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

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 48636782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ingrid van Dortmont 
 Tel: 06-41766174 
 e-mail: ingenwim@msn.com 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: familie@ahmdegroot.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
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NIEUWE SPELREGELS ALGEMENE VERGADERINGEN 
****************************************************** 

 
Zoals jullie (zouden moeten) weten is na de Statutenwijziging van vorig jaar 
het verenigingsjaar veranderd en is de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 
twee delen gesplitst. Het verenigingsjaar eindigt nu op 30 juni.  Voor het eind van het verenigingsjaar is er een 
1e Algemene Vergadering waarin we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Deze zal plaats vinden op 9 juni. 
Na afloop van het verenigingsjaar volgt er dan een 2e Algemene Vergadering waarin we terugkijken op het 
afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op 15 september. 
Omdat dit de eerste keer is dat we de JAV gaan splitsen, is het voor iedereen nieuw en moeten we er aan 
wennen. Ik heb daarom alvast een voorlopige agenda (zie hieronder) gemaakt zodat jullie weten welke 
onderwerpen er aan de orde zullen komen op 9 juni. In ieder geval zullen op 9 juni de commissies en het 
bestuur voor het seizoen 2017/2018 worden benoemd of gekozen.  De huidige bestuursleden en 
commissieleden blijven formeel in functie tot en met 30 juni. Op 1 juli treden dan de nieuw benoemde of 
gekozen commissies en het nieuwe bestuur aan. Op 15 september wordt dan afscheid genomen van de 
afgetreden bestuursleden en commissieleden. 
Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat 
vertrekken. Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.  
Het tijdschema is als volgt: 
Uiterlijk op 19 mei ontving ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling voor 
seizoen 2017/2018. Daarnaast wil ik dan ook alle andere stukken hebben ontvangen die de onderwerpen, die 
op de agenda staan, toelichten. 
Op 26 mei ontvangen alle leden de definitieve agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 
weken de tijd heeft om de vergaderstukken te lezen. 
Ik hoop dat alles zo duidelijk is. 
 
Arthur Bolder 
Secretaris HKV Achilles 
Voorlopige Agenda 95e JAV (deel 1) op 9 juni 2017 
1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
3. Verslag van de 94e JAV (juni 2016)  
4. Nieuw Logo en nieuw shirt  
5. Beleid Bestuur 
6. Uitreiking Annie van Deventer-beker 
7. Nieuwbouw  
8. Jaarplannen Commissies 2017-2018 
 Topsport Commissie (TopC) 
 Technische Commissie (TechC) 
 Activiteiten Commissie (AC) 
 Commissie Marketing en Communicatie (MC) 
 Commissie Accommodatie (CA)  
 Commissie Tennis (CT) 
 Commissie Buurthuis van de Toekomst (BVDT) 
 Archief Commissie 
 Jeugdbestuur  
 Werkgroep Scheidsrechters  
9. Financieel beleid en begroting 2017-2018 
 Voorstel Contributiebedragen 2017-2018  
10. Benoeming Commissies  
 Activiteiten Commissie (AC)  
 Commissie Marketing en Communicatie (MC)  
 Commissie Accommodatie (CA)  
 Commissie Tennis (CT) 
 Commissie Buurthuis van de Toekomst (BVDT)  
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 Archief Commissie  
 Jeugdbestuur  
 Werkgroep Wedstrijdzaken  
 Werkgroep Scheidsrechters  
11. Verkiezing Bestuur 
12. Verkiezing Commissies  
 Topsport Commissie (TopC) 
 Technische Commissie (TechC)  
 Raad van Ouderen  
13. Rondvraag  
14. Sluiting 
 
Arthur 
 
 

Run4Semmy 
*********** 

 
Beste oud-deelnemer Run4Semmy, 
 
Onze 10e editie van de Run4Semmy moet de beste ooit 
worden en daar hebben we jullie voor nodig. 
 
Meld je nu aan voor de Run4Semmy op 15 oktober a.s.! 
Wij moeten namelijk binnenkort al de startnummers afnemen (vóór 1 juni), en hoe meer mensen zich nu 
voorinschrijven hoe beter wij kunnen inschatten hoeveel nummers we nodig hebben. 
 
Dus kom op, haal mensen over de streep om met jou fysiek mee te lopen of jou te sponsoren en schrijf je in via: 
http://www.stichtingsemmy.nl/run4semmy/ 
 
Laat deze run een knaller worden … een knaller die de zieke en overleden kinderen en hun familie verdienen. Ze staan 
niet alleen, we gaan samen dat verschil maken!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Team Run4Semmy 2017 
Maak het verschil, geef kinderen met hersenstamkanker een kans ! 
 
Help ons met acties of doneer op 
IBAN: NL07ABNA0626383463 
Kijk op www.stichtingsemmy.nl 
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Het Flower Festival heeft in afgelopen twee weekenden heel wat opgebracht. Eurowest, onze sponsor, deed ook nog 
een extra belangrijke duit in het zakje en doneerde mango’s en paprika’s. Door de Moederdagactie, plantenverkoop en 
de loterij is de totale opbrengst voor de Ton van Achilles:  

€ 732,20! 
Geweldige opbrengst! 
In de kantine staan nog prijzen voor lotenbezitters met de nummers: 
 

223 / 237 / 241 / 245 / 662 / 696 / 699 / 903 / 943 
 
De superprijs: Super Achie is gevallen op lotnummer: 244. Gefeliciteerd allemaal en tot volgend jaar. We willen hierbij 
Audrey bedanken voor haar mooie ontwerp voor de posters en ook alle vrijwilligers die een uurtje hebben willen 
meehelpen met de verkoop. 
 
