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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 
 Sten Verleg 
 Tel: 06-55778913 
 e-mail: sten.verleg@hkvachilles.net 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 10) 
 Vacature 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke.morshuis@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@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 
 Tel: 06-23668710 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
 

 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:sten.verleg@hkvachilles.net
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:shirts@hkvachilles.nl
mailto:trainingspakken@hkvachilles.nl
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Een nieuw seizoen, een nieuwe start! 
******************************** 

 
Na een mooi en bewogen seizoen vorig jaar, met veel kampioenschappen en met het 
lijfsbehoud van ons Vlaggenschip is het inmiddels weer tijd om toe te werken naar de 
start van de nieuwe competitie. Met een inmiddels goedgekeurd nieuw design voor ons clubtenue en clublogo, zijn de 
verschillende selecties inmiddels weer volop aan de slag met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
 
Dat niet alleen de selectieleden maar ook alle andere leden van de vereniging er zin in hebben, was afgelopen donderdag 
en zaterdag wel duidelijk. Tijdens de gewonnen avondwedstrijden donderdag tegen het Rijswijkse Refleks stonden er 
flink wat geïnteresseerden langs de lijn. Het feit dat de fietsen weer tot aan de poort in de stalling stonden zegt wat dat 
betreft genoeg. En toen ik na de wedstrijden tegen onze vrienden van Futura afgelopen zaterdag om mij heen keek, zag 
het veld ook weer zwart van de mensen die in het lekkere zonnetje onder het genot van een drankje hun zomer met 
elkaar doornamen. Ook het speculeren over wie er in zit en wie er gaat afvallen is weer begonnen en zeker in de 
senioren selectie is de concurrentie moordend. Met wederom een bredere selectie dan vorig seizoen, kunnen Ton, 
Martin en Rob zich opmaken voor een paar lastige knopen die doorgehakt moeten worden. Met het dynamische spel 
wat gepropageerd wordt, zal over alle schijven gescoord moeten kunnen worden en dat levert mooie aanvallen maar 
ook zoekende gezichtjes op. Leuk om te zien dat dat spel steeds beter uit de verf komt.  
 
Het seizoen 2017 -2018 zal ook de boeken in gaan als het eerste seizoen waarin 8 keer (terug)gewisseld mag gaan 
worden. In mijn ogen een mooie toevoeging aan de tactische systemen waarin gedacht kan gaan worden. Een mooi 
recent voorbeeld is Rick v.d. Blink geweest, die bij Avanti eigenlijk steevast terug gewisseld werd naar de aanval 
vanwege zijn bizar dodelijke schot. Mede door die formule, kon Avanti verrassend de promotie pakken naar de 
Korfballeague door DSC uit Eindhoven te verslaan. Wel vraag ik mij af hoe dit geregeld gaat worden in de 
verschillende competities waarin geen jurytafel aanwezig is om deze wissels netjes bij te houden. Met alle respect, maar 
niet iedere scheidsrechter is scherp genoeg tijdens een wedstrijd om een hele administratie bij te houden… ik ben 
benieuwd! 
 
Al met al in ieder geval een mooi seizoen om naar uit te kijken. Ik heb er enorm veel zin in! 
De komende 2 a 3 weken staan er nog genoeg wedstrijden gepland. Genoeg momenten om de selecties (ook de jeugd 
komt natuurlijk nog gewoon in actie) te bewonderen. Kijk vooral eventjes op de site en verderop in het krantje naar het 
programma zodat je niet voor niets naar het veld komt! Maar dat het lekker druk gaat worden de komende weken moge 
duidelijk zijn… 
 
Tot snel op het veld in ieder geval! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

De Archief Commissie is op zoek naar Jaarstukken 
******************************************** 

 
Er wordt gestaag doorgewerkt aan het in kaart brengen van de 
Achilles clubgeschiedenis.  
Wat ons zeer van pas komt, zijn de JAV-stukken die van 
belang zijn om de bestuurssamenstelling compleet in kaart te 
brengen. Het opvallende daaraan is dat het met name redelijk 
‘nieuwe’ stukken zijn. 
Bij deze een oproep aan de Achillianen die nog wel eens wat 
bewaren! 
Heb jij thuis wat liggen, meld dat via archief@hkvachilles.nl of 
neem contact op met Harald. 
 
