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Uit de oude doos; Promotie naar de 1e klasse is een feit! 
************************************************ 

 
Toen ik een paar weken geleden het veld op liep, kwam Harald naar mij toe met het idee 
om zo af en toe eens een hoofdartikel uit de oude doos te plaatsen. Hij begreep best dat 
het soms best lastig is om inspiratie en/of tijd te vinden om een leuk hoofdartikel te verzorgen en dit een leuke manier 
is om die inspiratieloze weken op te vullen.  
Toen ik zondag na een gezellige avond thuis kwam en tot de conclusie kwam dat ik nog geen hoofdartikel had, opende 
ik het mapje waar ik een groot aantal hoofdartikels heb opgeslagen. Daarin kwam ik onderstaande artikel tegen. Deze 
schreef ik nadat wij met het 1e kampioen werden in de zaal, twee jaar geleden. En toen dacht ik; waarom niet!? 
Dus, ookal maak ik het mijzelf hiermee erg makkelijk, in dit geval geniet ik daar eventjes van. Want wie mij goed kent 
weet dat ik maar al te trots ben op dat ene jaar, twee jaar geleden...  
 
 
Tja... wat kan ik zeggen? Woorden schieten te kort als ik terug denk aan afgelopen zaterdag. Een dag die al geweldig begon met het 
kampioenschap van onze talentvolle B1, die na een lastig begin uiteindelijk gehakt maakten van Meervogels B1. Plaatsing voor het NK was 
al een feit maar nu is dan ook de officiële titel in de Hoofdklasse een feit. En na een aantal wedstrijden, waarin veel gewonnen werd, was het 
uiteindelijk rond 18:45 uur de beurt aan mijn ploegmaten en mij. Na een zaalseizoen keihard werken voor ieder punt, voor elkaar en voor 
de trots van onze club, stond eindelijk de langverwachte kampioenswedstrijd op het programma. Nummer 2 Velocitas was de tegenstander en 
bij winst of gelijkspel zou het kampioenschap en promotie naar de 1e klasse een feit zijn. 
 
Achilles zet zichzelf op de kaart in het (Haagse)korfbalwereldje. Toen ik na de bespreking de kleerkamer uit kwam wandelen, keek ik 
zoals gewoonlijk even naar de tribune. Benieuwd als ik was, keek ik naar wie er af was gekomen op deze kraker. Ik zag veel oude 
bekenden, nieuwe bekenden en onbekenden. De tribunes van Ockenburgh zaten tegen het einde van de wedstrijd van Team 2 helemaal vol. 
De laatste keer dat dat voorkwam moet zijn geweest in de tijd dat Achilles nog in de Overgangsklasse speelde. Ouderwets druk en ouderwets 
gezellig dus.  
De voorgaande jaren bemoeide ik mij nog weleens met het organiseren of aanzetten tot acties rond een belangrijke wedstrijd van ons 
Vlaggenschip. Maar dit keer speelde ik zelf zo'n belangrijke wedstrijd en heb ik mij, los van mijn stukjes in de Leeuwenkrabbels, met niets 
anders bezig gehouden dan het binnen halen van het kampioenschap. Des te groter was dus de verbazing dat er door de club alles aan was 
gedaan om er een waar feest van te maken. Van cheerleaders tot voorvertoning van de eerste wedstrijd tegen Velocitas. Van onze eigen 
rondrennende mascotte Ed tot schreeuwende jeugd op de tribune. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een groots korfbalspektakel.   
 
Dan de wedstrijd zelf. Na een zenuwachtig begin van voornamelijk onze kant, stond er na een 20 minuten een 2-6 achterstand op het 
scorebord. Kampioenswedstrijden zijn altijd wedstrijden op zich. Of je nou speelt tegen de nummer twee of tegen de nummer acht, het is en 
blijft lastig door de hoge verwachting de zenuwen in bedwang te houden. Toch kwamen we richting het einde van de eerste helft beter in ons 
spel. De koppies raakten leeg en het voelde steeds meer als een “gewone wedstrijd”. Mede door het luidkeels aanwezige publiek kwamen we 
uiteindelijk vlak voor rust op een 11-10 voorsprong. 
In de tweede helft kon er met het zelfde spelletje een aantal keer afstand genomen worden van Velocitas. Met een voorsprong van vier punten 
10 minuten voor tijd, bleef Velocitas erin geloven en door wat fouten kwamen zij terug tot 18-17 in de laatste minuut. Ondanks het feit dat 
zelfs een gelijkspel voldoende was voor de titel, was het toch nog even billen knijpen en mocht ondergetekende samen met zijn vak aan alle 
onzekerheid een einde maken. Allemachtig wat voelde dat goed zeg... blijdschap, frustraties en allerlei andere gevoelens kwamen in mij naar 
boven. Een paar seconde later floot de scheidsrechter af en kon het feest beginnen. Achilles kampioen en promoveert hiermee naar de 1e 
klasse, een prestatie van onze hele selectie gesteund door onze hele club en vele, vele geïnteresseerden van buiten onze club. 
 