Sjoukje, Peter, Margot 
 
 

Vrijwilligersborrel 
**************** 

 
In de aankomende weken nog de laatste wedstrijden en zo ronden we het seizoen 2016-
2017 weer bijna af. Ook dit jaar organiseert Achilles weer een borrel voor alle 
scheidsrechters, trainers en commissieleden die dit jaar weer een tomeloze inzet hebben 
getoond voor onze club. De borrel vindt plaats voor de JAV waarin we vooruit kijken 
naar de plannen van het aankomende seizoen. 
Graag ontvangen we alle trainer/coaches, scheidsrechters en commissieleden op 9 juni 
vanaf 17.30 uur. Voor een hapje en drankje wordt natuurlijk gezorgd. 
 
Om rekening te kunnen houden met de inkoop, vragen we je om jezelf aan te melden via de mail, facebook of app bij 
Sten Verleg. 
 
Het bestuur 
 
 

Sportcampus Zuiderpark 
********************** 

 
Vanaf aankomende zaalcompetitie betrekken we onze nieuwe stek. Nee, helaas niet onze nieuwe kantine, maar wellicht 
wel een leuke andere opstap: Sportcampus Zuiderpark. Na jarenlang de “Ock” als onze thuisbasis te hebben mogen 
aanschouwen, wordt dit onze nieuwe thuislocatie. Als je  het mij vraagt: een prachtplek! Topsport meets de 
breedtesport in dit supermoderne complex. Tot voor kort was de informatievoorziening over de nieuwe Sportcampus 
in het Zuiderpark niet best. Maar onlangs is de nieuwe website gelanceerd met mooie foto’s en leuke nieuwtjes. Laatste 
nieuwtje: het Davis Cup duel tussen Nederland en Tsjechië vindt in september in de topsporthal op gravel plaats. Neem 
vooral eens een kijkje op de website, of in het echt. Op 17 en 18 juni vindt het openingsweekend plaats voor 
geïnteresseerden. http://sportcampuszuiderpark.nl/nl/event/opening-sportcampus-zuiderpark/ 
 
Sten Verleg 
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Activiteiten Agenda Senioren 

24 mei 
25 mei 
27 mei 
2 juni 

Sportverhuur 8-13 u. 
21 competitie 
Feest einde seizoen 
Klaverjassen 

9 juni 
16 juni 
26 aug 
15 september 

JAV 1 
Sportdag HALO 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

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

 
Achilles 5 – Ten Donck 2 26-8 
Achilles 6 – De Meervogels 4 14-11 

Achilles – Velocitas 15-20 
Achilles 2 – Velocitas 2 12-14 
Achilles 3 – Korbatjo 2 17-11 
Nieuwerkerk 4 – Achilles 4 11-10 
SDO 2 – Achilles 6 8-13 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 9 – Phoenix 6 9-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Velocitas 15-20 
VEO – IJsselvogels 17-14 
Rapid – ONDO 12-15 
KCR – Futura 25-24 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 13 22 10 1 2 291 241 50 0 
VEO 13 19 9 3 1 248 213 35 0 
Futura 13 17 8 4 1 262 217 45 0 
Achilles 13 14 6 5 2 243 228 15 0 
Velocitas 13 10 4 7 2 219 248 -29 0 
ONDO 13 8 4 9 0 222 277 -55 0 
IJsselvogels 13 8 3 8 2 217 234 -17 0 
Rapid 13 8 3 10 0 187 231 -44 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles - Velocitas 
Het laatste thuis weekend van de Selectie verliep helaas anders dan men gehoopt had. Het tweede team verloor hun 
ongeslagen status door te verliezen van Velocitas 2 uit Leiderdorp. Neemt niet weg dat ze de terechte kampioen zijn 
geworden, een top prestatie!!  
 
Na het tweede was het eerste aan de beurt om een leuke wedstrijd voor te schotelen aan het vele publiek dat langs de 
lijn stond. Er werd opgelopen met de Talenten uit de E en alle omstandigheden waren goed om er mooie pot korfbal 
van te maken tegen Velocitas 1 dat de punten nog goed kon gebruiken in de strijd om handhaving. Met Merel op de 
plek van Raquel en Michael op de plek van Dylan begon de wedstrijd niet zoals we hoopte. Veel plaatsfouten en slechte 
afronding resulteerde in een dramatische eerste helft waarbij de pit er niet in zat bij Achilles en een tegenstander die 
daar goed gebruik van maakte. Uiteindelijk zochten we de kleedkamer op met een 2-11!? tussenstand. Ondanks dit 
vond ik wel dat er een ploeg in het veld stond dat niet hun koppies liet hangen en positief naar elkaar bleef.  
 
Voor de tweede helft spraken we af dat we niet op de stand zouden letten en dat het gewoon weer 0-0 stond. Plezier 
maken en de aanvallen spelen die we op de training spelen nu ook spelen. Dat lukte redelijk en we kropen steeds 
dichter bij Velocitas. Op het moment dat we op 3 punten verschil kwamen scoorde Velocitas knap 2 keer waardoor de 
wedstrijd wel gespeeld was. De eindstand werd uiteindelijk 15-20. 
 
Een eerste helft waarbij we allemaal door de ondergrens zakte werd gevolgd door een goede tweede helft. Laten we die 
tweede helft in ons hoofd houden en meenemen naar volgende week als we onze laatste wedstrijd van dit seizoen 
spelen bij onze buren op het Stokroosveld. Het zal leuk zijn als er veel achilianen komen kijken zodat we nu een keer 2 
keer 35 minuten kunnen laten zien dat we een leuke en goede ploeg zijn. Daarna sluiten we de avond af in de kantine 
met een lekker drankje en met losse heupjes! 
 
Tot zaterdag, 
 
Bastiaan 
 
Achilles 3 – Korbatjo 2  
Nog maar twee wedstrijden te spelen en dan is het seizoen alweer afgelopen. Wel twee 
belangrijke wedstrijden voor achilles 3, want als we ze alle twee winnen dan promoveren 
wij naar de 2de klasse. Deze week moeten wij tegen Korbatjo 2. De uitwedstrijd werd 
gewonnen met 11-19, dat ging overigens niet zonder slag of stoot want in de rust stond het 9-10. Gelukkig ging het 
toen in de tweede helft veel beter en kon Korbatjo niks meer inbrengen.  
 
