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TOP prolongeert landstitel na boeiend duel met Blauw-Wit 
*************************************************** 

 
TOP/Quoratio is opnieuw Nederlands kampioen zaalkorfbal. De Sassenheimse 
formatie won de finale van de Korfbal League na een boeiend duel, in een sfeervolle 
Ziggo Dome, met 22-18 van Blauw-Wit. 
 
Het werd het gevecht waar velen op hoopten, tussen de twee ploegen die in de slotfase van de competitie en de play-
offs de beste vorm hadden getoond. TOP opende met een treffer van Barbara Brouwer, de dame die een jaar eerder op 
dezelfde vloer in de slotminuut de beslissing voor TOP bracht in de eindstrijd tegen PKC/SWKGroep. 
 
Maar Momo Stavenuiter had direct een antwoord klaar en dat bleek het scenario dat eigenlijk de eerste helft 
overheerste. Om en om vielen de ballen binnen. Het was niet altijd even geolied, maar wel constant boeiend. 
 
Onder aanvoering van Stavenuiter en Marc Broere sloeg Blauw-Wit een gaatje naar 5-7, maar TOP beschikte over een 
Mick Snel die op de belangrijke momenten de korf wist te vinden. Hij zorgde vlak voor rust voor de 10-9, maar Broere 
leek beide ploegen met een gelijke stand de kleedkamers in te laten gaan door van afstand raak te schieten. 
 
De Amsterdamse cultheld scoorde voor de pauze vier keer en deed dat met een schotpercentage van maar liefst 67 
procent. Ongekend voor een finale, al volgden Snel (50 procent) en Stavenuiter (40 procent) op niet eens zo heel veel 
afstand. 
 
Otto Fabius maakte twintig seconden na de pauze 11-11 en het bleef op die manier maar spannend, tot aan 14-14. 
Verschil met de eerste helft was wel dat Blauw-Wit geen enkele keer op voorsprong kwam en op 15-14 betekende een 
rake doorloopbal van Celeste Split de 16-14. 
 
Dat verschil kwamen de Amsterdammers nooit meer te boven omdat elke aansluitingstreffer direct werd gepareerd 
door TOP. En wie anders dan Mick Snel schoot TOP met de 19-16 voor het eerst in de wedstrijd naar een marge van 
drie goals, om daar even later zijn achtste treffer van de avond toe te voegen en het lot van Blauw-Wit te bezegelen: 20-
16. 
 
In de slotminuten leverde dat de gelegenheid voor Blauw-Wit om de afscheidnemende Mandy Koelman – die ondanks 
haar oogkwetsuur toch kon spelen – en clubheld Marc Broere een publiekswissel te geven. Daarna barste, met eigenlijk 
nog twee seconden te spelen, het Sassenheimse feestje al los. 
 
TOP is voor de vierde keer landskampioen in de zaal, Blauw-Wit mag ondanks het verlies terugkijken op een 
schitterende slotfase van het seizoen. Maar net als in 2001 zat het goud er net niet in. 
 
Bron: korfbal.nl 
 
 

Gezocht!!! 
********* 

 
behangtafel / opklapbare tafel te leen gevraagd’ 
 
(ivm verkoop op 13 mei en 20 mei) 
 
Groetjes 
Margot 
 
 
 
 
 
 

http://korfbal.nl/
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Activiteiten Agenda Senioren 

25 mei 21 competitie 09 juni 
15 september 

JAV 1 
JAV 2 

 
Uitslagen afgelopen weekend 
************************** 

 
IJsselvogels – Achilles 16-18 
IJsselvogels 2 – Achilles 2 17-23 
Madjoe 2 – Achilles 3 12-23 
Achilles 4 – Valto 3 14-8 
Achilles 5 – ALO 4 23-20 
Achilles 6 was vrij 
Achilles 7 was vrij 
Achilles 8 – Rapid 4 wordt 22-04 gespeeld 
Achilles 9 – HKV/OE 8 15-6 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
IJsselvogels – Achilles 16-18 
Rapid – KCR 15-13 
ONDO – Velocitas 20-21 
Futura – VEO 25-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 9 15 7 1 1 206 161 45 0 
Futura 9 13 6 2 1 173 140 33 0 
VEO 9 12 6 3 0 169 151 18 0 
Achilles 9 12 5 2 2 182 153 29 0 
IJsselvogels 9 7 3 5 1 163 169 -6 0 
Velocitas 9 7 3 5 1 156 184 -28 0 
ONDO 9 4 2 7 0 156 205 -49 0 
Rapid 9 2 1 8 0 127 169 -42 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles 1 - Ondo 1 30-20 (vorige week) 
De eerste competitie wedstrijd op het veld was weer aangebroken. Het leek een wat regenachtige dag te worden, maar 
gelukkig brak in de middag de zon door. Achilles 2 begon om 14.00 uur met de wedstrijd tegen Ondo 2. Het was 
genieten langs de kant. Mooie aanvallen met weer het kenmerkende dynamische spel, waarin iedereen gevaarlijk was. 
Leuk om te zien!  
Om 15.30 uur begon de wedstrijd van 1. In zowel 1 als 2 hadden wat wijzigingen plaatsgevonden qua spelers. Valerie 
was helaas ziek en Bastiaan en Gerald nog geblesseerd.  
De eerste aanval bestond uit: Dylan, Kjeld, Julia en Anne-Roos.  
De eerste verdediging bestond uit: Jeroen, Twan, Laura en Raquel.  
 