Het gaat om de volgende jaren: 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
1993 1994 1995 1998 2003 2007 
 
Onze dank is groot! 
Harald 

mailto:archief@hkvachilles.nl
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TC 
*** 

 
Trainerschap Achilles 3 
******************** 

 
In de afgelopen twee jaren hebben Jarreth Chang en Bas Maessen zich als oud-Achillianen ontfermd over het 
trainerschap van Achilles. Zij wisten met de ploeg meerdere kampioenschappen neer te zetten met als resultaat dat het 
derde team weer acteert op niveau waar de ploeg thuis hoort: de reserve tweede klasse. Met veel trots kan de TC 
vermelden dat zij Bas Maessen bereid hebben weten te vinden zijn contract met een jaar te verlengen zodat ook hij als 
trainer/coach aanblijft in het seizoen 2017-2018. Namens heel Achilles wensen wij Bas en de spelers van Achilles 3 heel 
veel sportieve successen en plezier toe! Daarnaast willen we Jarreth Chang bedanken voor zijn inzet de afgelopen twee 
jaren. 
 
De Technische Commissie 
 
 

Trainersbijeenkomst TopC/TC op vrijdag 8 september! 
************************************************ 

 
Aan alle trainers (kangoeroes t/m de senioren) voor komend seizoen: 
houd vrijdag 8 september vrij in je agenda! Dit is het moment voor de 1e 
trainersbijeenkomst van dit seizoen. Zorg dat jullie er allemaal bij zijn, 
maar mocht je echt niet kunnen, meld je dan even af bij Malou: 
jscachilles@gmail.com. Inloop met koffie is vanaf 19.30 uur, we starten 
om 20.00 uur en het duurt ongeveer tot 22.00 uur. Wij hebben er veel zin 
in en zien er naar uit om jullie weer in grote getale te zien in de kantine!  
 
Namens TC & TOPC: Kelly, Renske, Joy & Malou 
 
 

Van de materiaalcommissie, belangrijk 
********************************** 

 
De materiaalcommissie is afgelopen weken druk bezig geweest met het opknappen en opruimen van de container en 
het grashok, het uitsorteren van de ballen en ervoor zorgen dat alle trainingen afgewerkt kunnen worden met het 
drukke trainingsschema. De afgelopen jaren is het overzicht kwijtgeraakt en na de samensmelting met Ready is ook het 
een en ander erbij gekomen qua materiaal. Om het overzicht te behouden is het de bedoeling dat voortaan alle 
materiaal gerelateerde zaken via de materiaalcommissie gaan. Onderaan het artikel kun je lezen wanneer je wel of niet 
eerst contact met mij moet opnemen. Onderstaand artikel is erg lang, maar lees het aandachtig door zodat iedereen 
weet hoe alles in z’n werking gaat, voordat het weer een puinhoop wordt. 
 