Vorige week wist Korbatjo 2 te winnen van de nummer drie in onze poule. Gezien onze kans om te promoveren naar 
de 2de klasse moesten we dus scherp aan de wedstrijd beginnen. Sander, Fabian, Marianne en Jeanette opende de eerste 
aanval. Marianne passeerde al vrij snel haar dame en maakte een mooie doorloop, 1-0. De voorsprong duurde echter 
niet lang want het werd al gauw 1-1. Gelukkig waren de Achilles dames op dreef want die scoorde achter elkaar wat 
resulteerde in een 4-2 voorsprong. We konden vervolgens onze voorsprong makkelijk uitbreiden naar 4 doelpunten. 
Tegen het einde van de eerste helft verslapte we in de verdediging en maakte we de kansen niet af in de aanval. 
Hierdoor kon Korbatjo terugkomen op twee doelpunten. Gelukkig scoorde Simon net voor het fluitsignaal een afstand 
bal zodat onze voorsprong in de rust op drie doelpunten stond.  
 
In de tweede helft hebben wij het niet meer lastig gehad tegen Korbatjo en konden wij onze voorsprong uitbreiden. De 
wedstrijd werd gewonnen met 17-11.  
 
Aangezien dit mijn laatste verslag is wil ik Sander Suurd complimenteren met het seizoen dat hij gedraaid heeft bij ons 
in het derde. Zonder Suurd zouden we het echt een stuk moeilijker hebben gehad. Klasse Suurd! Ook een shout out 
naar Joy die dit seizoen lekker veel heeft gescoord. Daarnaast Bas en Jar alvast bedankt voor het seizoen, ik heb echt 
naar mijn zin gehad.  
 
Volgende week staat VZOD 2 op het programma. Thuis werd er met 16-9 gewonnen maar vorige week wist VZOD 2 
te winnen van Nieuwerkerk 5 en daar hadden wij het toch echt wel lastig tegen, dus wij zullen ons beste beentje voor  
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moeten zetten. Als we deze kraker in Kudelstaart winnen is het derde gepromoveerd naar de 2de klasse. En dat betekent 
dat wij met het derde 2x 2de klasse zullen gaan spelen!    
 
Wij spelen zaterdag om 14:00 uit bij VZOD. Het is maar drie kwartier rijden dus kom vooral allemaal kijken!  
 
Groetjes Jeanette 
 
 
SDO 2 - Achilles 6 8-13 
KAMPIOENEN!!! Na de midweekse zege op Meervogels 4 (14-11) leek het erop dat Team 6 nog twee overwinningen 
moest boeken om de titel in de wacht te slepen. Niets bleek minder waar omdat de Meerkippen afgelopen zaterdag wel 
te sterk bleken voor titelconcurrent Fiks 4. Ruim drie uur voordat Team 6 kampioen werd, moesten jullie favoriete 
Achillianen aantreden tegen nummer laatst SDO 2 in het pittoreske Hillegom. Alvorens daar te komen moet je 
slalommen om de Japanners en Chinezen die de de Keukenhof bezoeken. Opvallend zijn de fietsende Aziaten. Die 
Chinezen op de fiets waarschuwen op hun beurt de voetgangers. Fietsbel-Chinezen dus. Maar goed. Opvallend veel 
Chinese restaurants in deze omgeving. Weinig katten ook. Bijna iedereen van Team 6 was vertegenwoordigd. Op 
Sandra Sanshine na uiteraard. Die was een gokje aan het wagen in Las Vegas en had er helaas niet op gewed dat Achilles 
6 vandaag kampioen zou worden. Sjaan, zusterlief van Rinus, mocht daarom starten. De kou tussen de twee na Rinus 
zijn verwaarlozing van het FIFA-spel is nog steeds niet uit de lucht. Wellicht dat de aanwezigheid van Lena langs de lijn 
nog meer olie op het vuur gooide. Hoe dan ook bood vakgenoot Jeroen na een fikse woordenwisseling tussen de 
tweeling toelichting aan spelers en publiek van de tegenpartij door te verhelderen dat “het broer en zus zijn” en “dat 
soort dingen in de beste families voor komen”. Aldus Jeroen Damen die zelf al jaren in de clinch ligt met zingende 
broer Grad. Jeroen zelf kan ook een aardig moppie zingen en heeft beloofd bij de huldiging volgende week iets te laten 
horen uit zijn ‘solo repertoire’. Volgens Misja verbloemd de akoestiek van de badkamer echter veel (“Jeroen zingt altijd 
onder de douche”). “En de badkamer kan van buiten op slot,” aldus Misja die staat op een 
goede verhouding met de buren. Van meet af aan was wel duidelijk dat Team 6 de betere ploeg 
was, maar toch was het lastig om los te komen van de Hillegommers. Met name de lange heer 
van Jeroen, zo lang dat-ie voor SDO 1, 2 en 3 uitkomt, zorgde ervoor dat de boel niet 1-2-3 
werd opgelost. Sjaan was een aantal malen gevaarlijk op de doorbraak, wat de coach van SDO 
verleidde tot de uitspraak: “Laat die kleine maar schieten,” waarop Sjaan gevat reageerde en de 
lachers op haar hand kreeg door te vermelden “dat ze toch wel zeker één meter zestig” meet. 
Shirley verzuchtte al vloekend dat ze nog kleiner is. Maar bedenk kleine smurfjes van me: God 
only lets things grow until they're perfect. Some of us didn't take as long as others! Tegen het einde van de 
wedstrijd aan werd het tijd om de boel in het slot te gooien en kwam Tjitse voor Rinus die het niet erg vond om 
gewisseld te worden, want zodoende kon hij eindelijk bij Lena op schoot kruipen. Jelte en Selah werden intussen door 
Sjaan vermaakt die het veld had verlaten. Zo kreeg de eindstand gestalte welke 8-13 luidde! Mooi op schema voor de 
kampioenswedstrijd tegen Velocitas dachten we zo. Maar dat wordt dus niet meer spannend, want net zoals bij dit 
verslag de afloop al is verklapt, faalde Fiks in Zoetermeer en moeten zij met minder stellen dan de titel. Dusss… 
zaterdag is de laatste thuiswedstrijd. “Er is NIET gereld dus de huldiging gaat gewoon door”, aldus burgermoeder 
Pauline Krikke. 12:50 aanvang met aansluitend de prijsuitreiking. Tot dan! 
 