De wedstrijd begon; we waren scherp en vastbesloten er een mooie wedstrijd van te maken.  
De eerste goals gingen vallen en we kwamen al vrij snel op een voorsprong, die we eigenlijk de gehele wedstrijd niet 
meer hebben weggegeven. Even werd het nog 15-12, maar veel dichterbij is Ondo niet gekomen. In de tweede helft 
was het belangrijk om Ondo niet in hun spel te laten komen, anders kon het nog wel eens lastig gaan worden. 
Verdedigend moesten we dus scherp blijven, en dat lukte.  
Het was een wedstrijd waarin met plezier gespeeld werd. Iedereen benutte zijn/haar kansen en zorgden ervoor dat de 
andere spelers die kansen ook konden benutten. Raquel was niet meer te stoppen in het maken van de vrije ballen. Het 
doel was de 30 te halen, en uiteindelijk is dat in de laatste paar minuten gelukt. De wedstrijd werd afgefloten met een 
stand van 30-20 voor Achilles. Heerlijk om zo weer het veldseizoen te beginnen. Nu is het zaak om dit door te zetten.  
Volgende week de wedstrijd tegen Ijsselvogels uit. Hopen op weer zo'n wedstrijd!  
 
Groeten Anne-Roos 
 
IJsselvogels 1 - Achilles 1 16-18 
Zaterdag stond voor de Achilles selectie de dubbele ontmoeting met de selectie van IJsselvogels 
op het programma. Na dat het tweede hun wedstrijd had gewonnen was het de beurt aan het 
vlaggenschip om hetzelfde kunstje te herhalen.  
De eerste helft speelde Achilles op zich prima maar vergat het echt een beslissend gaatje te 
slaan. In de rust werd er gezegd dat ijsselvogels een ploeg is die tot de laatste seconden zal blijven vechten voor een 
goed resultaat, wat dus betekend dat Achilles de tweede helft volle bak in moest gaan om de opponent niet het gevoel 
te geven dat er wat te halen viel. Dat lukte helaas niet waardoor er toch nog een spannende tweede helft ontstond. 
Ijsselvogels had bedacht om lekker achter te verdedigen en daar hadden we moeite mee. Toch kwam ijsselvogels niet 
langszij doordat we toch telkens net op het goede moment een doelpunt wisten te maken. Uiteindelijk stond het 1,5 
minuut voor tijd 16-17. Het tactische plan van Ijsselvogels was zo goed dat wij die 1,5 minuut uit konden spelen en 
uiteindelijk werd de lange aanval bekroond met een strafworp die werd benut, 16-18. 
 
- [ ] Geen goede en leuke wedstrijd maar toch winnen voelt lekker. Helemaal als je iets wat later hoort dat de koploper 
verloren heeft. Wie weet zit er nog een heel leuk eind aan dit seizoen, maar dan zullen we van wedstrijd tot wedstrijd 
moeten leven en alle punten die gehaald kunnen worden zullen gehaald moeten worden. Te beginnen dinsdagavond om 
21:30..... thuis tegen de ploeg die afgelopen zaterdag van de koploper wist te winnen, Rapid uit Haarlem.  
 
Bastiaan Overwater 
 
Achilles 2 – ONDO 2 26-13 (vorige week) 
Het veldseizoen is weer begonnen! Tijd voor gezelligheid, drukke zaterdagen en mooie wedstrijden. Zo mocht het 2e 
beginnen tegen het westlandse ONDO. Van te voren werd al gezegd dat we het niet al te moeilijk zouden krijgen. Maar 
uit ervaring blijkt dat onderschatting nog wel eens tegen je kan werken. Om het veldseizoen te kampioen te worden, 
maar ook om als team goed in de wedstrijd te zitten was het belangrijk dat iedereen zijn beste beentje voor zette. Wat 
veranderingen in de opstelling en een aantal ‘nieuwe’ gezichten mocht geen probleem zijn. Zo zijn Inge en Alana 
toegevoegd aan het 2e en speelde Lars deze wedstrijd mee. Het was en zal nog steeds even wennen zijn, maar we waren 
er klaar voor!  
Zodoende begonnen we aan de wedstrijd. Ilan, Lars, Inge en Kelly opende de wedstrijd en Michael, Amel, Merel 
begonnen in de verdediging. Het ging aanvankelijk wat stroef en verdedigend waren we niet altijd even scherp. Het kon 
allemaal iets feller, iets meer geconcentreerd, kortom we konden beter. Eventjes liepen we gelijk op, maar al gauw kon 
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ONDO ons scorend niet meer bij houden. Wij waren op alle vlakken toch echt beter. Zo liepen wij scorend steeds 
verder voor en na een enigszins moeizame start, gingen we uiteindelijk de rust in met een 16-7 voorsprong. Dit 
beloofde een mooie einduitslag te worden. Wellicht weer naar de 30? 
Helaas scoorde we de tweede helft niet meer zoveel. Maar ja, dat was ook een klein beetje te verwachten tegen deze 
ploeg. Het is altijd lastig om de tweede helft te blijven scoren, om de energie en de felheid er in te houden als je een 
aardige voorsprong hebt. Richting het einde van de tweede helft kwamen Mirthe, Tobias en Sander er nog in. Invallers 
bedankt! Uiteindelijk hebben we het veld met een mooie stand van 26-13 verlaten. 
Hoewel ik mijn oude team toch een beetje zal missen, ben ik erg blij om in Achilles 2 te zitten. De sfeer is goed, het 
vertrouwen onderling is groot en iedereen gaat 100% voor het kampioenschap. Van deze wedstrijd kunnen we weer 
leren om de volgende keer nog een tandje erbij te doen en juist in deze wedstrijden te laten zien dat we er tot het einde 
toe voor knokken en de 30 over te gaan, ook op het veld. Desalniettemin ben ik blij met de eindstand en trots op het 
team. Hopelijk kunnen we dat jullie de komende weken weer meer laten zien! Tot dan! 
Het aantal gemaakte doelpunten voor de geïnteresseerden: 
 