Ballen 
Alle ballen zijn verzameld, opgepompt en verdeeld over de 
ploegen. Om te voorkomen dat teams onnodig ballen gebruiken 
en dus kwijt kunnen raken heeft elk team één bal per tweetal. 
Team Eén en Twee hebben een ballennet met trainingsballen en 
een net met wedstrijdballen. Team Vijf t/m Tien traint 1x per 
week en heeft dus in principe geen ballentas nodig omdat zij 
samen trainen en wisselende opkomst hebben. Deze teams krijgen 
wel een ballennet met 2 wedstrijdballen. Hiermee kan ook 
getraind worden. Ook liggen er ballen in het ballenrek in de 
container waarmee getraind kan worden. Dit geldt ook voor de 
recreanten, jullie trainen dus met de ballen in het ballenrek! 
Over het ballenrek gesproken. In de container is een ballenrek gemaakt waarin verschillende K4 en K5 ballen liggen. 
Deze zijn bedoeld om mee te schieten en te spelen op het veld. Dus geen ballen uit ballentassen halen, maar uit het 
ballenrek! Ballentassen zijn voor de teams, daar moet je vanaf blijven! 
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Team Drie en de A1, A2, B1 en B2 hebben blauw/gele ballen gekregen. Denk eraan dat je 
deze niet tijdens de regen gebruikt! Dan kan je ballen uit het ballenrek pakken. 
 
Alle ballentassen liggen in de container. Elke bal heeft z’n eigen nummer dus je weet precies 
welke ballen bij jou horen. De tassen kunnen jullie gebruiken wanneer de trainingen 
beginnen. Ik kom op de trainingen langs om een contract te laten tekenen. Aan het einde 
van het veldseizoen kom ik kijken of jullie alle ballen nog hebben en zo niet dan gaan we 
naar een oplossing zoeken. 
 
Na het uitsorteren van alle ballen is gebleken dat er een aantal ballen over zijn. Deze liggen 
in het Reserveballen hok in de container. Deze zit op slot en daarvan is de bedoeling dat als 
je een extra bal wil, of je hebt een lekke bal, je mij aanspreekt of een appje stuurt, dan krijg je 
een nieuwe. Het kan namelijk zo zijn dat er een aantal lekke ballen tussen zitten, is dat het 
geval pak dan eerst een bal uit het ballenrek en neem daarna contact met mij op zodat je een 
nieuwe krijgt. 
Er zijn ook een aantal ballen die te versleten zijn om mee te korfballen. Deze zullen worden 
aangeboden bij het goede doel. Weet jij een betere bestemming? Laat het me weten. 
Trainingen 
Het uitzoeken van de palen, manden en voetplaten om de trainingen te verzorgen was 
nog een hoop werk. Met de samensmelting is er een hoop materiaal bij gekomen. Aan 
de ene kant is het fijn dat we meer materiaal hebben, aan de andere kant hebben we 
nu ook het een en ander over. Al het materiaal dat over is ligt naast de kleedkamers, 
pas dus op als je daar loopt. Het ligt niet in de weg, maar je moet er dus ook niet gaan 
spelen! 
In de container en het grashok ligt genoeg materiaal om mee te trainen, echter 
hebben we met het huidige trainingsschema een tekort aan palen op het gras. Dus lees het 
komende stuk goed door zodat je niet in de problemen komt. 
 

Voor het kunstgras geldt dat voor de trainende ploegen genoeg in de 
container ligt. Let wel op dat je het netjes houdt! Er liggen 14 voetplaten 
in die precies onder de palen passen, zorg dat deze net in het pad 
eindigen maar netjes aan de zijkant. Verder zijn er van Ready 
mandenkarren overgekomen. Deze rijd je zo het veld op, scheelt weer 
tillen. 
Voor het gras geldt dat er veel teams tegelijk moeten trainen. Hiervoor is 
voor elk team per tweetal een paal aanwezig. Heb je niet genoeg palen in 
het grashok? Dan moet je palen uit de container halen. Ook is het aantal 
punten op het gras beperkt. De bruine voetplaten zijn bedoeld voor gras 
palen en niet voor kunstgras palen. In totaal zijn er evenveel punten en 
bruine voetplaten aanwezig als palen. Omdat er precies 14 voetplaten in 
de container passen liggen er ook een 6 voetplaten in het grashok, zodat 

er genoeg aanwezig zijn. 
 