Erwin 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – RWA A1 17-12 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 16-9 
Avanti – Achilles A3 17-8 
Achilles A4 – Die Haghe A2 8-8 
Achilles B1 – PKC B1 15-11 
Achilles B2 – Dijkvogels B2 17-17 
Die Haghe B2 – Achilles B3 10-12 
Achilles C1 – PKC C1 5-20 
Achilles C2 was vrij 
Achilles C3 – Refleks C2 10-3 
Achilles D1 was vrij 
Avanti D5 – Achilles D2 2-4 
RWA E2 – Achilles E1 9-8 
ALO E2 – Achilles E2 11-12 
Achilles E3 – KVS E4  
KVS F1 – Achilles F1 11-9 
Achilles F2 – De Meervogels F1 4-19 
TOP F5 – Achilles F3 11-7 
 
Een enigszins verlaat verslag (D1) met verschillende oorzaken; ten eerste moest er even bijgekomen worden dat we 
gewonnen hadden ZONDER gel in de haren van Thijs en ten tweede dat fotograaf Joost dit ook nog durft vast te 
leggen op de gevoelige plaat. Die durft. Maargoed, winst, daar ging het om. Waar ik vorige week in Italië toch redelijk 
verbouwereerd was over het scoreverloop (had 1 vak nou helemaal niet gescoord?!), konden onze Bob de bouwertjes ze 
deze week wel maken. Mooi man, 14 doelpunten! We kregen er wel wat meer tegen, maar we probeerden dan ook iets 
nieuws uit met verdedigen. Dan mogen er af en toe, ingecalculeerde, foutjes insluipen. Anders leren we het nooit! ALO 
nam volgens mij in het begin nog even brutaal de voorsprong, maar wij breiden dit meteen recht. Het was belangrijk 
dat elke bal in de aanval werd omgezet in een doelpunt, mede omdat ALO erg lange aanvallen had. Gelukkig lukte dat 
vooral de tweede helft heel goed! We liepen netjes uit naar de 14-8 eindstand. Wat me trouwens herinnert aan iets: werd 
er niet een stip gemist? Rondje limo donderdag op de training! Lekker! Op naar het kampioenschap! En Demi, de 
kantine sluit rond 23 uur, als je bekertje dan nog niet leeg is moet je daar maar op de bank slapen ;)  
 