Ilan: 3 Michael: 5 Kelly: 1 Amel: 3 
Alana: 5 Lars: 4 Inge: 1 Mirthe: 1 
Tobias: 2 Merel: 1 
 
Groetjes Alana 
 
IJsselvogels 2 - Achilles 2 17-23 
Afgelopen zaterdag trad Achilles 2 aan tegen de nummer 3 van de competitie. Het beloofde van te voren een lastige 
wedstrijd te worden. IJsselvogels is een zeer jonge ploeg. Van te voren was het strijdplan om met name fysiek de beuk 
erin te gooien tegen deze jonge ploeg. Dit plan kon echter 5 seconde na het startsignaal van de scheidsrechter de 
prullenbak in, omdat de leidsman al contact had gezien tussen Michael en zijn tegenstander en direct duidelijk maakte 
dat hij daar niet van gediend was. 
 
Achilles 2 moest de wedstrijd puur op kwaliteit winnen. Dit is normaal gesproken geen probleem voor het team, maar 
dit keer was de start zeer stroef. Vooral het eerste aanvalsvak kwam moeilijk tot scoren. Na verloop van de eerste helft 
werd er harder voor elkaar gewerkt en werd er puur op wilskracht duels gewonnen onder de korf. Ook waren de 
aanvallen beter verzorgd en mede hierdoor konden wij meerdere schoten per aanval pakken. 
 
Verdedigend had Achilles de zaakjes goed op orde. IJsselvogels had een zeer laag schotpercentage en kwam in de eerste 
helft tot slechts 4 doelpunten. Achilles wist de eerste helft 11 keer doel te treffen. Zodoende werd er gerust met een 4-
11 stand. 
 
De tweede helft kwamen wij wederom moeizaam op gang. IJsselvogels daarentegen begon steeds scherper te schieten. 
Door zwak spel kwam IJsselvogels gaandeweg steeds dichterbij en naderde de ploeg ons tot 3 punten. Het geloof aan 
hun kant was weer volledig terug. Het geloof in een overwinning was gelukkig niet van al te lange duur. Achilles begon 
weer iets feller te spelen en maakte weer wat kansen af. Dit gebeurde namelijk zeer gering in de tweede helft. We 
creëerden goede kansen, maar het ontbrak net aan scherpte voor de afronding. Het schotpercentage lag in tweede helft 
op 1/7. Dit is vele malen lager dan de 1/4 wat wij normaalgesproken halen. 
 
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 17-23 overwinning. De punten zijn weer binnen. Echter is er geen tijd om van 
de overwinning na te genieten, want aanstaande dinsdag staat alweer de thuiswedstrijd tegen Rapid voor de deur. Wij 
hopen jullie allen om 20:00 op het veld te zien! 
 
Groet Twan 
 
Achilles 3 – Velocitas 24-8 (vorige week) 
Afgelopen zaterdag speelde Achilles 3 voor de vierde keer dit seizoen tegen Velocitas 3. Vorige drie ontmoetingen 
werden gewonnen, niet altijd even gemakkelijk want de dames van Velocitas kunnen aardig schieten maar goed winnen 
is winnen.  
Met Opa (Bart) die onverwachts moest starten in plaats van Fabian die last had van de hamstring opende het 3e sterk en 
was het als snel duidelijk dat Velocitas geen punten ging meenemen vandaag.  
Met 13-4 gingen we rusten. 
In de tweede helft ging het weer eenrichtingsverkeer en kon de score ruim uitgebouwd worden. Toch waren er nog een 
aantal interessante hoogtepunten. Allereerst Sander die de elleboog van zijn tegenstander wel heel dichtbij zag komen 
en hem even moest voelen met zijn neus. Dit leiden tot een bloedneus en een hoop hoofdpijn achteraf. Ten tweede was 
er de Schwalbe van Opa (Bart) om de wissels ook nog een kans te geven in de mooie wedstrijd. Bij de wissels komen 
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we gelijk aan bij het volgende hoogtepunt en dat is de rentree van Oma (Marian) die sinds twee weken weer fanatiek 
mee traint met het 3e. Zei mocht na jaren weer eens op haar oude Ronaldinho kicksen het zwart wit van Achilles dragen 
en minuten aan de zijde van Opa de laatste 10 minuten volmaken.  
Ook kwam Lars in het veld die al een wedstrijd bij het 2e erop had zitten. Hij schoot zijn eerste bal gelijk raak en het 
publiek dat op de reserve bank zat was er stil van. Vervolgens bedacht de tegenstander van Lars dat hij niet meer mocht 
schieten en toucheerde vervolgens zijn bal, maar goed kan gebeuren toch? 
Tot slot het laatste en toch wel opmerkelijkste hoogtepunt van de tweede helft. Hierbij was het nog ongeveer 20 
seconde te spelen als er een goal is en een vak wissel plaats vindt. Lars komt vanuit de aanval en moet dus verdedigen. 
Zonder dat iemand het doorhad kon hij de bal weer in het spel brengen in de aanval. Huh maar Lars stond toch 
verdediging?? Ja dat klopt onze scheids Frank Baars dacht al aan een koud biertje en letten dus even niet goed op. 
Overigens floot Frank een foutloze wedstrijd en waren we blij dat hij het bier nog even kon laten staan voor ons.  
Maar goed na alle hoogtepunten was de eindstand 24-8 en konden we terugkijken op een mooie dag korfbal. 
Aankomende zaterdag Madjoe uit altijd lastig en vervolgens de Ziggo finales  
 