De zelfde avond, iets later dan gepland, kwamen wij aan bij de Vlonder waar de ramen al beslagen waren van het feestgedruis. Een erehaag 
gevormd door Achillianen en Readyanen, een speech van onze trouwe supporter Peter F. en heel, heel, heel veel gezelligheid zorgden voor de 
perfecte afsluiting van ons kampioenschap.  
 
Lieve Achillianen, namens de gehele selectie wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze geweldige ervaring. Zonder jullie onvoorwaardelijke 
steun dit seizoen op de momenten dat het er echt toe deed, hadden wij het niet gered. We zijn er nog niet. Er staat namelijk nog een 
veldseizoen op ons te wachten waarin wij ook nog grote kans maken op een kampioenschap. Gaan we voor de dubbel..? Er ligt een prachtige 
toekomst voor ons in het verschiet. Laten we die kans met beide handen grijpen en niet meer los laten... Allemachtig wat was dat genieten 
zeg, afgelopen zaterdag!! Achilles; meer dan een club! 
 
Tot volgende week, 
Bart 
 
 



 5 
 

 
Activiteiten Agenda Senioren 

6 mei 
13 mei 
17 mei 
20 mei 
24 mei 
25 mei 

Flowerfestival 
Flowerfestival 
Kantine verhuurd 20.00 – 22.00 uur 
Flowerfestival 
Sportverhuur 8-13 u. 
21 competitie 

27 mei 
2 juni 
9 juni 
16 juni 
26 aug 
15 september 

Feest einde seizoen 
Klaverjassen 
JAV 1 
Sportdag HALO 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

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

 
VEO – Achilles 21-12 
KCC/SO Natural 5 – Achilles 2 14-18 
DSO 2 – Achilles 3 9-11 
Achilles 4 was vrij 
Achilles 5 – Ten Donck 2 verplaatst 
Achilles 6 was vrij 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 verplaatst 
Achilles 8 – SEV 2  
Achilles 9 – Die Haghe 7 6-9 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
VEO – Achilles 21-12 
Rapid – Velocitas 12-11 
ONDO – KCR 19-20 
IJsselvogels – Futura 12-18 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 11 18 8 1 2 245 199 46 0 
Futura 11 17 8 2 1 218 169 49 0 
VEO 11 15 7 3 1 209 182 27 0 
Achilles 11 14 6 3 2 210 187 23 0 
IJsselvogels 11 8 3 6 2 190 202 -12 0 
Velocitas 11 8 3 6 2 182 211 -29 0 
ONDO 11 4 2 9 0 192 252 -60 0 
Rapid 11 4 2 9 0 152 196 -44 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
VEO- Achilles 21-12 
Na ruim 3 weken geen wedstrijd te hebben gehad stond afgelopen zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen VEO op het 
programma. In de eerste wedstrijd thuis werden in de laatste minuten de punten nog weggegeven aan VEO, daarom 
waren we er nu extra op gebrand om de wedstrijd deze keer wel in ons voordeel te beslissen. 
 
We begonnen de wedstrijd slap. Duels werden niet gewonnen, er werd niet goed vrijgelopen en we waren niet bereid 
om voor elkaar te vechten.  Alles wat op de training wel lukte, lukte vandaag niet. Het zou vandaag dan ook een lange 
en zware wedstrijd voor ons worden. In het begin konden we nog enigszins mee komen met VEO tot 4-3.  Toen sloeg 
VEO een groot en waren ze vooral erg zuiver van afstand. Bij rust stond er dan ook een 13-6 achterstand op het 
scorebord. 
 
In de kleedkamer werd er gezegd dat het dan ook echt anders moest. We moesten voor elkaar gaan werken, duels gaan 
winnen en de kansen die we kregen afronden. 
 
We begonnen de tweede helft dan ook goed. Er werd meer energie geleverd en de kansen die we creëerde werden ook 
afgemaakt. Zo werd de achterstand dan ook verkleind tot 3 doelpunten (13-10). We kregen geloof dat er echt nog iets 
te halen viel. Echter kwam er toen weer een tegenslag in de wedstrijd. Bastiaan Overwater moest geblesseerd het veld 
verlaten. Nadat het spel enkele minuten stil had gelegen ging de wedstrijd weer verder. Het goede spel wat we aan het 
begin van de tweede helft  lieten zien waren we ineens weer helemaal kwijt. VEO maakte wel gewoon de kansen af die 
ze creëerde. Er werden nog wat wissels ingebracht om iets te forceren maar het mocht helaas niet baten. Na het laatste 
fluitsignaal stond er dan ook 21-12 op het scorebord. 
 