Na het briljante tweede kwart vorige week tegen Valto, wat uiteindelijk een dikke nederlaag niet kon voorkomen, wilde 
de E2 dit weekend tegen ALO wel weer eens het zoet van de overwinning proeven. Van de thuiswedstrijd, die onnodig 
verloren werd, wisten we dat de kansen vooral bij de dames zouden liggen. Ook wisten we dat we goed moesten letten 
op de vissende en loepzuivere heren van ALO. Het eerste kwart begonnen we goed. De dames werden goed 
uitgespeeld en verdedigend hadden we weinig moeite. De bal ging ook lekker rond en dus stonden we na tien minuten 
met 1-4 voor en leek er geen vuiltje aan de lucht. 
Het tweede kwart verliep iets minder. ALO kwam terug in de wedstrijd, met twee kansen van hun heren. Diezelfde 
heren gaven we telkens de kans om ertussen te springen, terwijl we ook met zijn allen stonden toe te kijken als er 
geschoten werd. Hierdoor ging ALO er telkens met de bal vandoor. Gelukkig wisten we met twee doelpunten de marge 
weer te herstellen, waardoor we met een 3-6 voorsprong gingen rusten. 
Het was wel duidelijk dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Er werd afgesproken sneller om te schakelen en beter af 
te vangen. De doelpunten van ALO vielen bijna uitsluitend door onoplettendheid van onze kant. Er werd keihard 
gewerkt door de E2, maar toch konden we niet voorkomen dat ALO brutaal een voorsprong nam. Met nog tien 
minuten te gaan zette de E2 dan ook alles op alles om de punten te pakken. Dit wierp zijn vruchten af. Er werd actiever 
afgevangen, ook bij schoten van ALO, waardoor we snel konden omschakelen. Het leverde onze dames en af en toe 
ook onze heren flink wat kansen op. Waar we in de zaal goed raad wisten met dit soort kansen, lukte het nu maar niet 
om die bal erin te krijgen. Met nog een paar minuten op de klok wisten we dan toch weer de voorsprong te pakken, 11-
12. ALO kon hierna nog drie keer schieten, maar wist in die drie schoten gelukkig niet hun schotpercentage van de rest 
van de wedstrijd te halen, waardoor Achilles als winnaar van het veld stapte. 
E2, wat maken jullie het jezelf af en toe onnodig lastig! Toch genieten we wel van de werklust die jullie tentoon 
spreiden. Deze week nog even twee keer hard trainen in voorbereiding op de wedstrijd tegen ODO en dan volgende 
week nog een laatste keer knallen! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles B1 – PKC B1 
Plek 2 in de hoofdklasse, dat was de inzet van de wedstrijd van vandaag. Vorige week speelde de B1 een matige pot na 
een heel slecht begin, maar vocht zich goed terug naar de uiteindelijke winst. Op de training en voorafgaand aan de 
wedstrijd werd nog maar eens benadrukt dat als de B1 niet alles geeft, wij een kwetsbare ploeg zijn. Deze groep wil 
altijd ergens voor strijden, maar staat er niets meer op het spel na het verlies tegen Fortuna. Dus enigszins logisch dat 
de spanningsboog er vanaf is en begrijpelijk dat er dan “gepaste” inzet wordt geleverd, al doen we dat niet eens bewust. 
Maar dat was vorige week. De ploeg weet zichzelf toch te triggeren om echt voor plek 2 te vechten, al levert dat geen 
NK ticket op zoals in de zaal.  
PKC kwam op bezoek, toch de grootste club van Nederland met 7 B ploegen, dus kan je rekenen op goede weerstand, 
al merkte we in de uitwedstrijd daar niet veel van en werd er makkelijk gewonnen met 7-16. Gezegd moet worden dat 
PKC toen wel erg gemakkelijk toen de wedstrijd inging en dacht wel eventjes de ploeg uit Den Haag te verslaan. 
Daarnaast schoten wij erg scherp en wist PKC zich geen raad en gaf de strijd heel snel op. Mentaliteitsdingetje zeg 
maar.  
Vandaag was dat anders. Duidelijk was dat zij toch ook liever op plek 2 willen eindigen en gingen dus heel anders het 
veld in dan bij hun thuiswedstrijd.  
De B1 liet zien dat ze korfballend echt de betere ploeg zijn, al werd het verschil niet snel gemaakt en ging het lange tijd 
gelijk op. PKC deed er alles aan, vooral fysiek probeerden zij de B1 uit hun spel te halen. Maar dat was juist net wat de 
B1 nodig had om weer tot de 100% inzet te komen. PKC gaf zonder dat bewust te doen net dat extra zetje met irritant 
en fysiek spel waardoor de B1 weer ging knokken, wat ze al vele malen zeer goed hebben gedaan dit seizoen. En dan 
heb je een hele kluif aan deze jongens en meisjes. De B1 domineerde de wedstrijd en het scoreverloop met elke keer 1 
voor of max 2, maar pas bij 12-8 werd het verschil naar 4 goals eindelijk gemaakt en tot de einduitslag 15-11 
vastgehouden. Prima pot, plek 2 is bereikt in ieder geval op doelsaldo, al moet er nog 1 wedstrijd gespeeld worden die 
de B1 aan hun stand verplicht is om te winnen. 2e in de zaal, 2e op het veld. Een uitstekende prestatie wederom van 
deze zeer leuke groep. Een genot om mee te werken en is het eigenlijk jammer dat het einde van het seizoen al weer 
nadert.  
Maar we hebben nog 1 wedstrijd, laten we die afsluiten op 
de manier zoals wij de wedstrijden winnen. Met inzet, passie 
en plezier! 
Reserves wederom dank en Frank dank voor het coachen! 
 
Dennis 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
25 mei 21 competitie 
10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
8-15 juli WAPC kamp 
 
 

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

 
 
Helaas geen feesten deze week, er zijn geen jarigen!! 
 
 
 

De knotsgekke grote muziek bingo show 
************************************ 

 
Lieve Achilles kinders,  
 
Het is weer tijd voorrrr...... De knotsgekke grote muziek bingo show. De verdere details over de show volgen nog maar 
je kan wel alvast de datum, tijd en plek in je agenda noteren. Want geloof ons, dit wil je niet missen! 
 
Het festijn vindt plaats op zaterdag 10 juni en start om 19.00 uur. Het is voor alle leeftijden. Dus van de kleinste 
kangoeroes tot aan de grootste A-tjes, jullie zijn allemaal welkom. 
 
Houd de website, het krantje en de Facebook pagina van Achilles in de gaten voor verdere informatie. 
 
Liefs van de hostes van de show, Marieke en Puck.  
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HKV Achilles organiseerde voor 3e keer een Giga Kangoeroedag! 
******************************************************** 

 
Op maandag 15 mei organiseerde Achilles een Giga Kangoeroedag voor de groepen 1 en 2 van drie 
verschillende basisscholen. Dit jaar namen deel: De Vlierboom en De Oase en de Bavinckschool.  
Kleuters van basisscholen vallen vaak buiten de boot bij sportdagen of toernooien. Speciaal voor 370 van hen 
organiseerden wij afgelopen maandag en super sportspeeldag, verdeeld over de ochtend en de middag. Vijftig 
eerstejaars studenten van de opleiding Sport en Bewegen uit Delft begeleidden ook dit jaar weer de kleuters in kleine 
groepjes en liepen met hen een leuk uitgezet speelparcours af. Monique Alsem was ook weer bereid om Chillie in het 
leven te roepen (dankzij  J.P. Alsem) om alle kinderen te verwelkomen.  In de ochtend kwamen de kleuters van de Oase 
(met juf Lisanne) en ze hadden er veel zin in. De studenten stonden mooi klaar met herkenbare kleuren wat matchte 
met de kleuren naamstickers van de kinderen. Er werd veel gelachen en gerend. Om 11:30 was de pret over en nam 
men afscheid van Chillie en liepen de kleuters met hun juf weer naar school. 
In de middag liep juf Linda (oma van Roos) voorop met een sliert kleuters van de Vlierboom achter haar aan. Op de 
voet gevolgd door juffen van de Bavinckschool. Ook voor deze kleuters stonden de enthousiaste studenten weer klaar 
om het laatste dagdeel te doorlopen. Kelly den Heijer was vandaag vervangend jeugdsportcoördinator en zorgde samen 
met Tobias Welbergen voor een vloeiend lopende dag. We hebben veel hulp gehad van vrijwilligers en nogmaals veel 
dank aan hen (Lyda, René, Dionne, Marjo, Mireille en Xander). 
En tot onze vreugde kwamen afgelopen zaterdag een tiental kleuters hun kleurplaat inleveren voor 4x meetrainen en 
een zakje snoep. Er was een springkussen na afloop van de training en het weer werkte goed mee.  
 
