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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.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
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mailto:shirts@hkvachilles.nl
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Van Achilleswelp tot Korfballeaguester 
********************************** 

 
En dan staat daar ineens een grote man, vijf minuten lang een interview te geven 
aan Korfbal.nl. Onze eigen Joren van Nieuwenhuijzen heeft na het wegvallen van 
Daan Preuninger zichzelf in het Vlaggenschip van Fortuna gevochten, door vooral rete nuchter en stabiel zijn 
momenten te pakken.  
Waar het eerst nog alleen bij invalbeurten bleef, lijkt de jonge Achilliaan (want dat blijft hij gewoon) zich steeds vaster 
in de basis van de Fortunezen gespeeld te hebben. En of je het als Achilliaan nou leuk vindt of niet, dat zo’n talent niet 
voor onze club behouden kon blijven, een klein beetje trots moeten we daar toch wel met z’n allen op zijn hoor! Want 
wát is het gaaf om hem zo te zien schitteren in toch wel de belangrijkste korfbalcompetitie van de wereld.  

 
Toch ga ik in dit geval graag nog heel even terug naar die bewuste zaterdag, op 22 juni 2013. Ik was in dat jaar redelijk 
nauw betrokken bij de verrichtingen van onze C1 als cameraman, waar Joren en Sanne beiden deel van uitmaakten. Zij 
plaatsten zich een week eerder in de kruisfinale tegen De Meeuwen voor de grote finale op het veld van Sporting Delta. 
Ik kan mij nog heel goed herinneren dat ik dat seizoen vaak vol lof sprak over het volwassen spelletje wat er op die 
leeftijd al gespeeld werd. Dat volwassen spelletje was natuurlijk niet te vergelijken met het spelletje wat er op dit 
moment in de Hoofdklasse A-jeugd gespeeld wordt, maar toen was al goed te zien waar de toenmalige C-jeugd zich 
onderscheidden van de rest van Nederland. Onze huidige A1, helaas puntloos gedegradeerd uit de Hoofdklasse dit 
seizoen, kwam er eigenhandig achter dit jaar. De échte top van Nederland speelt op die leeftijd een heel ander spelletje 
dan alles wat daaronder speelt. En dat laat Joren nu hoogstpersoonlijk zien door zich op deze manier bij de top van 
Nederland te melden.  
 
Ik heb er geen goed woord voor over gehad hoor, het wervingsbeleid van de grote clubs bij de A-jeugd. Aan talentvolle 
spelers trekken en nagenoeg alles voor over hebben om deze talenten aan te trekken, niet zo mijn ding zullen we maar 
zeggen.. Maar het laat wel zien wat nodig is om op dat niveau mee te kunnen. Of misschien is dat juist wel wat dat 
niveau gemaakt heeft. Ik laat het in het midden. Voor nu is het in ieder geval een feit dat onze Joren (en nog iets minder 
op de voorgrond, onze Sanne) bij Fortuna in de Korfballeague enorm aan de weg timmeren. En dat is gewoon geweldig 
om te zien en écht iets om trots op te zijn bij Achilles. Onder het mom van; “die zien we écht nog weleens terug..”. 
 
Neem even een kijkje op Korfbal.nl zou ik zeggen, want daar is niet alleen het interview met Joren te zien maar ook het 
wedstrijdverslag van hun cruciale wedstrijd tegen DVO, om lijfsbehoud in de Korfballeague. 
 
Tot volgende week! 
Groeten, 
 
Bart 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Update 10 februari 2017. 
Vanmiddag zijn wij kort bij Wout op bezoek geweest in het Sophia. Gezien de 
omstandigheden gaat het goed met hem. 
 
Maandag a.s. gaat hij onder het mes. Dus wordt hij zondagmiddag a.s. terug naar MCH Westeinde gebracht en dan, als 
alles goed gaat, op woensdag of donderdag weer terug naar Sophia. 
 
Wout is nog wel erg moe. Daarom moeten we het bezoek de komende dagen doseren en kort houden. Maandag en 
dinsdag a.s. GEEN bezoek. De dagen daarna kunnen we nu nog niet overzien, maar we houden jullie via de site op de 
hoogte. 
 
Wout doet jullie de hartelijke groeten en bedankt jullie via deze weg voor de vele goede wensen die hij heeft mogen 
ontvangen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Lijmbach 
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Activiteiten Agenda Senioren 
18 feb 
 

Pre carnaval 
 

14 mrt 
 

Kantine verhuurd 
 

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

 
Pernix – Achilles 27-27 
Pernix 2 – Achilles 2 17-25 
Achilles 3 – Apollo 4 24-13 
Achilles 4 – Avanti 5 9-7 
Achilles 5 – HKV/Ons E#ibernest 6 33-10 
Achilles 6 – Weidevogels 3 16-20 
Fortuna/Delta Logistiek 6 – Achilles 7 16-13 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 9 – HKV/Ons Eibernest 8 9-11 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Pernix – Achilles 27-27 
Rust Roest – GKV/Enomics 23-30 
Tilburg – Tjoba 22-28 
Antilopen/Lancyr Deelen – Nieuwerkerk 24-29 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Nieuwerkerk 12 22 11 1 0 314 275 39 
Pernix 12 19 9 2 1 334 286 48 
GKV/Enomics 12 16 7 3 2 325 280 45 
Antilopen/Lancyr Deelen 12 13 6 5 1 282 277 5 
Rust Roest 12 8 4 8 0 253 269 -16 
Tjoba 12 8 4 8 0 263 291 -28 
Achilles 11 6 2 7 2 239 265 -26 
Tilburg 11 2 1 10 0 217 284 -67 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Pernix 2 – Achilles 2 17-25 
Deze week stond er wederom een finale op het programma. Dit maal mochten we aantreden tegen Pernix 2 uit Leiden. 
De eerste thuis wedstrijd werd 23-16 in ons voordeel afgesloten, maar hier mochten we natuurlijk geen conclusies uit 
trekken, want om in de Ock Achilles 2 te verslaan was tot nu toe alleen Maassluis gelukt. 
 