Met vriendelijke groet  
Lars Alsem 
 
Madjoe 2 - Achilles 3 12-23 
De nummer laatst, bij het 3e hebben we het daar altijd lastig mee. Het lijkt vaak wel alsof de nummer laatst tegen ons 
nou juist hun dag heeft, de wind mee heeft of net een beetje meer energie heeft dan tegen andere tegenstanders. 
Afgelopen zaterdag stond Madjoe 2 op het programma. Tot 3 seizoenen geleden hadden zij nog een heel aardig team en 
maakten het ons 2e toen nog erg lastig. Nu, 3 jaar later staan zij onderaan in de 3e klasse met 1 punt.  
Toch gek, want in mijn ogen heeft deze ploeg met lengte bij de heren en een goed schot bij de dames toch meer in huis 
dan de laatste plek in deze poule.  
 
Tot aan de rust leek dit ook realiteit, aangezien de schamele 9-6 ruststand in ons voordeel toch wat aan de lage kant 
was. Vooraf werd een tweetal doelstellingen vastgesteld. Niet meer dan 10 goals tegen en zelf 20+ doelpunten maken. 
Maar door een te laag percentage in de afronding en wat geluk in de afronding bij de tegenstander werd met "maar" drie 
punten verschil de kleedkamers opgezocht. Nog steeds niks aan de hand natuurlijk... maar dan moest er wel iets beter 
geschoten gaan worden in de tweede helft. 
 
En gelukkig wisten we bij de start van de tweede helft ook beter de korf te vinden. Met uiteindelijk 14 doelpunten in de 
tweede helft werd aan doelstelling 2 ruimschoots voldaan. Helaas kon Madjoe in de tweede helft ook haar score van de 
eerste helft verdubbelen, waardoor doelstelling 1 helaas niet behaald kon worden. 
Toch geven we met deze 23-12 overwinning een mooi signaal af naar onze komende tegenstander Nieuwerkerk 5, waar 
wij nog een appeltje mee te schillen hebben. Alle punten zijn voor Achilles 3 nodig, want ondanks het feit dat we met 4 
punten achter de nummer 1 Twist alleen aan een wonder genoeg hebben voor het kampioenschap, lijkt promotie op 
het veld als beste nr 2 uit de reserve 3e klasse een goede mogelijkheid. Werken aan het doelsaldo waar mogelijk en 
sowieso geen punten meer laten liggen. 
 
Al met al ben ik gewoon heel erg trots op onze ploeg. Waar we vaak krachten moeten 
missen vanwege selectieperikelen bij 1 en 2, hebben we toch maar mooi het 
kampioenschap in de zaal binnengesleept én zijn we nog steeds in de race voor promotie 
op het veld.  
 
Aanstaande zaterdag, tijdstip nog onbekend, Achilles 3 - Nieuwerkerk 5, thuis! Tot dan.. 
 
Groeten, 
Bart 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 was vrij 
HKV/OE A1 – Achilles A2 22-11 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 was vrij 
Die Haghe B1 – Achilles B1 15-22 
Achilles B2 was vrij 
Achilles B3 was vrij 
Die Haghe C1 – Achilles C1 13-6 
Achilles C2 – Fluks C1 7-10 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 t/m F3 waren vrij 
 
De A2 verloor ietwat geflatteerd bij  de Eibers, het werd 22-11. Gemengde gevoelens waren de woorden van 
medecoach Martin na afloop en daar kon iedereen het in vinden. Wat als we met iets meer lef en minder ontzag hadden 
gespeeld....?? Met 11-5 rusten bij Eibernest uit is niet slecht maar ook toen hadden we allemaal het gevoel wat als.....Na 
rust  terugkomen tot 11-8 was meer dan goed en dwong de Eibers zelfs tot ingrijpen. Helaas een mindere fase aan onze 
zijde en toch ook het ontbreken van het echte geloof in een stunt liepen de Eibers uiteindelijk weg naar 22-11 
eindstand. Jammer, met iets meer bravoure had er wellicht iets meer ingezeten. Maar deze wedstrijd biedt genoeg 
handvatten om met alle vertrouwen het restant van de competitie tegemoet te zien!! 
Martin bedankt voor het mede coachen. Teddie, Iris en Noah bedankt voor het reserve staan! 
Rob 
 
 
 
 
 