Het was weer top geregeld en we kijken uit naar volgend jaar! 
 
Kelly, Margot en Monique (en Malou) 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog 1 week en dan is het zover: de laatste klaverjasdrive van dit seizoen. 
Vrijdag 2 juni om 20.00 uur zullen de eerste kaarten geschud gaan worden. 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Simon – Tjitse Clazina – Frans Marian v.B. – Yoke 
Dennis – Marc Belinda – Emmy Dicky – Marian 
Sten – Frank Roelie – Ed Peter – Olga 
We zitten op een oneven aantal koppels wat tot gevolg heeft dat er iedere ronde een 
koppel ,stil zit. Nu gingen zaterdag op het veld de geruchten dat Roy en Ruud ook mee 
wilden doen, maar die hebben zich tot nu toe (maandagochtend) nog niet opgegeven. 
Meld je even aan als jullie meedoen. 
 
Olga 
 
Feestje einde seizoen 
Op 27 mei zullen de laatste wedstrijden van het seizoen worden gespeeld. Achilles 1 speelt om half 4 de laatste 
veldwedstrijd tegen/bij Futura. Komen jullie daarna gezellig naar de Achilles kantine om het veldseizoen af te sluiten? 
Vanaf 20:30 staat DJ Sem achter de Wheels of steel en gaan de voetjes weer van de vloer (18+). Ben je bereid om een 
bardienstje te draaien? Meld je dan aan op FB! Mensen die dat al gedaan hebben: super! 
 
CR Kamp 
Geef je snel op want het gaat nu rap met de aanmeldingen! Doe het in ieder geval voor 20 mei! 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: Fayenna (F.M.) van Heemst 
 Zie gemaild krantje 
 
 Owen (J.O.) Verheijen 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Audrey de Man 
 
Aangenomen als lid: Viggo Linse (Achilleslidnr. 3017) 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Esmee de Groot 
 Rianne van der Klaauw 
 Camille Boumans 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Tennistoernooi: 
De schema’s zijn gemaakt en de prijzen gekocht. Wij hebben er zin in! 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Roy en Gerard 
Dennis en Tjitse 
Arthur en Nicolle 
Roel en Ellis 
Roel junior en Robert 
Peter en Miranda 
Roelie en Ed 
Kevin en Elmar 
Lianne en Paul 
Jerry en Kasper 
Glenn en Joyce 
Sjoerd en Marjolein 
 
Het is de bedoeling dat iedereen om 9.30 uur aanwezig is, zodat we om 10.00 uur kunnen starten! De wedstrijden zullen 
tot ongeveer 15.00 uur, waarop nog de grote finale volgt.  
Na de prijsuitreiking hebben we als tennissers nog een uurtje kantinedienst, ik hoop dat we op jullie kunnen rekenen 
achter de bar en in de keuken (van 16.00 uur tot 17.00 uur). 
 
Tot donderdag! 
De Tenniscommissie 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
We´ve got him 
Deze legendarische uitspraak “We’ve got him” deed de Amerikaanse diplomaat Paul 
Bremmer III op de TV nadat Sadam Hoessein te pakken was genomen. 
In deze uitspraak lag zo een opluchting en blijdschap dat als er iets bijzonders  uiteindelijk geschied deze uitspraak door 
ons Pensionada’s gebruikt wordt. 
Eindelijk, eindelijk kan ik een stukkie pennen over ons geliefde Feyenoord na het behalen van het kampioenschap van 
Nederland. Dit is geen stukkie dat feiten naar boven brengt die u niet weet, want alles en ook werkelijk alles is al in de 
dagbladen verschenen en de extra bijlage van het AD gaat bij ons de kluis in voor het nageslacht. 
Zoals Gerard Cox ooit zei: “supporter van Feyenoord ben je niet voor je plezier” en dat is ook zo, maar dat maakt deze 
club zo bijzonder. 
Ik kan me niet heugen dat er zoveel ophef en aandacht besteed is aan een kampioenschap van welke andere club dan 
ook. Wat een voetbaljaar, van het begin tot het einde bovenaan gestaan. 
Op sublieme wijze wedstrijden gewonnen maar ook met billen knijpen winsten over de eindstreep getrokken. Vijf tot 
acht punten voorgestaan op de concurrentie en weer terug laten komen tot op een punt, bloedstollend en af en toe 
haast niet meer dirven kijken. 
Door doellijntechnologie in de Kuip de wedstrijd tegen PSV gewonnen doordat de Heer Zoet (een standbeeld voor die 
vent) de bal tegen de borst drukte en daardoor de bal over de doellijn bracht. 
Verloren wedstrijden tegen een ploeg die gedegradeerd is Go Ahead en tegen 2 ploegen die zich maar net konden 
handhaven in de onderste regionen. 
Het moet afegelopen zijn met de competitievervalsing door te spelen op plastic velden waar de bal anders stuit, rolt en 
snelheid heeft en als het niet gespoten wordt hangen na een sliding de vellen aan je been. 
Tot een wedstrijd voor het einde bleef het spannend en werd je door je stadgenoot Excelsior nog haast de das 
omgedaan door met 3-0 op je broek te krijgen en weer op zo een plastic kinderspeelveldje. 
Jezudsminna dat was niet goed voor je hart want = = het zou toch niet waar zijn = = sloeg toe. 
Wat hebben we gescholden, want dat moet dan maar even, op die Pil (zo noemt Hans Kraay jr Winfred Guinee) van 
een Scheids Blom om Tony Vilhena een gele kaart te geven voor niets, zodat dit bijtertje de laatste wedstrijd moest 
missen 
Misschien is een beoketje voor Blom misschien een optie, 
want nu moest Dirk de plaats innemen. 
Had Vilena 3 doelpunten gemaakt in de laatste wedstrijd, 
we zullen het nooit weten, maar Dirk deed het en hoe!!! 
Als de Coolsingel 3 of 4 keer groter was geweest hadden er 
geen 150.000 mensen gestaan maar 450.000, Nu blijkt de 
onoverwinnelijke kracht van het legioen met af en toe wat 
gemor maar altijd en overal een hart voor die club. Een 
vader kwam met zoon uit Australië om zijn club tegen 
Excelsior kampioen te zien worden, maar u weet het …. 
Een week later kon hij zijn zoon alsnog de trots van 
Rotterdam tonen als kampioen. Een team van harde 
werkers en zonder poeha, maar alleen voor elkaar door het 
vuur gaan en niets is mooier dan dat ene woord: 
FEYENOORD. 
 