De afgelopen weken trainden we meerdere malen op achterverdedigen, want onze verwachting is dat onze 
tegenstanders vooral ons tempo eruit willen halen door achter te verdedigen, zodat wij niet helemaal in ons snelle spel 
kunnen komen. Dus zou je zeggen dat als je het spel gaat vertragen de mogelijkheid bestaat ons te hinderen in ons spel. 
Helaas voor Pernix werkte dit maar voor korte duur. We begonnen namelijk niet scherp aan deze wedstrijd. Veel 
onnodige fouten waardoor Pernix 2 veel stippen en vrije ballen kregen. Dit resulteerde in 7-3 achterstand. Het duurde 
even voordat we wakker waren, maar zoals we dit seizoen meerdere malen hebben laten zien, zijn wij erg sterk om een 
achterstand naar een voorsprong om te buigen. Hierdoor gingen we de rust in met 10-13 in het voordeel van Achilles 2. 
De strijd ging de 2e helft gewoon weer verder. De scherpte was helemaal terug en de trein was gaan lopen. Achilles 2 
speelde vol zelfvertrouwen en dat was aan alles te merken. Er werden weer goede lange aanvallen neergezet met veel 
lopende rebound. Verdedigend zat alles goed dicht en werden de kleine overtredingen eruit gehaald. De 2e helft sloten 
we daarom wederom winnend af met een voordeel van 7-12. Voor de rekenwonders onder ons is de wedstrijd 
geëindigd in 17-25 in het voordeel van Achilles 2. 
 
Wederom is er een finale gewonnen, dat betekent dat er nog 2 finales te spelen zijn. De eerste volgende finale zal 
volgende week thuis in de Ock gespeeld worden tegen Rust Roest. Rust Roest bezet momenteel de 3 plek in de reserve 
1e klasse. Het eerste duel werd door Achilles 2 nipt verloren, dus we hebben iets recht te zetten. Deze week weer hard 
aan bak op de training en dan ben ik ervan overtuigd dat we deze pot ook weer winnend afsluiten. Toch hebben wij 
hier het publiek weer hard nodig. Daarom bij deze de oproep om Achilles 2 richting de kampioenswedstrijd te 
schreeuwen. De wedstrijd zal komende zaterdag 18 februari om 15:45 plaatsvinden. Wij hopen dat u allen weer 
aanwezig bent, want het zal weer een spektakel worden. 
 
Groet, Michael 

 
Achilles 3 – Apollo 4 24-13 
Apollo 4 staat op dit moment onderaan met in totaal vier punten. De twee wedstrijden die wij 
verloren hebben waren tegen teams die toen op dat moment ook onderaan stonden, namelijk VZOD 3 en Thor 2. In 
tegenstelling tot ons wist Apollo 4 wel te winnen van  
VZOD 3 (15-9) en Thor 2 (20-18). Het is een absurde poule waar wij in spelen met uitslagen die je niet zou 
verwachten. Dat Apollo laatste staat betekend dus helemaal niks. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons om te 
winnen, want bij winst hebben wij op 4 maart de kampioenswedstrijd tegen ZKC’31 4.  
De uitwedstrijd tegen Apollo werd makkelijk gewonnen met 13-21. We weten dat dit team op leeftijd is en niet het 
allerbeste team uit de poule is. Maar goed dat was ook bij VZOD en Thor zo en die hebben wij verloren. We zullen 
ook deze week weer ons uiterste best moeten doen. 
Lars, Fabian, Alana en Rianne stonden in de eerste verdediging. Erwin, Simon, Kaylee en Jeanette mochten de aanval 
openen. We konden niet spelen zoals wij altijd spelen. Het werd al snel duidelijk dat dit een tergende wedstrijd ging 
worden aangezien de dames en heren uit Benidorm het een goed idee vonden om achter te gaan verdedigen. Het was in 
de eerste helft vooral zoeken hoe we dit het beste konden oplossen, waarbij het belangrijk was dat we niet te veel 
schoten zonder afvang. De scheids hielp ons ook niet echt, die kon het spel van Apollo volgens mij wel waarderen en 
beloonde dit dan ook met gratis vrije ballen en strafworpen. Als je ze zelf niet kan maken, dan maar zo he. Bij rust 
stond het 10-4.  
Op zich een mooie stand om de rust mee in te gaan, alleen het spel gaat erg moeizaam en dat komt vooral door het 
achter verdedigen. Wij moesten meer gaan lopen en sneller de bal rondspelen. De tweede helft ging stukken beter, 
ondanks het feit dat Apollo ook de hele tweede helft heeft achter verdedigd. Er werd meer gelopen waardoor we korte 
kansen bij de paal kregen. Schoten gingen er in de tweede helft makkelijker in waardoor we verder uitliepen op Apollo. 
De scheids vond het in de tweede helft blijkbaar ook noodzakelijk om zijn leeftijdsgenoten een hart onder de riem te 
steken, want ook in tweede helft deelde hij her en der gratis stippen uit. De beslissingen van de scheids waren op zijn 
minst lachwekkend te noemen. Dat vond de bank ook en dat was goed te horen. De scheids kon dit dan weer niet 
waarderen. Nadat de scheids de bank geïnspecteerd had kwam hij tot de conclusie dat onze Sander het hardst had 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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gelachen en stuurde Sander vervolgens naar de tribune. Foei Sander! Er wordt nog gespeculeerd of deze omstreden 
beslissing van de scheids wel juist was. Verschillende ooggetuigen melden dat niet Sander maar Bas het hardst aan het 
lachen was. Wellicht dat hier nog een nader onderzoek wordt ingesteld.  
 