 12 
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Die Haghe B1 – Achilles B1 
De Derby, de clash, de zoveelste x dit seizoen tegen toch wel angstgegner Die Haghe. In het eerste gedeelte van de 
veldcompetitie ging de thuiswedstrijd met 12-13 verloren. Vervolgens in de zaal werd thuis gelijkgespeeld 13-13. De 2e 
zaalwedstrijd uit werd met 1 punt verschil gewonnen te weten 16-17. Niet alleen een derby topologisch gezien, maar 
ook echt een concurrent die ons door en door kent. Vooral angstgegner, omdat Die Haghe tactisch altijd de vinger weet 
te leggen op onze zere plekken en daar optimaal gebruik van weet te maken.  
Na een goede wedstrijd vorige week werd dan ook met vertrouwen uitgekeken naar de altijd superspannende 
wedstrijden tegen deze ploeg. Gewaarschuwd ook, dat wij niet te lief moesten zijn en vooral de snijballen en doorlopen 
gecoacht moest worden. Er werd de afgelopen week goed getraind, dit ondanks dat Maaike (nog) met knie-euvel niet 
volle bak kon trainen.   
Bij aankomst was de kantine nog nauwelijks open te noemen en konden we ontspannen naar de wedstrijd toeleven en 
werd in de kleedkamer de laatste puntjes op de i gezet en door de coaches vervolgens het eerste bakkie pleur genoten, 
want het barpersoneel had ook de weg naar het veld gevonden.  
De start van de wedstrijd was overweldigend te noemen, vooral van het dameskoppel Sterre en Marlou. Waar we in de 
voorgaande wedstrijden tegen DH nauwelijks damesgoals konden maken door mede het goede verdedigen van de 
kanariemeisjes, waren van de eerste 6 Achillesgoals  de helft van de dames. Dit geeft dan ook weer meer ruimte bij de 
mannen, omdat de DH dames dus de handen vol hebben aan onze zwart-wit chickies. Dat verliep de eerste helft meer 
dan uitstekend en met mooie dynamische aanvallen waren we niet af te stoppen. 8-12 was het bij rust. Verdedigend 
maakten we net teveel overtredingen en schoot DH ondanks onze goede pressie erg zuiver waardoor het vanwege de 
stand nog niet beslist was, al waren we duidelijk vandaag de betere ploeg. De opdracht was dan ook aanvallend 
doorgaan en verdedigend meer overtuiging en minder twijfel brengen voor de scheidsrechter zodat er minder 
overtredingen gezien konden worden. Dat laatste lukte beter, het eerste niet. Althans in den beginne van de 2e helft; het 
eerste aanvalsvak had moeite met de plastieken mand te vinden, met name het midden ervan. Men verviel in de “oude” 
routine en begon matig en geforceerd te schieten. DH kon daardoor weer terugkomen in de stand op 2 goals verschil. 
Gelukkig was het 2e aanvalsvak dat het verschil op slechts 2 kon houden en ook weer wist uit te breiden naar een veilige 
marge door goed te blijven korfballen. Dit gaf het eerste aanvalsvak na 2 slechte aanvalsronden waarin niet gescoord 
werd ook weer het vertrouwen en rust terug waardoor ze gelukkig weer gingen mee scoren. Gelukkig inderdaad, zodat 
de spanning die er in alle voorgaande edities (te)veel was, nu in de slotfase terecht ontbrak, want Achilles was vandaag 
echt duidelijk de betere ploeg; 15-22 overwinning en een mooie afsluiting van dit jaar met fantastische spannende 
derby`s  tegen een zeer waardige tegenstander. Klasse B1, ga zo door! Reserves en 
invaller Roos, grazie!  
Martin bedankt voor het mede - coachen! 
Van de 3 grote finales (een derby is altijd een finale;)) die deze zaterdag gespeeld 
werden, vond ik deze wedstrijd nog de meest aantrekkelijke. Alle importspelers van 
Fortuna A1 konden weinig inbrengen tegen een sterk spelend PKC A1 waardoor 
deze finale saai te noemen was. De grote finale van Blauw Wit tegen TOP bracht 
weliswaar iets meer spanning maar was het spel zeer matig te noemen van beide 
partijen. (de spelers zelf vonden het een slechte finale) Het bereiken van een finale 
bracht meer spektakel dan de finales zelf, wat jammer is voor 12.000 man in een uitbundig ZD.  
Bij Achilles B1 waren de omstandigheden net even iets anders, maar bracht wel een goede en leuke “finale” voort in 
mijn zwart-witte optiek, in ieder geval voor de ploeg, coaches en trouwe ouders aanhangJ. 
 
Tot volgende week! 
Dennis 
 
 

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

 
 
 
AGENDA: 
14 apr Paasavond (D, E, F, Kangoeroes) 
6 mei Flowerfestival: bloempotjes schilderen voor Moederdag (kangoeroes, F en E. 
15 mei Giga Kangoeroe Dag 
25 mei 21 competitie 
10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
8-15 juli WAPC kamp 
 
 

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

 
Wat saai, alweer geen jarigen deze week. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
CR Kamp 
Geef je snel op want het gaat nu rap met de aanmeldingen!  
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 maandag 26 juni zullen 
verblijven.  
 