De Pensionada’s zijn ’s avonds uit eten geweest en wat 
smaakte alles zoet. 
 
Hand in hand kameraden 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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  09.10 uur Achilles D1 – Avanti D1 
 09.20 uur Achilles D2 – ONDO D4 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 
 09.25 uur Achilles F1 – ALO F1 
 12.45 uur Vitesse A1 – Achilles A1 
 
 10.10 uur Achilles C2 – Sporting Trigon C1 
 10.25 uur Achilles B3 – KVS/Maritiem B2 
 10.30 uur Achilles F3 – Fluks F1 
 11.15 uur Achilles A3 – Dijkvogels A2 
 11.40 uur Achilles E1 – Avanti E3 
 12.45 uur Achilles E2 – ODO E3 
 12.50 uur Achilles 6 – Velocitas 3 
 14.25 uur Achilles 4 – ODO 3 
 16.00 uur Achilles 7 – ONDO 5 
 17.35 uur Achilles 8 – Avanti 6 
 
Zondag:  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor maandag 22 mei 2017 
 
Paal Centraal 3 – Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
 
Res:  

Zaterdag om 18.30 uur op de TU Delft  
Verzamelen: 17:15 bij het veld  
Wedstr.nr.: 534 
Scheids: Paal Centraal 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 27 en zondag 28 mei 2017 
 
Futura 1 –  Achilles 1 
 Bastiaan, Dylan, Jeroen, Kjeld 
 Raquel, Anne-Roos, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op het 
Stokroosveld 
Verzamelen: 14.30 aldaar 
Wedstr.nr.: 3132 
Scheids: N van M eteren 

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

Zaterdag om 14.00 uur op het 
Stokroosveld 
Verzamelen: 13.00 aldaar 
Wedstr.nr.: 7355 
Scheids: MH van Blankert 

 
VZOD 2 – Achilles 3 
 Bart, Erwin B, Fabian, Sander S, 
 Simon 
 Jeanette, Joy, Kaylee, Rianne  
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 14.00 uur in Calslagen 
Verzamelen: 17.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 5233 
Scheids: NNB 

 
Achilles 4 – ODO 3 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M, Koen 
 Katrien, Vera, Sifra, Dinna, Tessa 
Res:  
Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 14.25 uur op ons veld 
Verzamelen: 13.40 op ons veld 
Wedstr.nr.: 5245 
Scheids: NNB 

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

Zondag om 11.00 uur op Moerse Dreef 
Verzamelen: 8:45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8786 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 
Achilles 6 – Velocitas 5 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, Marieke 
 Jeroen D, Tristan, Tjitse 
 Alex O, Yoeri, Erwin de L, Rinus 
Res:  

Zaterdag om 12.50 op ons veld 
Verzamelen: 12.05 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8764 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
Achilles 7 – ONDO 5 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
 
Res:  

Zaterdag om 16:00 uur op ons veld  
Verzamelen: 15:15 bij het veld  
Wedstr.nr.: 1076 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
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Achilles 8 – Avanti 6  
 Sophie, Britt, Isabelle, Judith 
 Leon van D, Alex B, Tom, Roger, 
 Martijn, Mathijs 
Res: Evy  

Zaterdag om 17:35 op ons veld 
Verzamelen:  6:50 bij het veld 
Wedstr.nr.: 1073 
Scheids: Jelmar van Hagen 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
 

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 27 mei 2017 
 

!! Kampioenswedstrijd !! 
Vitesse A1 - Achilles A1  
 Benthe, Esmée, Mirthe en Jisse 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res:  Mark, Danique en Jamie 

Zaterdag om 12.45 uur De Bongerd in 
Barendrecht 
Verzamelen: om 11.00 uur voor het veld 
Verslag: Wesley 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Vervoer: de Groot, Sanches, van Loon, 
 van Staalduinen 

 
Weidevogels A1 - Achilles A2  
 Camille, Selene, Teddie, Iris/Tiana 
 Daan, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Tristan 
 
Jisse, Danique, Jamie en Mark zie A1 

Zaterdag om 12.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen:  11.15 uur  
Verslag: Camille 
Coach: Raquel en Amel 
Vervoer: Boumans, Noorlander,  van 
 Ee, Winia 

 
Achilles A3 – Dijkvogels A2 
 Maaike, Laura, Britte 
 Lars H,  Yannick, Martijn, Ruben en 
 Joram 
Res: Matthijs 
 
Teddie, Iris, Tiana en Tristan zie A2 

Zaterdag om 11.15 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 10.30 uur  
Verslag: Martijn 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Twan de Raad 

 
KVS A4 - Achilles A4  
 Annelotte, Britte, Estelle en Linnet 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben en Joram 
 
Britte, Matthijs, Joram en Ruben zie A3 

Annelotte en Camile zie B3 

Zaterdag om 14.00 uur  Cas van 
Dijkpark 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 
Verslag: Lucas 
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). 