De wedstrijd werd met 24-13 gewonnen. Over 3 weken spelen wij op 4 maart onze kampioenswedstrijd tegen ZKC’31 
4. De wedstrijd begint om 17:15 in sporthal de Tref. Het is vanaf het Pomonaplein een uurtje rijden naar de zaal in 
Zaandam. Het zou leuk zijn als iedereen die niet hoeft te spelen komt kijken naar onze kampioenswedstrijd. En ik weet 
toevallig dat alleen het achtste hoeft te spelen dat weekend, dus ik verwacht een heleboel publiek!  
 
Tot slot wil ik het 4de en 5de feliciteren met hun kampioenschap. En ik hoop iedereen 4 maart te zien in Zaandam.  
 
Jeanette  
 
Achilles 4: Op naar het kampioenschap! 19-14 (vorige week) 
Afgelopen zaterdag was het voor ons een spannende pot. Valto 5 (nr. 2 in de poule), de enige ploeg waarvan wij deze 
zaalcompetitie verloren hadden, kwamen nu naar het Haagje. Weliswaar waren wij de vorige wedstrijd incompleet, maar 
verloren helaas terecht. Gelukkig was iedereen (behalve zieke Sifra) aanwezig en fit! Na een enigszins spannende en 
welverdiende overwinning van het 3e mochten wij aan de bak.  
We begonnen de wedstrijd wat onzeker, wat resulteerde in een kleine voorsprong voor Valto. Al snel herpakten wij ons 
en resulteerde dat in betere aanvallen en daardoor tot voorsprong. Waar we op het veld nog erg moeite mee hadden, 
namelijk scoren, gaat dat in de zaal stukken beter. Op het veld scoorden wij gemiddeld zo’n 9 doelpunten wat wij nu tot 
gemiddeld 17 hebben weten te brengen. Is dat niet een groot verschil!! Wij beschikken over Frank Mijmans die onze 
topschutter is, maar iedereen weet meerdere doelpunten mee te pakken. Ons spel is steeds beter verdeeld over alle 
schijven. Wat niet alleen voor het team, maar ook voor de toeschouwers leuker is om naar te kijken. Om niet verder af 
te dwalen… Deze wedstrijd wisten wij als team tot een goed einde te brengen met een overwinning van 19 – 14.  
Deze uitslag betekend dat wij a.s. zaterdag met nog 3 wedstrijden te spelen ons kampioenschap al veilig kunnen stellen! 
Wij spelen thuis tegen Avanti 5 (die nu ook 2e staan!) om 17.30 uur in onze thuishal Ockenburg. Dit beloofd een 
spannende pot te worden, uit wonnen wij nipt met 16 – 18 van deze club uit Pijnacker. Wij zouden het natuurlijk 
geweldig vinden als er (behalve onze papa’s en mama’s, die er overigens van de meeste ook nooit zijn) een fanatiek 
publiek is. BE THERE! 
 
Tot zaterdag! 
Erwin en Tessa 
 
Achilles 5 – HKV Ons Eibernest 6 33-10 
Nadat we vorige week het kampioenschap al hadden veilig gesteld tegen Futura, gingen we vandaag voor het alleen – 
kampioenschap in onze poule. Ook deze week dienden wij weer in Ockenburgh aan te treden, al was het op een iets 
schappelijker tijdstip dan de week ervoor, namelijk 12:15. 
Waar we de afgelopen weken een aantal trouwe supporters op de tribune en de reservebank hadden zitten, liep 
Ockenburgh deze week helemaal vol om het spektakel team Achilles 5 te zien stunten. Waar we in eerdere wedstrijden 
scorend wat moeilijk op gang kwamen, was het nu een stormregen aan doelpunten in de eerste 20 minuten. De stand 
leek je te doen vermoeden dat het al de tweede helft was met nog maar 10 minuten te spelen. In no time keek HKV 
OE namelijk tegen een achterstand aan van meer dan 10 doelpunten verschil en realiseerden zij zich dat het vandaag 
onmogelijk was om punten mee naar huis te nemen. Af en toe was er even een dip aan onze zijde, wat eigenlijk werd 
veroorzaakt door het vertragende spel van HKV OE. Gelukkig wisten wij de mand te blijven vinden met soms 
spectaculaire acties er aan voorafgaand. In de rust dachten we er nog aan of de 40 doelpunten haalbaar zouden zijn, 
maar dit was iets te hoog gegrepen en een eindstand van 33-10 was het resultaat. 
Naar mijn mening hebben we de toeschouwers kunnen laten genieten van mooie, maar ook spectaculaire doelpunten, 
acties, onderscheppingen en een vooral knalhard blok (nice Bas!! Zou het in de naam zitten??) 
Een compliment voor de scheids Lars Alsem, want het was af en toe niet makkelijk maar hij liet zich niet uit balans 
brengen en floot een bijna foutloze wedstrijd. 
Na de wedstijd een bedankje aan het aanwezige publiek, de felicitaties namens de TC, met zijn allen op de 
kampioensfoto en een kampioensdrankje in de kantine van Ockenburgh, een mooie afsluiting van een bijna klaar 
zaalseizoen. Nog 2 wedstrijden te gaan waar wij ook weer fanatiek zullen strijden voor de punten!! 
Hopelijk geeft deze wedstrijd aanleiding voor meer publiek bij de wedstrijden op het veld, waar wij ook meedingen om 
het kampioenschap. Gegarandeerd dat jullie worden voorzien van enig spektakel!!! 
 