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 

 
Aangemeld als lid: Lianne (L.N.H.) Kleijn 
 Zie gemaild krantje 
 
 Julie (J.H.) van der Geest 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Pakken 
Ik wilde het eens met jullie hebben over pakken, niet over het werkwoord pakken 
of beetpakken of pakken waar wat in zit, zoals een pak koffie of over een pak slaag, maar over pakken als kleding. 
Je hebt de militaire of politie of brandweerpakken, maar dat valt meer onder de noemer uniformen. 
Uniform met insignes en aanduidingen met rangtekens, waar de generaal meer goud en tressen heeft dan Jan Soldaat. 
Nee het gaat me meer over de pakken in allerlei kleuren die in de openbare ruimte te zien zijn. 
De meest tot de verbeelding sprekende pakken waren de mannen in witte pakken. Wat een ophef was er niet over deze 
mannen in witte pakken. 
Ze doken opeens uit het niets op tijdens en na de Bijlmerramp, wie kan het zich nog herinneren. 
Een El-Al vrachtvliegtuig had zich tijdens een bedoelde noodlanding in een flat in de Bijlmer geboord en de geruchten 
gingen dat er militaristische onderdelen aan boord waren van nucleaire aard en veilig gesteld moesten worden. 
Zoals ik me kan herinneren zijn nooit de feiten boven water gekomen en is dit een echte doofpot geworden omdat het 
internationaal te precair was. 
Wie kent ze niet, de mannen en vrouwen in oranje pakken. Een groot aantal struint door de stad voorzien van afvalzak 
en papiergrijper. Ze zorgen ervoor dat papier, blikjes, peuken en wat al dies meer zij in de zak verdwijnt en de stad een 
schoon uiterlijk verschaft. 
Een ander deel van de oranje pakken veegt, schoffelt en blaast alles naar het midden van de straat zodat een veegwagen 
alles opslurpt en niet te vergeten de poepzuiger. 
Een kleine categorie zijn de mannen in blauwe pakken en vooral te vinden op het Binnenhof. Een stelletje die een 
kabinet in elkaar proberen te flansen en de pakken ook niet van overheidswegen verstrekt krijgen. 
De pakken van VVD, D´66 en CDA zijn waarschijnlijk maatpakken 
van dure kamgaren wol en de pakken van Groen-Links van bio-
afbreekbare katoen en zo zien ze er ook uit. 
Het meest in het oog lopende pakken zijn de gele pakken. Het zijn de 
pakken van de verkeersregelaars, liever gezegd de 
verkeersontregelaars,.zij staan bij wegopbrekingen en uithollingen 
overdwars om het passerende verkeer de juiste weg te wijzen. 
Er zijn kruispunten waar een heel roedel gele pakken les krijgen van 
een hoofdgeelpak. Ze pakken meestal een druk kruispunt, schakelen 
de stoplichten uit en gaan het verkeer handmatig ontregelen. 
De chaos is niet te overzien, de rijen auto´s en fietsers worden langer 
en langer, terwijl het leskrijgend pak met fluit in de mond de ene 
sonate na de andere blaast en met zijn armen zwaaiend zichzelf 
dirigeert. 
Waarom laat je ze niet oefenen op de kruising Pippelingstraat – 
Citroenstraat waar af en toe een auto of fiets passeert, zodat niet 
dromme mensen er de dupe van worden. 
 
Laten wij het maar houden op onze Achillestrainingspakken, dat lijkt me het beste en veel succes het verdere verloop 
van het seizoen. 
 
Pak ze en de groeten 
Elly en Rene 
 
 
 
 
 



 18 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 19 
 

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: 

 
Dinsdag 11-04 20.00 uur Achilles 2 – Rapid 2 
 21.30 uur Achilles – Rapid 
 
Zaterdag 09.05 uur Achilles E2 – ALO E2 
 09.15 uur Achilles D1 – Dijkvogels D1 
 09.30 uur Achilles D2 – Avanti D5 
 10.10 uur Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 
 10.15 uur Achilles C1 – Oranje Wit C1 
 10.40 uur Achilles B3 – Die Haghe B2 
 11.15 uur Achilles B1 – Oranje Wit B1 
 11.15 uur Achilles E1 – RWA E2 
 12.00 uur Achilles A3 – Avanti A3 
 12.20 uur Achilles F3 – TOP F5 
 12.30 uur Achilles A2 – VEO A1 
 17.00 uur Achilles A1 – DeetosSnel A2 
 18.30 uur Achilles 3 – Nieuwerkerk 5 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor dinsdag 11 april 2017 
 
Achilles 1 –  Rapid 1 
 Bastiaan, Dylan, Jeroen, Kjeld 
 Raquel, Anne-Roos, Laura, Valerie 
Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 21.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 20.30 op het veld 
Wedstr.nr.: 2976 
Scheids: TT. van Alphen 

 
Achilles 2 – Rapid 2 
 Amel, Ilan, Lars, Michael, Twan 
 Julia, Kelly, Merel, Alana, Inge 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 20.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 19.00 op het veld 
Wedstr.nr.: 7334 
Scheids: Jeroen van Houwelingen 

 
Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 15 april en zondag 16 april 2017 

 
Achilles 3 – Nieuwerkerk 5 
 Bart, Erwin B, Fabian, Sander S, 
 Simon 
 Jeanette, Joy, Kaylee, Rianne Coach: 
Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 17.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 5069 
Scheids: H. Poortvliet 

 
Vriendenschaar 4 – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M, Koen 
 Katrien, Vera, Tessa, Dinna, Sifra 
Res: 5e heer/dame 
Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 13.00 uur op de Sluisweg 
135 
Verzamelen: 9.15 voor het het veld 
Wedstr.nr.: 4987 
Scheids: EPJ. Vernhout 

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

Zondag om 12.30 uur op het Joop 
Vervoornpad 7 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8687 
Scheids: EJ Mudde 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 
Fiks 4  – Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, Marieke 
 Sandra 
 Jeroen D, Tristan, Tjitse 
 Alex O, Yoeri, Erwin de L. 
Res:  

Zaterdag om 15.30 op de Voscuyl 1 
Verzamelen: 14.15 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8652 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
Avanti 7 – Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
 
Res:  

Zaterdag om 14.00 uur op de 
Sportlaan 1  
Verzamelen: 12:45 bij het veld  
Wedstr.nr.: 945 
Scheids: Avanti 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 
De Meervogels 6 – Achilles 8 
 Sophie, Britt, Isabelle, 
 Maaike/Teddie 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Tom, 
 Roger,  
Res : Maaike / Teddie  