Een bittere pil die we dan ook moesten verwerken na de wedstrijd. Maar we moeten door. Het kampioenschap is nu 
wel uit zicht maar er staan nog 3 wedstrijden op het programma. Te beginnen aanstaande zaterdag een uitwedstrijd 
tegen KCR. Deze week weer hard trainen en dan gaan we aanstaande zaterdag het dynamische korfbal met veel strijd 
en passie laten zien wat we ook kunnen spelen met Achilles 1. Wees er dus allen bij om 16:00 uur bij KCR in 
Ridderkerk. 
 
Reserves en supporters bedankt en tot volgende week! 
 
Jeroen Alsem 
 
DSO 2 - Achilles 3 9-11 
Zaterdag 6 mei mocht het 3de richting het o zo mooie 
Klundert voor de wedstrijd tegen Dso 2.  
 
Met hier en daar een windvlaag was het verder mooi korfbal 
weer. 
De wedstrijd begon en al snel bleek dat wij de beter spelende ploeg waren. Helaas hadden we moeite met het vinden 
van de korf. Gelukkig had Dso hier ook last van. En dat terwijl ze de scheidsrechter aardig in hun voordeel hadden.  
Met een stand van 2-2 zochten we de kleedkamer op.  
 
Na rust wisten we de korf wel beter te vinden. Wel bleef het nog even spannend. Dso bleef redelijk bij. Uiteindelijk 
wisten we een gat te slaan van 2 punten. Met 3 punten voorsprong klonk dan het eind signaal en stond er 9-11 op het 
scorebord. Weinig doelpunten van onze kant. In verdedigd opzicht hebben we het natuurlijk wel erg goed gedaan. Maar 
het belangrijkste is dat de punten mee gingen naar Den Haag.  
 
Volgende week moeten we het opnemen tegen twist 2. Twist kan die dag kampioen worden. We zullen er dus alles aan 
doen om de punten mee te nemen naar den haag. 
 
Gr. Achilles 3 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Valto A1 – Achilles A1 16-15 
Excelsior A1 – Achilles A2 16-16 
Excelsior A2 – Achilles A3 17-7 
GKV A1 – Achilles A4 10-7 
Fortuna B1 – Achilles B1 20-11 
Achilles B2 – Maassluis B1 7-14 
Achilles B3 – VEO B2 12-6 
Fortuna C1 – Achilles C1  
Achilles C2 – Fiks C2 6-2 
Achilles C3 – KZ Danaiden C3 6-1 
ALO D1 – Achilles D1 1-8 
Valto D3 – Achilles D2 10-1 
ONDO E4 – Achilles E1 6-18 
Valto E4 – Achilles E2 9-5 
Achilles E3 – ODO E4  
Refleks F1 – Achilles F1 9-9 
Achilles F2 – Sporting Trigon F1 4-21 
KZ Danaiden F2 – Achilles F3 8-8 
 
Na twee weken vakantie speelde de D1 bij en tegen Alo. Mooi weer was het de hele vakantie nog niet geweest, maar 
zaterdag kwam toch echt de zonnebrand uit de kast. Lekker zonnetje, windstil. Iedereen had er zin in. We kenden Alo 
van een oefenwedstrijd en we wisten dat zij veel van de zijkant een insnij zochten. Afgesproken werd om die vakkundig 
te voorkomen. Aanvallend lekker veel kansen rond de korf zoeken en veel schieten. Het voorverdedigen werd heel 
goed opgepakt en op die manier wisten we Alo lam te leggen. Paivi speelde daar een belangrijke rol in. Alo kon alleen 
nog maar overgooien. Dat deden ze dan ook professioneel. Het leverde geen enkele kans op, maar ze speelden wel 
aanvallen van drie minuten. Onze aanval had daardoor niet veel tijd, maar wist toch actief te korfballen. We kregen veel 
verschillende en gevarieerde kansen. De bal moet alleen wel door de mand. Dat is het doel van het spelletje natuurlijk. 
Zo was het bij rust slechts 1-4. Er werd geconcentreerd en gedisciplineerd verdedigd en ook aanvallend ging het goed. 
Dat mag je best uitstralen hoor! De tweede helft was het zelfde beeld. Alo kwam niet tot aanvallen, en wij hadden veel, 
veel, veel kansen. Slechts vier werden er verzilverd. Dat wordt veel op de afronding trainen deze week. Volgende week 
mogen we nog een keer tegen Alo. Deze keer thuis.  
 