Tot dan, 
Linda 
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Fortuna/Delta Logistiek 6 – Achilles 7 16-13 
Ola, Ola! buen día! Achilles 7 was dit weekend ondanks de kou in Spaanse sferen, waarschijnlijk ook om onze 
wedstrijdzin iets te verhogen. Waar ikzelf begon met de woorden, 'ik heb nog nooit zo geen zin gehad in een wedstrijd 
als vandaag', bij het aankomen op het veld werden deze woorden exact herhaald door onze dienstdoende chauffeur van 
vandaag meneer Ruis. Want hoe verder we in het zaalseizoen komen, hoe later ook onze wedstrijden beginnen. Deze 
zaterdag was de aanvangstijd 20:50 in Delft. We gingen met precies 8 man op weg omdat er weer een handjevol mensen 
ontbraken vandaag. Gelukkig was Simon bereid om zijn zaterdagavond om zeep te laten helpen. Dat ook Louise veilig 
aankwam was door haar haperende gordel een hele opluchting. Aangezien wij zo'n lekker toetje zijn speelde we dit keer 
niet na ons vlaggenschip maar na die van Fortuna. Dat we zo een lekker toetje zijn maken we trouwens onszelf wijs, 
waarschijnlijk was dat gewoon het enigste gaatje wat ze nog voor ons over hadden. Deze wedstrijd in de korfballeague 
werd gewonnen door de thuisploeg, mede door oud Achilliaan Joren van Nieuwenhuijzen. Gevolg van deze wedstrijd 
was wel dat wij pas mochten beginnen om 21:30 uur en we inmiddels met een aardige gehoorbeschadiging rondliepen 
na een optreden van de winnnaar van Delft Got No Talent. We kozen vandaag niet voor het voor de hand liggende 
duo Rick en Simon, maar besloten de van een blessure terugkerende Sem bij zijn oude maatje te stoppen. Ook de 
scheids in trui en spijkerbroek werd nog even achter een bar vandaag getrokken en dan konden we toch nog mooi deze 
wedstrijd op zaterdag gaan afwerken. En dan de wedstrijd zelf, kort samengevat, het was zo'n dag. Al snel hadden we 
een eerste wissel kunnen gebruiken maarja, jammer joh, die hadden we niet, dus gewoon doorspelen. Zelf bijna- tot 
niet-scoren en zelf hele domme goals tegen krijgen. Bij rust hadden we de stand nog gelijk weten te trekken, en op de 
vraag of we snel aan de tweede helft wilden gaan beginnen werd volmondig ja gezegd. Gelukkig duurde dit ook weer 
een kwartier omdat ze ergens nog een B1 speler weer in zijn sporttenue moesten hijsen. De tweede helft was helaas niet 
veel beter dan de eerste en zo sloten we de wedstrijd af met een 16-13 nederlaag. Toch wel vrij zoutig, uuh zurig 
puntverlies. Gelukkig was het douchen na de wedstrijd ook al geen pretje in de kleedkamers die de concurrentie 
aankunnen met die van ons. Lou liep zelfs nog een blessure op tijdens het bukken voor de shampoo... Inmiddels was de 
wereld een stukje witter geworden en kwamen we precies klokslag middernacht weer terug op het veld. Nu hebben we 
een rust van drie weken en is het tijd om Tom even lastig te gaan vallen in Zurich. De laatste wedstrijd van het jaar is 
gelukkig om 21:50 uur. Zelfs onze jaarlijkse bowling traditie loopt nu gevaar op, dan maar voor de wedstrijd? 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
KCC/So Natural A1 – Achilles A1 25-16 
Achilles A2 – PKC/SWK Groep A3 21-21 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 – Futura A1 13-10 
Die Haghe B1 – Achilles B1 16-17 
Achilles B2 – Nieuwerkerk B1 10-13 
Achilles B3 – ONDO B2 5-16 
KCC/So Natural C1 – Achilles C1 17-7 
Achilles C2 – IJsselvogels C2  
SDO C1 – Achilles C3 8-4 
ONDO D1 – Achilles D1 8-6 
Achilles D2 – Fortuna D4 1-9 
Achilles E1 – ONDO E2 9-13 
Achilles E2 was vrij 
Dijkvogeols E1 – Achilles E3 27-6 
Achilles F1 – Fortuna F1 22-18 
Achilles F2 – VEO F1 6-19 
Phoenix F2 – Achilles F3 3-5 
 
In een zeer spannende wedstrijd tegen PKC pakte de A2 dik verdiend een punt (21-21). Beide ploegen waren behoorlijk 
aan elkaar gewaagd en maakte er met goed korfbal aan beide kanten een aantrekkelijke en leuke wedstrijd van.  Geen 
van beide ploegen kon echt afstand nemen zodat de rust werd bereikt met een minimale voorsprong, 13-12. Na rust 
leek Achilles een gaatje te slaan (16-13) maar PKC herstelde vrij snel het evenwicht (16-16).  Dat er dat er een 
bloedstollende slotfase ging aanbreken was wel duidelijk.  De vraag was of de A2 nu wel het hoofd koel kon houden, 
iets wat in eerdere wedstrijden niet lukte en door onrust vaak de wedstrijd (onnodig) weggaf.  Gelukkig heeft de A2 op 
dat gebied flinke stappen voorwaarts gemaakt. Tekenend hiervoor was de volwassenheid en slimheid bij een 20-21 
achterstand. In plaats om geforceerd op jacht te gaan naar de gelijkmaker werd de aanval met veel geduld heel duidelijk 
en simpel neer gezet. Met een weer ouderwets sterke Mark in de rebound werd gezocht naar spits Yeshe die uiteindelijk 
de o zo verdiende gelijkmaker binnen knalde. Een vreemd gegeven vrije bal (2x) leek nog roet in het eten te gooien 
maar gelukkig viel die niet binnen. Een terechte puntendeling. Een heel belangrijk punt, dat zeker. Maar misschien nog 
wel belangrijker om te zien was dat de gehele A2 gefocust was op een goed resultaat en met een enorme inzet heeft 
gespeeld. Het hoofd werd gebruikt en Iedereen haalde gewoon een dikke voldoende! Dat is heel fijn om te constateren. 
We zijn er nog niet, nog 3 finales te gaan. Maar als we deze resterende wedstrijden met dezelfde inzet en volwassenheid 
in gaan is lijfsbehoud gewoon mogelijk. Ik heb er zeker na deze wedstrijd alle vertrouwen in.  
Teddie, Iris, Martijn en Luca bedankt dat jullie er waren. Fijn dat we elke keer weer op jullie kunnen rekenen. 
Rob 
 