Zaterdag om 15.30 uur op het 
Akerveld 
Verzamelen: om 14:15 bij het veld 
Wedstr.nr.: 948 
Scheids: De Meervogels 

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

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 
Rinus Cost, Tel: 06 - 81 174 233 of Rinus.cost@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 15 april 2017 
 
Achilles A1 – DeetosSnel A2 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Mark,  Yeshe, Jisse, Selene en 
Danique  
 
Luca zie B1 

Zaterdag om 17.00 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 16.00 uur aldaar 
Verslag: Mirthe 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 
Achilles A2 – VEO A1 
 Jisse, Selene, Camille, Danique en 
 Jamie 
 Daan, Robbin, Yeshe, Mark en Steijn 
Res: Rick, Noah en Maaike D 
 
Mark, Yeshe, Danique, Jisse en Selene zie 
A1 

Zaterdag om 12.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 11.45 uur aldaar 
Verslag: Daan 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond 

 
Achilles A3 – Avanti A3 
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Martijn 
 
Tristan zie B3 

Zaterdag om 12.00 uur op het gras 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld  
Verslag: Laura 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Twan de Raad 

 
Die Haghe A2 - Achilles A4  
 Annelotte, Britte, Linnet 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  

Zaterdag om 12.30 uur  
Baambruggestraat 
Verzamelen: 11.45 uur  
Verslag: Britte 
Coach: Robbie en Remko 

 
Afschrijven: 

Voor donderdagavond 20.00 uur bij Rianne van Groen 06-45092075 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar 
 rianne.vgroen@hkvachilles.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com + website@hkvachilles.nl 
(zondag voor 18.00 uur). 

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 15 april 
 
Achilles B1 – Oranje Wit B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Luca, Stef, Roos, Yara, Olivia 
 
Rick, Noah, Maaike zie A2 

Zaterdag 11.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Verslag: Noa 
Coach: Gerald, Dylan 
Scheids: Bond 

 
Dijkvogels B1 - Achilles B2 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Nova, Zoe 
Res: Mikki 
 

Zaterdag 12.45 uur veld Dijkvogels  
Verzamelen: 11.30 voor het veld 
Verslag: Julian 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: Sanches, Q Smit, Lek, K Smit 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Stef, Rosanna zie B1 

 
Achilles B3 – Die Haghe B2 
 Guido, Thom, Tim, Tristan 
 Floortje, Estelle, Georgia, Linnet 
 
Linnet zie A4 

Zaterdag 10.40 uur gras 
Verzamelen: 09.55 op het veld 
Verslag: Floortje 
Coach: Ivo, Lars 
Scheids: Marinus 

 
Achilles C1 – Oranje Wit C1 
 Max, Xander G, Sebas, Floris  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Thijs 
 
Yara, Olivia zie B1 
Mikki zie B2 

Zaterdag 10.15 uur kunstgras 
Verzamelen: 09.30 op het veld 
Verslag: Sebas 
Coach: Robbie, Fabian 
Scheids: Bond 

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

Zaterdag 09.30 uur Westvliet 
Verzamelen: 08.15 voor het veld 
Verslag: Femke 
Coach: Simon, Ilan 
vervoer: Spies, ter Weijden, van der 
 Zwan 

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

Zaterdag 12.00 uur Prinses Irene 
Verzamelen: 11.15 uur bij Refleks 
Verslag: Marijn 
Coach: Mariska, Ruben 

 
Afmelden bij Marieke Morshuis 

Bel of sms/app 06-107422963 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 marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  

(zondag voor 18.00 uur).  
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor  15 April 
 
Achilles D1 – Dijkvogels D1 
 Nikki, Jill, Demi, Paivi 
 Thijs, Mick, Jordan, Damien 

Zaterdag 9.15 op het veld 
Verzamelen: 8.30 uur aanwezig 
Verslag: Jill  
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Erwin Bodaan 

 
Achilles D2 – Avanti D5 
 Kimberly, Lizzy, Elishya, Maleah, 
 Lisanne 
 Ocker, Leander, Siddarth 
Res: Bjorn 

Zaterdag 9.30 uur op het veld 
Verzamelen: 8.45 uur aanwezig 
Verslag: Lizzy 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Laura Mombarg 

 
Achilles E1 – RWA E2 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 
Bjorn zie D2 

Zaterdag 11.15 uur op het veld  
Verzamelen: 10.45 uur aanwezig 
Verslag: Liv 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Susan Middeldorp 

 
Achilles E2 – Alo E2 
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 9.05 uur op het veld  
Verzamelen: 8.35 uur aanwezig 
Verslag: Bregje   
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Jisse van Dortmont 

 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:website@hkvachilles.nl
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KVS/Maritiem E4 - Achilles E3  
 Nikki, Shannon, 
 Lucas B, Joost, Teun, Siemen 

Zaterdag 10.00 uur Cas van Dijkpark 
Verzamelen: 9.30 uur aldaar verzamelen 
Verslag: Shannon 
Coach: Tristan, Robin 

 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Dirk, Erik, Milan 

Zaterdag 10.10 uur op het veld 
Verzamelen: 9.40 uur aanwezig 
Verslag: Lynn  
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Yannick van den Hout 

 
De Meervogels F1 - Achilles F2  
 Eva, Britt 
 Lukas K, Jens, Jurre, 

Zaterdag 9.00 uur Vernedesportpark 
Verzamelen: 8.00 uur voor het veld 
Verslag: Britt 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Vervoer: Linse, Nooteboom, Spek 

 
Achilles F3 – TOP F5 
 Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem, Tim, Xander 

Zaterdag 12.20 uur op het veld  
Verzamelen: 11.50 uur aanwezig 
Verslag:  Joanne 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Camille Boumans 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42.622.061 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  
miranda.arbouw@hkvachilles.net 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl  
 (zondag voor 18.00 uur). 