De E2 ging afgelopen zaterdag bij Valto op bezoek. Niet de ploeg waar we in het najaar tegen speelde, maar een ploeg 
hoger. Armin en Jalien ontbraken, maar gelukkig was Esmee bereid om met ons mee te gaan. Valto begon met drie 
heren en had bij iedereen lengteoverwicht. Al snel werd duidelijk dat ze ook technisch vaardig waren, want hun eerste 
schot was keurig uit beweging, iets waar wij slechts een klein beginnetje mee hebben gemaakt op de training. De E2 liet 
zich echter niet gek maken en de eerste de beste kans voor ons bracht ons op een 0-1 voorsprong. Daarna schakelde 
Valto een tandje bij en hadden we het erg moeilijk om goed te blijven verdedigen. Valto ging erop en erover en liep snel 
uit. Na tien minuten kwam Esmee erin voor Kiki en ze deed het erg goed. Lekker fel met af en toe een mooie 
onderschepping. We bleven moeite houden om de korf te vinden, al wisten we wel steeds meer kansen te creëren. 
In de rust werd afgesproken om vooral dingen uit te proberen. Zo zouden we de bal rond laten gaan en verdedigend 
nog scherper proberen te zijn. Aanvankelijk kwam er van dat rondspelen niet zo veel. Niet omdat Valto dat wist te 
ontregelen, maar omdat we nog altijd door elkaar heen bleven rennen. Uiteindelijk lukte het toch om die bal rond te 
laten gaan, al was het daarna wel Valto dat ons wist te ontregelen. Niet erg, daar leren we alleen maar weer van. 
In de tussentijd wisten we langzaam maar zeker weer dichterbij te kruipen. Al was het jammer dat we soms na een 
doelpunt niet scherp waren als Valto de bal uitnam, waardoor ze vaak gelijk de marge herstelden. Bij een 
onderschepping door Valto verdedigden we wel slimmer, waar we tot 7-5 wisten terug te komen. 
In de laatste tien minuten raakten we helaas te vaak de bal kwijt. Telkens zat de tegenstander van Kiki ertussen, maar 
we vinden het nog lastig om daar rekening mee te houden. Desondanks zag ik wel de gooibewegingen terug die we op 
de training veel geoefend hebben. 
Valto wist in de slotfase nog twee keer te scoren, waardoor we met 9-5 verloren. Toch was dit absoluut een prima 
wedstrijd, waarin we weer wat vooruitgang zagen. 
Esmee, bedankt voor het meegaan en invallen. Je hebt het erg goed gedaan! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Fortuna B1 – Achilles B1 20-11 
De B1 kon vandaag een laatste strohalm pakken om nog uitzicht te houden op de eerste plek en een vervolg op een 
NK. Er moest dan gewonnen worden van Fortuna, die 4 punten los staat van de rest. Maar zoals in de zaal is gebleken, 
niets is onmogelijk.  
Helaas was de goede “flow” van de B1 onderbroken door de meivakantie. Oefenwedstrijd tussendoor, zoals Fortuna 
wel deed, had niet heel veel zien gezien de afwezigheid van de meeste spelers. Een rustperiode kan immers ook goed 
uitpakken om alle energie weer op te laden 
Zaak was in ieder geval om vandaag goed uit de startblokken te komen en Fortuna direct onze wil op te leggen. Dat 
pakte helaas anders uit. 
Fortuna was een stuk feller en pakte direct het initiatief. Met op geen enkele plek lengte overwicht aan onze zijde 
konden zij te makkelijk  lange aanvallen spelen, wat vaak niet eens nodig was omdat zij makkelijk de korf vonden. 
Fortuna schoot  met scherp en kwam in plaats van Achilles zeer goed in de wedstrijd. De eerste helft hadden we 
eigenlijk niets in te brengen en was keken we tegen een 13-4 ruststand aan. De 2e helft nam Fortuna iets gas terug en 
ondanks dat de wedstrijd natuurlijk gespeeld was konden we de 2e helft iets beter mee korfballen. 20-11 was de 
eindstand. 
Simpel gezegd, was Fortuna vandaag duidelijk veruit de betere ploeg en vraag je je af hoe Fortuna het in de zaal het 
heeft kunnen laten liggen. Het antwoord daarop is op zich niet zo moeilijk, maar wel divers. Achilles B1 haalde op geen 
enkel vlak hun niveau en Fortuna was zeer goed in vorm. Lengteoverwicht van Fortuna en teveel gemiste kansen van 
Achilles zorgde al snel voor het verschil. Fortuna toonde vandaag duidelijk een grotere wil/passie om te winnen. En dat 
lieten wij eigenlijk toe. De kracht of anders ontbrak om er iets tegenin te kunnen brengen.  
Jammer. Maar wij hadden ver boven ons niveau uit moeten stijgen, op alle 8 plekken, hadden wij vandaag in de buurt 
willen komen van het niveau van Fortuna, die zoals gezegd, wel boven zichzelf uitsteeg. Zeker geen schande dit verlies 
van de B1, je realiseert je weer hoe knap de prestatie in de zaal is geweest, maar ook in alle wedstrijden waarin de B1 het 
vuur in de ogen heeft om het elke ploeg lastig te maken. Dat laatste ontbrak al heel snel in de wedstrijd van vandaag en 
ging de B1 kansloos onderuit. Het verlies was zuur, des te meer omdat we ons niveau dus niet wisten te halen zoals in 
de 3 voorgaande wedstrijden, maar was ook snel te accepteren doordat Fortuna veel beter was vandaag en stoorde 
klaarblijkelijk het slaapfeestje van de B1 allerminst gezien de koppies deze morgen. 
Er wachten nog een paar leuke potjes, en 2e worden is toch wel het doel in de resterende competitie, maar de 
competitie duurt deze keer niet langer dan regulier.  
Martin en alle aanwezige reserves dank voor het coachen en aanwezigheid! 
Tot volgende week! 
 