Oef wat een dag voor de D1!  
Al snel in het zaalseizoen werd duidelijk dat de koppositie tussen ons en ONDO zou gaan. De eerste ontmoeting 
resulteerde in een 3-5 nederlaag, maar dit was ook een van de eerste wedstrijden in de zaal. Naarmate het seizoen 
vordert hou je de concurrent in de gaten, en zij ons ook. Veel trainingen waren gericht op dit tweede treffen. Soms 
leken de oefeningen zo uitgebreid en misschien ook wel onnodig, maar wij wisten wel beter. In de overige wedstrijden 
was het oproepen van deze situaties soms lastig, want het lukte op een makkelijkere manier vaak al.  
Na een sneeuwballengevecht bij het verzamelen gingen we op weg. De eerste overwinning hadden we al binnen: alle 
auto's reden volgens mij goed en zonder omweg ;) Eenmaal bij ONDO ging de wedstrijdfocus aan. Veel koppies die er 
zin in hadden, zo hoort het, en zo is het eigenlijk altijd! 
En dan, goed begin! Eerste aanval zocht goed naar de beste kans. Ontweek de lange armen goed en maakte gebruik van 
de eigen snelheid. Ook de tweede aanval zette deze lijn door. De diagonale ballen, de snelle 2e aansteun, en de eindpass 
op de korte kansen. Alle onderdelen waren nodig om in deze spannende wedstrijd te scoren. Met een ruststand van 4-5 
(voor dus, een uitwedstrijd) gingen we de kleedkamers in. Nog wat extra tips en vooral gehamer op de gerichte passing 
verder, floot de scheids de tweede helft in. Lag het aan de spanning? Geen idee, feit is wel dat er een heel aantal 100% 
kansen niet werden afgemaakt. En met een wedstrijd die zo gelijk op gaat, ruikt de tegenstander bloed. Dit keer niet de 
bloedneus van Thijs (ik had al zakdoekjes meegenomen), maar wel de figuurlijke variant. Het lijkt zo'n korfbalregel: 'wij 
missen, zij raak'. Het werd 5-5, 6-5, 7-5. De aansluiting via een stip ging helaas mis. Zowel het tweede aanvalsvak als 
verdedigingsvak namen risico's, gewilde en ongewilde. Kansen kwamen daar zeker uit! Er werd nog genoeg energie in 
gestoken, vooral voor de neutrale toeschouwer was het een mooie wedstrijd. Onze D1 liet voor de ouders echt veel 
nieuwe dingen zien. Wij scoorden nog 1 keer en ONDO ook. Balen mag, sterker nog, balen moet! Als dat niet zou 
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gebeuren, zou ik me grote zorgen maken. Het kampioenschap lijkt nu een bloedneus te ver, maar we mogen de mooie 
dingen niet vergeten. Vorig jaar het merendeel over uit de E, dit is het eerste jaar 2-vakken korfbal. En dan leren 
collectief continue presteren, want foutjes worden met een goede tegenstander gelijk afgestraft. De laatste wedstrijden 
blijven we uiteraard knallen. Kom nog even genieten van wat tosti's, en dan niet aan de bar maar in de zaal :)  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Die Haghe B1 – Achilles B1 
In een bomvolle Zuidhaghe mochten de 2 concurrenten van de afgelopen 2 jaar weer eens tegen elkaar aantreden. 
Inzet, plek 3 en wellicht een behoud op een ultiem klein kansje op plek 2. Dus echt iets om voor te vechten voor beide 
ploegen, naast het derby verhaal en eigenlijk constant stuivertje wisselen qua uitslagen onderling. Volle bak met Die 
Haghe aanhang (DH A1 kon daarna kampioen worden en het eerste werd gehuldigd voor het kampioenschap) en 
natuurlijk de trouwe support van de Achilles ouders. Helaas tegelijkertijd met de wedstrijd van 1, dus mochten Martin 
en Dennis de coaching op zich nemen.  
Al met al een mooi affiche en 2 ploegen die elkaar door en door kennen, hoe zou het vandaag verlopen? 
De eerste helft was van beide ploegen redelijk qua spel te noemen en ging het gelijk op. Even leek het erop dat Die 
Haghe weg zou lopen in de eerste helft, maar Achilles schakelde op tijd bij om in de wedstrijd te blijven en had zelfs 
met rust een 10-11 voorsprong. Voor de wedstrijd wezen wij de spelers erop dat hun ontzag voor DH veel te groot is 
geweest de afgelopen duels en dat Achilles met iets meer vertrouwen in eigen kunnen en met slimmer spel dergelijke 
wedstrijden beter in moet gaan. Dat was in de eerste helft ver te zoeken. 2 spelers die niet helemaal fit aan de wedstrijd 
moesten beginnen, de wedstrijdspanning en ondanks de waarschuwing vooraf veel te veel respect voor de tegenstander 
zorgden er mede voor dat bijna elk duel in de eerste helft werd verloren. Sterker nog, wij, Achilles gingen de duels uit 
de weg en maakte vrij baan voor DH. Dat dit ook wel een kwaliteit is van DH moge duidelijk zijn, want tegen Achilles 
krijgen ze dit elke keer kennelijk toch voor elkaar. De tactische aanwijzingen in de rust deden hun werk om in de 
discipline te blijven spelen in elk geval, maar wat belangrijker was dat de ploeg ging knokken. Maaike viel ongelukkig uit 
met een knieblessure, maar werd goed vervangen door Roos. De 2 helft had bijna niets meer met echt korfbal te 
maken, want beide ploegen vochten de zeer spannende helft de wedstrijd uit tot de laatste seconden. Waar het 
verdedigend angstig was in de eerste helft, werd de 2e helft meer lef getoond waardoor DH moeilijker tot scoren kon 
komen. Ook Achilles kwam moeilijker tot scoren en open kansen werden gemist en was het vertrouwde schot ver te 
zoeken bij teveel spelers, dit dan ook omdat DH beter verdedigde dan de eerste helft.  
Goed werd het dan ook zeker niet in de 2e helft, beide ploegen gingen gelijk op en 1 minuut voor tijd maakte wederom 
Sterre de winnende goal met een prima schot van achter de korf. De laatst 44 seconden speelde de aanval het keurig uit 
toen de bal weer in het vak kwam en kwam de marge van 1 goal voor niet meer in gevaar.  
Beide ploegen hebben ervoor gevochten, was superspannend voor het publiek dus m.i. weer een vermakelijke wedstrijd, 
ondanks het matige spel. Maar als een leeuw en een kanarie gaan vechten, wint de leeuw natuurlijk altijd. Nou ja, 
vandaag dan, omdat de leeuw in actie kwam en zich niet meer liet pikken door de 
kanarieJ. Het blijft een derby! 
Voortaan beginnen aan de wedstrijd zoals je hem eindigt in 2e helft, dan heb je 
niet zo belachelijk spannende wedstrijd en kan de aandacht meer op het spel 
gelegd worden, maar voor vandaag, gefeliciteerd B1 met de overwinning! 
 