 
 



 27
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 27 mei 
 
KCC B1 – Achilles B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Gylian, Stef, Anna, Kayleigh 

Zaterdag 14.15 uur Schenkel 
Verzamelen: 12.45 uur voor het veld 
Verslag: Sterre 
Coach: Dennis, Dylan 
Vervoer: Pot, de Jong, Erkelens,  
 Groen 

 
KOAG B1 – Achilles B2 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Kayleigh, Nova, Zoe 
Res: Femke 
 
Gylian, Stef, Anna, Kayleigh zie B1 

Zaterdag 12.45 uur Driekamp 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Verslag: Anna 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: Q Smit, Muller, K Smit,  
  Labordus 
1 auto graag met de reserves door naar de 
B1 

 
!! Kampioenswedstrijd !! 

Achilles B3 – KVS/Maritiem B2 
 Guido, Thom, Tim,  
 Floortje, Estelle, Georgia, Linnet 
Res: Annelotte en Camile 
 
Estelle, Linnet zie A4 

Zaterdag 10.25 uur Pomonaplein 
Verzamelen: 09.40 uur op het veld 
Verslag: Thom 
Coach: Ivo, Lars 
Scheids: Alex van der Stap 

 
KCC C1 – Achilles C1 
 Mick, Max, Xander G, Sebas, Floris 
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah 
Res: Quin 

Zaterdag 09.30 uur Schenkel 
Verzamelen: 08.00 uur voor het veld 
Verslag: Merel 
Coach: Rob, Fabian 
Vervoer: van Nieuwenhuijzen, Gross,  
  van Bleijswijk, Solleveld 

 
Achilles C2 – Sporting Trigon C1 
 Maurits, Niek, Joshua 
 Femke, Sanne, Lideke, Jill, Celeste, 
 Citlali 
Res: Thijs 
 
Femke zie B2 
Quin zie C1 

Zaterdag 10.10 uur Pomonaplein 
Verzamelen: 09.25 uur op het veld 
Verslag: Jill 
Coach: Simon, Ilan 
Scheids: w.n.a. 

 
Pernix C3 – Achilles C3 
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla, Kate 

Zaterdag 10.00 uur Merenwijk 
Verzamelen: 08.45 uur voor het veld 
Verslag: Kate 

Coach: Mariska, Ruben 
Vervoer Brauer, Leben, van Giffen, 
  Linse 

 
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 24 mei 
 
Weidevogels D1 - Achilles D1  
 Nikki, Jill, Demi, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien, Elise 

Woensdag 19.00 uur Sportcomplex 
Merenveld, Bleiswijk 
Verzamelen: 17.45 uur voor het veld  
Verslag: Jordan 
Coach: Koos, Marieke 
Vervoer:  Labordus, Hollander, 
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 Gieselaar 

 
Wedstrijdprogramma pupillen voor 27 mei 

 
Achilles D1 – Avanti D1 
 Nikki, Jill, Demi, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien, Elise 
 
Thijs zie C2 

Zaterdag 9.10 uur op het kunstgras   
Verzamelen: 8.25 uur aanwezig 
Verslag: Nikki 
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Rick Pot 

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

Zaterdag 9.20 uur op het veld 
Verzamelen: 8.35 uur aanwezig 
Verslag: Maleah 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Katrien Vollerman 

 
Achilles E1 – Avanti E3 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 11.40 uur op het veld 
Verzamelen: 11.10 uur aanwezig 
Verslag: Bjorn  
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Sifra de Kooter  

 
Achilles E2 – ODO E3 
 Jalien, Bregje,  
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 12.45 uur op het veld 
Verzamelen: 12.15 uur aanwezig 
Verslag: Jalien  
Coach: Joost, Merel 
Scheids: Tiana Saimo 

 
Twist E3 - Achilles E3  
 Nikki, Shannon, 
 Lucas B, Joost, Teun, Siemen 

Zaterdag 10.00 uur Sportcomplex 
Claudius Civillislaan, Vlaardingen 
Verzamelen: 9.00 uur voor het veld 
Verslag: Nikki  
Coach: Tristan, Robin 
Vervoer: Bouwman, van der Marel, 
 Roelofs 

 
!! Kampioenswedstrijd !! 

Achilles F1 – ALO F1 
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Dirk, Erik, Milan 

Zaterdag 9.25 uur op het veld  
Verzamelen: 8.55 uur aanwezig 
Verslag: Milan 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Martijn van der Zwan 

 
Tempo F1 - Achilles F2  
 Eva, Britt 
 Lukas K, Jens, Jurre,  

Zaterdag 9.30 uur Sportcomplex 
Zegersloot, Alphen aan den Rijn 
Verzamelen: 8.15 uur voor het veld 

Verslag: Eva 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Vervoer: Spek, Linse, Zorgui 

 
Achilles F3 – Fluks F1 
 Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem, Tim, Xander 

Zaterdag 10.30 uur op het veld 
Verzamelen:  10.00 uur aanwezig 
Verslag: Tim 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids: Feddy Zorgui 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42622061 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 
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Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  
Miranda.arbouw@hkvachilles.nl 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com 
En Website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
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KANTINEDIENSTEN 

 
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 3 en 10 juni 
 
Achilles 8 n- SEV 2 
Achilles m7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
 

Za 03-06 17.00 uur 
Za 10-06 13.00 uur 

 
 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.00 Koos, Joy 
10.00 – 11.00 Simon, Lars 
11.00 – 12.00 Audrey, Tjitse 
12.00 – 13.00 Julia, Anne 
13.00 – 14.25 Res. dame/heer Ach. 6 
14.25 – 16.00 Res. dame/heer Ach. 4 
16.00 – 1735 Res. dame/heer Ach. 7 
17.35 – 19.00 Res. dame/heer Ach. 8 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 22-05 Coby Linse 
 29-05 Marian Lijmbach 
 05-06 Olga van Reijn 
 12-06 Monique Alsem 
 19-06 Vera Rodriguez 
 
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.  

 
 
 
 