Dennis 
 
Achilles C3 tegen KZ Danaiden. 
Eerste helft 
Als eerste scoorde de tegenpartij, toen stond het 0-1. 7 minuten later zorgde Melissa ervoor dat we gelijk stonden, nu 
stond het 1-1. Dit bleef zo tot de rust. 
Tweede helft 
Hannah scoort 2-1 en twee minuten later nog een keer zodat het 3-1 werd. Een tijdje later scoort Silja het vierde punt, 
waar Melissa vervolgens even later nog 5-1 van maakte. Uiteindelijk maakte Esmee er nog een mooie doorloopbal die 
ervoor zorgde dat de eindstand 6-1 werd. En zo kwam een eind vaan een leuke wedstrijd die Achilles op voortreffelijke 
wijze heeft gewonnen. 
 
Groetjes Jip 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
Deze week hebben we 2 jarige in ons midden. 
Als eerste is op 12 mei Lucas Winia jarig, hij wordt dan 15 jaar. 
Op 15 mei is Yara Koene jarig, zij wordt 13 jaar. 
Alle bei van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
 
 

 
Op zaterdag 13 mei is het zover. De kinderen van de kangoeroes tot en met de E die een verrassing hebben gemaakt 
voor Moederdag kunnen vanaf 09:00 hun creatie ophalen bij de kantine.  Ook degenen die Achie of zijn zusje hebben 
besteld, kunnen deze komen ophalen. 
 
Leden en niet-leden kunnen deze dag nog een (Moederdag)cadeautje kopen: er zijn heel veel leuke potten en 
planten/bloemen te koop deze dag (om een indruk te geven, hebben we een aantal foto’s toegevoegd). Vanaf 09:00 
staan wij met een stand voor de ingang aan het Pomonaplein klaar met de verkoop. De opbrengst is ook nog voor de 
Ton van Achilles!!! Dus ook al vier je geen Moederdag: geef je oma, vriendin, collega, buur iets moois! Je kunt contant 
afrekenen of per pin bij de kassa in de kantine, met de bloempot button (€5). 
 
We zien jullie graag op 13 mei! 
 
Sjoukje, Peter, Margot 
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Van de KC 
********** 

 
Wie de afgelopen week in de kantine is geweest heeft gezien dat er een nieuw 
koffieapparaat staat. 
Hier kan nu ook Latte Macchiato geschonken worden. 
De KC is heel blij met alle DE-punten die ingeleverd zijn geworden. 
Hiervan hebben we van de week 12 Latte Macchiato glazen kunnen 
aanschaffen. 
De komende week gaan we nog voor 12 cappuccinokopjes en 12 
theeglazen. 
Dat de inzameling een groot succes is, had ik al eerder geschreven. Dus 
wat we van de overgebleven punten nog gaan bestellen moet even 
bekeken worden. 
 
We sparen gewoon door. 
 
Namens de KC 
Olga 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
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+). 
 
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 
 
 
Klaverjassen 
Beste klaverjassers 
Het ligt in de bedoeling om op 2 juni de laatste klaverjasavond van dit seizoen te houden. 
Ik hoop dat jullie er dan weer allemaal bij zijn. 
Meldt je aan bij mij: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134. 
Ik zie jullie aanmeldingen gaarne tegemoet. 
 