Dennis 
 
Phoenix F2 – Achilles F3 
Wederom was het weer vroeg op. En dit keer ging het makkelijk, want er valt 
sneeuw. 
De sfeer zit er goed in als de vader van Joanne zegt, dat alle kinderen hem mogen 
bekogelen met sneeuwballen, als ze winnen. 
Na wat geglij en geglibber komen we aan in Zoetermeer waar Phoenix F2 wacht. 
De thuiswedstrijd ging zeer ongelukkig verloren. 
En nu is alles anders. In het eerste kwart schiet Achilles veelvuldig op de korf. Joanne maakt de 1-0. Het tweede kwart 
gaat nog voorspoediger en Joanne maakt zowel 2-0 als 3-0! Sem maakt vervolgens 4-0. Er wordt goed verdedigd en we 
schieten veel op de korf. In het vervolg van de wedstrijd gaat het geljk op, omdat Phoenix een vijfde speler in het veld 
kan brengen. Het team werkt hard om de voorsprong vast te houden en dat lukt aardig goed. In het vierde kwart komt 
Phoenix nog terug, maar een score van Milan zorgt uiteindelijk voor een dikverdiende 5-3 overwinning. Trainer Rinus 
grijnst van oor tot oor en buiten gaat de strijd nog even door ....... met sneeuwballen. 
 
??????? 

 
 

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

 

 
 
 

AGENDA: 
 
17 febr HIJS hockey (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 jeugd) 
   8-15 juli WAPC kamp 

 
 

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

 
Deze week hebben we 5 jarigen in ons midden. 
Op 18 februari zijn dat Anna Spetgens en Faylinn Verbeek. Anna wordt 16 jaar en 
Faylinn 4 jaar. 
Op 21 februari weer 2 jarigen: Max Bakker wordt 14 jaar en Liv Anthony Jimenez wordt 
9 jaar. 
En als laatste is op 22 februari Kayleigh Smit jarig, hij wordt ook 16 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
 

Filmavond 
********** 

 
Lieve kangoeroes, E'tjes en F'jes van Achilles, 
 
Aan het begin van het seizoen hebben wij voor de oudere jeugd een filmavond 
georganiseerd die erg leuk was, maar wij dachten: dat vinden jullie ook leuk! 
Daarom organiseren we op vrijdag 24 februari van 18:30 uur tot 20:00 uur 
voor de E, F en kangoeroes ook een filmavond!  
 
Heb jij een leuk idee voor een film om te kijken? Eentje waarvan jij denkt dat ie leuk is voor alle jongens en meisjes die 
mogen komen? Stuur dan deze tip naar Britt via een mailtje (brittvanders@hotmail.com), dan kijken wij welke suggestie 
ons het leukste lijkt en dan verzorgen wij de film. Ook zorgen we natuurlijk voor een passende versnapering voor 
tijdens de film. De toegang voor de avond is €1,50. 
 
Op 24 februari om 18:30 zal de film op groot scherm via de beamer te zien zijn in de kantine. We hopen dat jullie er 
allemaal bij zijn! 
 
