO E2 
Achilles E2 is vrij 
Dijkvogels E1 – Achilles E3 
Achilles F1 – Fortuna/Delta Logistiek F1 
Achilles F2 – VEO F1 
Phoenix F2 – Achilles F3 

Za 18.15 uur 
Za 16.50 uur 
Za 16.20 uur 
Za 17.30 uur 
Zo 12.15 uur 
Za 18.40 uur 
Za 20.55 uur 
 
Zo 11.00 uur 
Za 12.20 uur 
Za 15.10 uur 
 
Za 14.00 uur 
Za 16.40 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
 
Za 10.30 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 

De Zijl 
De Zijl 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Fortunahal 
 
Ockenburgh 
De Schenkel 
Ockenburgh 
 
Ockenburgh 
Zuidhaghe 
Ockemburgh 
Ockenburgh 
De Schenkel 
Ockenburgh 
De Vosse 
De Hoekstee 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
 
Maasdijk 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Oosterpoort 

 
 
 
 

 