Olga 
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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: Viggo (V.) Linse 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Lena van Bijsterveld (Achilleslidnr. 2586) 
 
Adreswijziging: Jelmar van Hagen naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Van scheur tot gat 
Wij behoren tot de categorie van de wat oudere jongeren. 
Wij hebben dus wat decennia doorlopen en zeker op het gebied van kleding of mode, als u dat liever wil, al heel wat 
styles meegemaakt. De jaren 50 met de meisjes met witte sokjes, strik in het haar en jongens met kniekousen en korte 
broek of plusfours, in de volksmond de drollenvanger. 
De jaren van de opkomst van de spijkerbroek, wat in bepaalde kringen not done was daar uiterst ordinair maar 
tegenwoordig dermate geaccepteerd is dat de bankdirecteur buiten zijn driedelig grijs kostuum ook een jeans in zijn 
collectie heeft wel of niet te dragen met blauwe blazer of kekke trui of pulli. 
Over de vrijetijdsbroek of jeans wil ik het met u hebben. 
Wat is hier aan de hand, van toch nette keurige jeans tot de jeans met in het verre oosten geproduceerde vlekken met 
gebleekte knieën en zitvlak met rafels en eruitziend als een jeans die normaal in de vuilniszak zou belanden of bij het 
klussen in huis nog dienst kon doen. 
Ik heb in boetiekjes broeken zien hangen voor een prijs boven de €200,- die ik nog niet zou aandoen bij het witten van 
het plafond. 
Sinds kort is de scheur in de broek op kniehoogte geen usance meer. Een scheur in je broek, ik hoor het mijn moeder 
nog zeggen vroeger: kijk uit dat je niet valt, want een gat in je knie gaat vanzelf over, maar een gat in je broek niet. 
Ik stel me zo een fabrikant voor die massa´s hele jeans produceert en er dan honderden Chinese of Indiase kindertjes 
met een schaartje op kniehoogte een scheur in knippen. 
Een hele tijd geleden werden we geconfronteerd met dit modeverschijnsel. We gingen een dagje treinen en onbeschoft 
als wij zijn zeiden we goedemorgen bij het binnengaan van de coupe, men keek verstoord op van het 
telefoonschermpje en onmiddellijk weer naar het schermpje 
om maar niets te missen. 
Toevallig was ik laatst met een kennis die ook het 
schermpje belangrijker vond dan mijn aanwezigheid, hoe 
lomp kan het zijn. 
Ik zei, om het gesprek gaande te houden, kijk een vliegtuig 
in the blue sky en een halve minuut later kreeg ik te horen 
dat dat een easyjet toestel was die om 15.38 uur landde op 
Schiphol, daarna drukte hij op een 3D knopje en zat hij in 
de cockpit en kon mij de vlucht laten zien, heel interessant 
maar mij deed het niets. 
Dit terzijde, maar terug in de coupe van de trein kwam er 
een meisje binnen met zo een grote scheur in beide 
broekspijpen op kniehoogte. 
Daar ik nogal communicatief ben en dacht dat het kind op 
beide knieën gevallen was, dacht ik haar te troosten en 
vroeg haar of het pijn gedaan had gezien de enorme 
scheuren in haar broek, waarna een vernietigende blik 
volgde. 
Ik kreeg een elleboog van Elly en de mededeling “hou toch 
je kop”, maar het meisje zat al op haar schermpje te turen. 
Nu zie je haast niet anders meer en er zijn zelfs figuren die 
de scheuren tot gaten geknipt hebben zodat de knieën naar 
buiten puilen of is dit zo geproduceerd. 
 
Wie weet wat er nog verder in het verschiet zit, misschien 
een heel zitvlak uit de broek geknipt, maar we laten ons verrassen. 
 
Uw modecorrespondenten 
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: 

 
Woensdag 10 mei 20.00 uur Achilles 4 – Twist 3 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles D2 – Valto D3 
 09.15 uur Achilles F1 – Refleks F1 
 10.00 uur Achilles D1 – ALO D1 
 10.20 uur Achilles F3 – KZ Danaiden F2 
 11.05 uur Achilles A3 – Excelsior A2 
 11.20 uur Achilles E1 – ONDO E4 
 12.25 uur Achilles E2 – Valto E4 
 12.30 uur Achilles A2 – Refleks A1 
 14.10 uur Achilles 6 – KZ Danaiden 6 
 15.40 uur Achilles 4 – Dijkvogels 3 
 17.10 uur Achilles A4 – GKV A1 
 
Zondag:  Geen wedstrijden! 
 