Namens de AC, 
Henriette en Britt 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Pre-carnaval Party 
Alaaf! 
Komen jullie ook gezellig 18 februari naar de Achilles kantine om 
een mooifeestje 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 voor bijvoorbeeld een 
bardienstje! 
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: Kate Schoon (Achilleslidnr. 2698) 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Maartje Wolters 
 
Aangemeld als lid: Jarmo (J.) Laarhoven 
 Zie gemaild krantje 
 
Bedankt per einde seizoen: Yannick van den Hout 
 
Adreswijziging per 26-02: Mario, Chantal, Mick en Jim Peeters naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Inspraak! 
Heeft u het ook gelezen de annonce, keurig geplastificeerd en bevestidg aan het 
toegangshek van het Achillesveld. 
Waarschijnlijk niet want degene die dat gedaan heeft, heeft het op het gedeelte gedaan dat altijd openstaat als je het veld 
betreed en het dus niet opvalt. 
Het is een aankondiging om uw stem te laten gelden om u uit te spreken over de toekomst van de aanpalende skatebaan 
in de hoek van het Achillesveld. 
Wij persoonlijk zijn niet zo van de inspraak, niet dat wij er tegen zijn maar meer om praktische redenen. 
Het geeft altijd gedoe, gezeur, gehannes en onenigheid en als het een controversieel onderwerp is zijn rellen niet 
uitgesloten en liggen in de kortst mogelijke tijd je ruiten eruit, ligt je inboedel eruit en staat je koffiezetapparaat op de 
middenstip. 
Nu zal het niet zo een vaart lopen want het gaat maar over een skatebaan en meestal is het lot al beslist en is de 
inspraakavond alleen maar voor de show. 
De beleidsmakers hebben allang bepaald hoe en wat, maar je moet niet 
de indruk wekken dat dit zo is. 
Dat is ook de reden dat wij tegen het referendum zijn, want een simpel ja 
of nee kan nooit een antwoord zijn op een ingewikkeld probleem. 
Wij stemmen op volksvertegenwoordigers die wij vertrouwen en er voor 
doo0rgeleerd hebben om problemen op te lossen. Mocht het zo zijn dat 
zij dermate slechte beslissingen nemen waar wij later pertinent tegen zijn, 
laten wij dat weten door ons vertrouwen na ongeveer 4 jaar in een ander 
uit te spreken. 
Nu over de skatebaan, want daar gaat het over en is zo ver  wij weten ons 
toentertijd door de strot geduwd om een kunstgrasveld te verkrijgen, 
maar als wij het mis hebben horen wij het graag. Het is niet altijd pais en 
vree geweest tussen de Achillianen en de skatebaanbezoekers en menig 
woordenwisseling en niet in positieve zijn heeft er plaats gevonden. 
Ik weet niet of de skatebaan nog intensief gebruikt wordt en wij rijden 
nogal eens over de Mient en zien er nooit iemand. Heel af en toe wat jeugd dat zich zit te vervelen en ook gezien de 
vele graffiti doet het verwaarloosd aan. 
Wat zou het nu toch niet leuk zijn om er een kinderspeeltuin van te maken in deze met steeds jongere ouders en kindjes 
bevolkte buurt. 
Zaterdags en zondags bij Achillesactiviteiten zijn er vele spelers met jonge kindjes die daar kunnen wipkippen, 
schommelen, in toestellen klimmen en abzeilen vanuit een kasteeltoren. 
Een andere suggestie gedaan door een prominent Achilleslid en ik mag wel zeggen niet de eerste de beste, was om daar 
een jeu de boulebaan aan te leggen, misschien gedeeltelijk overdekt zodat er ook met regen gebruik van kan worden 
gemaakt en de nu bestaande jeu de boulebanen bij het Achillesveld te trekken. 
De tafeltennistafel zou ook naar deze locatie kunnen worden verplaatst en wie weet door oppassende ouders op de 
speeltuinkinderen worden gebruikt 
Zeg het voort, zeg het voort en wie weet!! 
 
Het inspraakteam groet u 
Elly en Rene 
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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 F3 – Lynx F1 
  09.00 uur Achilles F1 – ONDO F1 
  09.00 uur Achilles E2 – Phoenix E2 
  10.00 uur Achilles D2 – Futura D1 
  11.00 uur Achilles C3 – Madjoe C3 
  12.00 uur Achilles C1 – ONDO C1 
  13.00 uur Achilles A3 – Avanti A4 
  14.20 uur Achilles A1 – Fortuna A1 
  15.45 uur Achilles 2 – Rust Roest 2 
  17.20 uur Achilles – Rust Roest 
 
 
Zondag: Ockenburgh  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 18 en  zondag 18 februari 2017 
 

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

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.10 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 16.10 uur aldaar 
Wedstr.nr.:  13945 
Scheids: M. Mooren 

 

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

Zaterdag om 15.45 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 14.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 17961 
Scheids: M. van Roon 

 
Achilles 3 is vrij 
 

Weidevogels 4  - Achilles 4  
 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 16.25 uur in SRC 
Rottemeren (Bleiswijk) 
Verzamelen: 14.55 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 16058 
Scheids:  

 
Achilles 5 is vrij 
 

Futura 3  - Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Marieke, 
 Sandra 
 Alex, Jeroen D, Rinus, Erwin, Yoeri 
Res:  

Zaterdag om 16.50 uur in Zuidhaghe 
Verzamelen: 16.05 uur aldaar  
Wedstr.nr.: 16013 
Scheids: R. van der Meijde 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
Achilles 7 is vrij 
 

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

Zaterdag om 19.00 uur in de Korf 
(Sassenheim) 
Verzamelen: om 17.30 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 4555 
Scheids: TOP 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
Phoenix 6  - Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Yoke,  
 Marianne 
 Joost, Arie, Fred, Sander N, Henk 
 Kop 
Res:  

Zondag om 11.40 uur in de Veur 
(Zoetermeer) 
Verzamelen: 10.25 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 5410 
Scheids: Phoenix 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

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

 
Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 

Familie van Loon, Pomonaplein 83 
 
 
 
 
 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
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Wedstrijdprogramma junioren voor 18 februari 2017 
 