 
 
 

mailto:miranda.arbouw@hkvachilles.net
mailto:website@hkvachilles.nl
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KANTINEDIENSTEN 
 
Woensdag 12 april  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 13 april  
10:00 – 12:00 Rene en Elly  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 14 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom en AC  
 
Zaterdag 15 april  
08:30 – 09:15 Ouders D1 
09:15 – 10:10 Ouders F1 
10:10 – 11:15 Ouders E2 
11:15 – 12:15 Ouders C1 
12:15 – 13:00 Ouders E1 
13:00 – 14:00 Ouders B1 
14:00 – 15:30 Spelers A3 
15:30 – 17:00 Spelers A1 
17:00 – 18:00 Spelers 2 
18:00 – 19:00 Spelers 1 
19:00 – 20:30 Spelers A2 
20:30 – 21:30 Spelers 3 
 
Zondag 16 april   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 17 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 18 april 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 19 april   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 20 april 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 21 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 

 
 
Zaterdag 22 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 23 april   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 24 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 25 april 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 26 april  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 27 april  
Koningsdag (indeling volgt nog, zie website) 
 
Vrijdag 28 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 29 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 30 april   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 1 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 2 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 3 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 4 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
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Vrijdag 5 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 6 mei 
08:45 – 09:30 Ouders E3 
09:30 – 10:30 Ouders F2 
10:30 – 11:30 Ouders C3 
11:30 – 13:00 Ouders C2 
13:00 – 14:15 Ouders B3 
14:15 – 15:30 Ouders B2 
15:30 – 17:15 Spelers 4 
17:15 – 18:45 Spelers 6 
18:45 – 20:15 Spelers 8 
20:15 – 21:15 Spelers 7 
 
Zondag 7 mei 
11:00 – 13:00 Dionne van Dongen 
13:00 – 14:30 Spelers 9 
14:30 – 15:30 Spelers 5 
 
Maandag 8 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 9 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 10 mei  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 11 mei  
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 12 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 13 mei  
08:30 – 09:15 Ouders F1 
09:15 – 10:00 Ouders D1 
10:00 – 11:20 Ouders D2 
11:20 – 12:20 Ouders F3 
12:20 – 13:25 Ouders E1 
13:25 – 14:30 Ouders E2 
14:30 – 16:00 Spelers A2 
16:00 – 17:30 Spelers 6 
17:30 – 19:00 Spelers 4 
19:00 – 20:00 Spelers A4 
 

 
 
Zondag 14 mei  
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 15 mei 
Giga kangoeroedag (indeling volgt, zie website) 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 16 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 17 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 18 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 19 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 20 mei 
08:30 – 09:00 Ouders B2 
09:00 – 09:55 Ouders F2 
09:55 – 10:55 Ouders E3 
10:55 – 11:15 Ouders B1 
11:15 – 12:00 Ouders C1 
12:00 – 13:00 KC 
13:00 – 14:45 Ouders C3 
14:45 – 15:30 Spelers A4 
15:30 – 17:00 Spelers A1 
17:00 – 18:00 Spelers 2 
18:00 – 19:00 Spelers 1 
19:00 – 20:30 Spelers A2 
20:30 – 21:30 Spelers 3 
 
Zondag 21 mei 
11:00 – 13:00 Dionne van Dongen 
13:00 – 14:30 Spelers 9 
 
Maandag 22 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 23 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
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Woensdag 24 mei  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 25 mei  
Hemelvaartstoernooi (indeling volgt, zie website) 
 
Vrijdag 26 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 27 mei  
08:30 – 09:20 Ouders D2 
09:20 – 10:30 Ouders F3 
10:30 – 11:10 Ouders F1 
11:10 – 12:00 Ouders C2 
12:00 – 13:00 Ouders B3 
13:00 – 14:00 Ouders E1 
14:00 – 15:00 Ouders E2 
15:00 – 16:30 Spelers 6 
16:30 – 18:00 Spelers 4 
18:00 – 19:30 Spelers 7 
19:30 – 20:30 Spelers 8 
 
Zondag 28 mei  
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 29 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 

 
 
Dinsdag 30 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 31 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 1 juni  
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 2 juni 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 3 juni 
09:00 - 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 4 juni 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
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Volgende week zaterdag 22 en zondag 23 april 

 
ALO 7 – Achilles 9 
Achilles 8 – Rapid 4 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Zo 10.00 uur 
Za 12.50 uur 

 
 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.10 Joost, Koos 
10.10 – 11.15 Jordy, Robbie 
11.15 – 12.20 Gerald, Daniek 
12.20 – 13.30 Rinus,Tjitse 
12.30 – 14.00 Raquel, Amel 
16.30 – 18.30 Arjen, Ferry 
18.30 – einde Bastiaan O, 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 10-04 Coby Linse 
 17-04 Marian Lijmbach 
 24-04 Olga van Reijn 
 01-05 Monique Alsem 
 08-05 Vera Rodriguez 
 15-05 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.  
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