Maandag 15 mei: 20.30 uur Achilles 5 – Ten Donck 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor woensdag 10 mei 
 
Achilles 4 – Twist 3 
 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 

Woensdag om 20.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 19.15 op het het veld 
Wedstr.nr.: 4021 
Scheids: JM Siblesz 

 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 
 
KCR 1 –  Achilles 1 
 Bastiaan, Dylan, Kjeld, Jeroen. 
 Anne-Roos, Raquel, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 16.00 uur op Sportpark 
Ridderkerk 
Verzamelen: 14.15 op het veld 
Wedstr.nr.:  1860 
Scheids:  R. van Heinigen 

 
Merwede 3 –  Achilles 2 
 Amel, Ilan, Michael, Twan, Lars 
 Julia, Kelly, Merel, Alana, Inge 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.15 uur op de 
Thorbeckelaan 
Verzamelen: 15.15 op het veld 
Wedstr.nr.: 7140 
Scheids: R. van den Brink 

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

Zaterdag om 14.00 uur op Claudius 
Civilislaan 
Verzamelen: 12.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 4092 
Scheids: A van Baaren 

 
Achilles 4 – Dijkvogels 3 
 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 15.40 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.55 op het het veld 
Wedstr.nr.: 4165 
Scheids: NNB 

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

Zondag om 13.00 uur op het van 
Doornenplantsoen 
Verzamelen: 11.45 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 8259 
Scheids: A Blijleven 

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

Zaterdag om 14.10 op ons veld 
Verzamelen: 13.25 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8273 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
KZ Danaiden 9 – Achilles 9 
 Roelie, Belinda, Emmy, Yoke 
 Mark, Joost, Arie, Sander 
Res: Sophie, Tristan 

Zondag om 14.30 uur op de 
Montgomerystraat 
Verzamelen: 13:15 voor het veld 
Wedstr.nr.: 380 
Scheids: Danaiden 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
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Wedstrijdprogramma senioren voor maandag 15 mei 
 
Achilles 5 – Ten Donck 2 
 Renske, Renee, Sandra vB, Linda, 
 Pamela 
 Frank B, Ariën, Tako, Leon van B, Bas 
 M, Marcel 
Res:   

Maandag om 20.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 19.45 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 8191 
Scheids: MC Kranenburg 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

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 13 mei 2017 
 
Die Haghe A1 - Achilles A1  
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Robbin en  Jamie 

Zaterdag om 12.30 uur 
Baambruggestraat 
Verzamelen: om 11.30 uur aldaar 
Verslag: Pepijn 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 

 
Achilles A2 – Refleks A1 
 Camille, Danique, Jisse, Iris 
 Daan, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res:  Yannick, Tristan, Teddie, Laura 
 
Robbin en Jamie zie A1 

Zaterdag om 12.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen:  11.30 uur aldaar 

Verslag: Yeshe 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond 

 
Achilles A3 - Excelsior A2  
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Martijn 
Res: Iris, Britte 
 
Tristan, Yannick, Teddie, Laura en Iris zie 
A2 

Zaterdag om 11.05 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: 10.20 uur aldaar 
Verslag: Lars 
Coach: Audrey en Tjitse 
Scheids: Marinus 

 
Achilles A4 - GKV A1  
 Annelotte, Britte, Kayleigh 
 Feddy, Camile, Matthijs,  
 Ruben, Lucas en Joram  
 
Camille en Joram zie B3 

Zaterdag om 17.10 uur  op het 
kunstgras 
Verzamelen: 16.25uur aldaar 
Verslag: Camile 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Ivo Rog 

 
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 13 mei 
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Vriendenschaar B1 – Achilles B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Yara, Olivia, Mick 

Zaterdag 12.45 uur Groene Zoom 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Verslag: Maaike 
Coach: Dennis, Dylan 
Vervoer: Koene, Brusse, van 
 Duijvenbode, de Reu 

 
Maassluis B1 – Achilles B2 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Nova, Zoe 
 
Kayleigh zie A4 

Zaterdag 13.00 uur Wipperspark  
Verzamelen: 11.45 voor het veld 
Verslag: Quincy 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Vervoer: van den Hout, van den 
 Brand, Spetgens, van Kester 

 
VEO B2 – Achilles B3 
 Guido, Thom, Tim,  
 Floortje, Estelle, Georgia, Linnet 
Res: Joram, Camile 

Zaterdag 12.45 uur Westvliet 
Verzamelen: 11.30 voor het veld 
Verslag: Georgia 
Coach: Ivo, Lars 
Vervoer: Veltman, Mulder, Wiersma, 
 van der Zwan 

 
KCR C1 – Achilles C1 
 Mick, Max, Sebas, Floris  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: wna 
 
Yara, Olivia, Mick zie B1 

Zaterdag 10.30 uur sportpark 
Ridderkerk 
Verzamelen: 09.00 voor het veld 
Verslag: Mikki 
Coach: Rob, Fabian 
Vervoer: Bakker, van der Leeuw, 
 Koene, Bouwman 

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

Zaterdag 11.30 uur Stokroosveld 
Verzamelen: 10.45 bij Futura 
Verslag: Lideke 
Coach: Simon, Ilan 