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

 

Luca zie A2 

Zaterdag om 14.20 uur Ockenburg 
Verzamelen: om 13.20 uur  
Verslag: Benthe 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 

Die Haghe A1 –  Achilles A2  
 Jisse, Danique Camille en Jamie, Selene 
 Daan, Mark Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Teddie, Iris, Luca, Martijn 
 

Mark, Yehse, Danique, Jisse en Selene zie 
A1 

Zaterdag om 18.10 uur Houtrust 
Verzamelen: 17.20 uur aldaar 

Verslag: Selene 
Coach: Raquel en Amel 

 

Achilles A3 – Avanti A4 
 Tiana, Maaike, Teddie, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
   Martijn 
 

Teddie, Iris, Martijn zie A2 

Zaterdag om 13.00 uur Ockenburg 
Verzamelen: 12.15 uur aldaar 
Verslag: Tristan 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Twan de Raad 

 

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

Zaterdag om 15.00 uur De Hoekstee 
Hoek v Holland 
Verzamelen: 13.45 uur voor het veld 
Verslag: Matthijs 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Rutten, de Vries, Zorqui 

 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 20 februari 2017 
 

Tempo A1 – Achilles A2 
  Jisse, Danique Camille en Jamie, Selene 
 Daan, Mark Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Teddie, Iris, Luca, Martijn 

Maandag 20 febr om 19.15 uur  
Limmeshal 
Verzamelen: 17.30 uur voor  het veld 
Verslag: Daan 
Vervoer: van Ee, de Bruijn, de Bruijn, 
 Bouwmans, Noorlander 

 
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 18 februari  
 
Achilles B1 is vrij 
 

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

Zaterdag 13.00 uur SRC Rottemeren 
Verzamelen: 11.30 u voor het veld 
Verslag: Kayleigh 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: v. Kester, vd Brand, Lek, 
 Spetgens 

 
Achilles B3 is vrij 
Thom, Tim zie C2 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles C1 – ONDO C1 
 Mick, Max, Floris, Sebas, Xander 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  

Zaterdag 12.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 11.15 uur aldaar 
Verslag: Mick 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

 

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

Zaterdag 12.30 uur De Hofstede 
Verzamelen: 11.15 u voor het veld 
Verslag: Lideke 
Coach: Simon, Ilan 
Vervoer: Nooteboom, Oremus, 
 vd Zwan, Sip 

 

Achilles C3 – Madjoe C3 
 Melissa V,  Silja, Ivy, Marijn, Jip,  
 Melissa L, Milla, Kate 
Res: Elise, Maleah 

Zaterdag 11.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen: 10.15 uur aldaar 
Verslag: Milla 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Lars H. 

 
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 18 februari 
 

Valto D2 - Achilles D1  
 Demi, Nikki, Jill, Elise 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien  

Zaterdag om 15.15 uur in de Vreeloo 
hal 
Verzamelen: 14.00 uur voor het veld 
Verslag: Nikki  
Coach: Marieke, Koos 
Vervoer: Spies, Peeters, Roos 

 

Achilles D2 – Futura D1 
 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: Siddarth 
Coach: Joy,  Niek, Danique 
Scheids: Katrien V. 

 

LET OP! Deze wedstrijd is ipv 4 maart! 
Pernix E1 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Bjorn, Jim, Bram, Aaron 

Zaterdag om 11.00 uur in de Zijl 
Verzamelen: 09.45 uur voor het veld 
Verslag: Aaron  
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Corporan, Linse, Weerman 

 

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

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Lucas H. 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Luca L. 

 

Meervogels E3 - Achilles E3  
 Nikki, Shannon 
 Joost, Teun, Lucas B. 

Zaterdag om 09.00 uur in de Veur 
Verzamelen: 08.00 uur voor het veld 
Verslag: Teun 
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: vd Marel, Wolters, vd Noort 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
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Achilles F1 – ONDO F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Erik, Milan, Dirk 

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

 

Excelsior F1 - Achilles F2  
 Eva, Joanne 
 Jens, Jurre,Lukas K., Xander 

Zaterdag om 11.00 uur in de Buitenhof 
Verzamelen: 10.00 uur voor het veld 
Verslag: Jens 
Coach: Benthe, Nikki, Tobias 
Vervoer: Sluiter, Nooteboom, Spek 

 

Achilles F3 – Lynx F1 
 Britt, Christine,  Layla 
 Milan, Sem, Tim 
 
Joanne zie F2 

Zaterdag om 09.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 08.30 uur aldaar 
Verslag: Britt 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Anne B. 

 
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 Ockenburgh 
09.00 – 10.00 Teddie, Jisse, Joost 
10.00 – 11.00 Joy, Danique 
11.00 – 12.00 Mariska, Ruben 
12.00 – 13.00 Robbie, Fabian 
13.00 – 14.20 Audrey, Tjitse 
14.20 – 15.45 Ferry, Malou 
15.45 – 17.10 Fabian 
17.10 – 18.25 Ab 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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 19, 20, 21, 23, 25 en 26 februari 
 

Tempo A2 – Achilles A2 
Achilles - Tilburg 
Fortuna/DeltaLog. B1 – Achilles B1 
Achilles C3 – Sporting Trigon C1 
VEO D2 – Achilles D1 
ONDO E5 – Achilles E2 
 
Overige ploegen zijn  vrij!! 

Ma 20-02 19.15 uur 
Di 21-02 21.00 uur 
Do 23-02 19.45 uur 
Za 25-02 14.00 uur 
Za 25-02 12.30 uur 
Za 25-02 11.00 uur 

Limeshallen 
Ockenburgh 
Fortunahal 
Houtrust 
Essesteyn 
De Hoekstee 
 

 
 

 