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

Zaterdag 14.30 uur Montgomerystraat 
Verzamelen: 13.15 uur voor het veld 
Verslag: Melissa 
Coach: Mariska, Ruben 
Vervoer: Morris, Labordus, Vijverberg, 
 Reints 

 
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  13 Mei 
 
 Achilles D1 – ALO D1 
 Nikki, Jill, Demi, Paivi 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien, Elise 

Zaterdag 10.00 uur op het veld 
Verzamelen: 09.15 uur aanwezig 
Verslag: Paivi 
Coach: Koos, Marieke 
Scheids: Erwin Bodaan 

 
Achilles D2 – Valto D3 
 Kimberly, Lizzy, Elishya, Elise
 Naomi, Maleah, Lisanne 
 Ocker, Leander, Damien,Siddarth 
 
Elise en Damien zie D1 

Zaterdag 09.00 uur op het veld 
Verzamelen: 08.15 uur aanwezig 
Verslag: Noami 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Scheids: Sifra de Kooter 
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Achilles E1 – ONDO E4 
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 11.20 uur op het veld 
Verzamelen: 10.50 uur aanwezig 
Verslag: Bram 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Scheids: Susan Middeldorp 

 
Achilles E2 – Valto E4 
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 12.25 uur op het veld 
Verzamelen: 11.55 uur aanwezig 
Verslag: Armin 
Coach: Joost, Merel 
Scheids: wna 

 
ODO E4 - Achilles E3  
 Nikki, Shannon,  
 Lucas B, Joost, Teun, Siemen 

Zaterdag 11.00 uur Sportpark De 
Commandeur 
Verzamelen: 10.00 uur voor het veld 
Verslag: Siemen 
Coach: Tristan, Robin 
Vervoer: Mathot, van den Noort, 
 Roelofs 

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

Zaterdag 09.15 uur op het veld 
Verzamelen: 08.45 aanwezig 
Verslag: Erik 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 
Scheids: Jeshe de Bos 

 
Sporting Trigon F1 - Achilles F2  
 Eva, Britt 
 Lukas K, Jens, Jurre,  

Zaterdag 10.00 uur Sportpark 
Zoeterwoudsesingel 
Verzamelen: 09.00 uur voor het veld 
Verslag: Jurre 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Vervoer: Zorgui, Sluiter, Spek 

 
Achilles F3 – KZ Danaiden F2 
 Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem, Tim, Xander 

Zaterdag 10.20 uur op het veld  
Verzamelen:  09.50 uur aanwezig 
Verslag:  Sem 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Scheids:  Iris de Jong 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42622061 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

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 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  
 
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 
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KANTINEDIENSTEN 

 
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 
 



 26
 

Volgende week maandag 15 mei, woensdag 17 mei, zaterdag 20 en zondag  21 mei 
 
Achilles - Velocitas 
Achilles 2 – Velocitas 2 
Achilles 3 – Korbatjo 2 
Nieuwerkerk 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – Ten Donck 2 
SDO 2 – Achilles 6 
Achilles 6 – De Meervogels 4 
Paal Centraal 3 – Achilles 7 
Achilles 8 is vrij 
Achilles 9 – Phoenix 6 
Achilles A1 – RWA A1 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 
Avanti A3 – Achilles A3 
Achilles A4 – Die Haghe A2 
Achilles B1 – PKC/SWKGroep B1 
Achilles B2 – Dijkvogels B2 
Die Haghe B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – PKC/SWKGroep C1 
Achilles C2 is vrij 
Achilles C3 – Refleks C2 
Achilles C2 is vrij 
Avanti D5 – Achilles D2 
RWA E2 – Achilles E1 
ALO E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E4 
KVS/Maritiem F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – De Meervogels F1 
TOP/Quoratio F5 – Achilles F3 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 18.30 uur 
Za 14.30 uur 
Ma 20.30 uur 
Za 14.00 uur 
Wo 20.30 uur 
Za 12.30 uur 
 
Zo 11.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 17.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 13.05 uur 
Za 11.15 uur 
Za 09.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 10.15 uur 
 
Za 12.00 uur 
 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.55 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.55 uur 
Za 11.00 uur 

 
 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.00 Joy, Danique 
10.00 – 11.00 Koos, Marieke 
11.00 – 12.30 Audrey, Tjitse 
12.30 – 14.00 Raquel, Amel 
14.00 – 15.40 Tristan 
15.40 – 17.10 Koen 
17.10 – einde Robbie, Remko 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 08-05 Vera Rodriguez 
 15-05 Anneke Zoutendijk 
 22-05 Coby Linse 
 29-05 Marian Lijmbach 
 05-06 Olga van Reijn 
 12-06 Monique Alsem 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 
 
 