De manden liggen verspreidt over de container en het grashok. Zorg wel dat ze op de juiste plek weer terug liggen, er is 
namelijk precies genoeg ruimte voor alle manden. Zoals jullie gaan zien liggen er een aantal manden op een kar naast de 
kleedkamers. Deze zijn gebroken van binnen. Als palen vallen, vallen ze op de mand en als dat maar vaak of hard 
genoeg gebeurt dan gaan ze breken en krijg je hangmandjes. Let er dus op dat je geen palen laat vallen! Voor de trainers 
van de F t/m de C geldt dat jullie goed op moeten letten hoe de palen opgeruimd worden. We hebben nu precies 
genoeg manden dus er mogen geen manden meer breken anders hebben we een probleem. 
 
Werkzaamheden container en grashok 
De ballenhokken zijn vervangen door ballenrekken. De hokken werden niet gebruikt, 
sleutels raakten zoek en ondertussen zijn de ballentassen geïntroduceerd, dus is er besloten 
om deze aan te passen. De tussenschotten zijn eruit gehaald waardoor de ballentassen erin 
passen. Het is dus niet de bedoeling dat er nog een ballentas in de kantine eindigt. Alle 
ballentassen horen vanaf nu in de container! Of je ze alsnog mee naar huis neemt moeten 
jullie zelf weten, maar de opslagplaats is in ieder geval in het rek. 
Om te zorgen dat er niet meer uit ballentassen gejat wordt is er een ballenrek gemaakt 
onder de vaste palen. De paal die ervoor is gebruikt is onbruikbaar voor trainingen, er past 
geen korf op en hij is langer dan 3,5 meter, maar wel ideaal voor het ballenrek. 
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De wand waar de vaste palen in steken was gebroken en is nu gemaakt. Wees dus voorzichtig 
met de vaste palen opruimen! 
Ook is het licht gemaakt doordat de starters van de TL buizen zijn vervangen en zijn er overal 
in de container en het grashok kaartjes opgehangen met welk materiaal waar opgeborgen moet 
worden. 
 
Tot slot 
Hopelijk hebben jullie allemaal het artikel aandachtig doorgelezen. Het zal even wennen 
worden dat het een en ander veranderd is en dat iedereen vanaf nu alles netjes moet houden. 
Dat vergt ook een beetje sociale controle, zie je dat iemand een voetplaat of mand niet op de 
juiste plek neerzet? Zeg er wat van! Samen houden we de club opgeruimd en overzichtelijk. 
Een groot dankwoord gaat uit naar Laura Mombarg, Alana Verboom, Wesley Smit en Simon 
Rodriguez die mij hebben geholpen met het uitzoeken en oppompen van de ballen, het merken 
van de ballen, kaartjes ophangen, licht maken, ballenrek maken, wand repareren, grashok en 
container leeghalen, vegen en opnieuw indelen en het aanpassen van de ballenhokken. 
 
Wanneer moet je contact met mij opnemen? 
Indien: 

- Een bal lek is 
- Een extra bal nodig is 
- Een extra paal, mand of voetplaat nodig is 
- Je hesjes wil hebben 
- Iets kapot is 
- Je goede ideeën hebt voor de materiaalcommissie 
- Je wil aansluiten bij de materiaalcommissie 
- Je nog vragen hebt na het lezen van dit artikel 

Stuur mij gerust een appje naar 06-40416045 of als je net zo lang van stof bent als ik, kun je mailen naar 
ilanverboom@gmail.com 
 
De materiaalcommissie 
 
 

Run4Semmy en dus Run4Iris op 15 oktober 
************************************** 

 
Het lijkt nog ver weg... Maar op 15 oktober is het weer 
tijd voor de Run4Semmy en dat betekent voor Achilles 
automatisch: de Run4Iris. Ieder jaar proberen we met 
een zo groot mogelijk groep de 8 km van de 
Amsterdamse marathon te lopen, om zo zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Stichting Semmy, een stichting 
die zich inzet om kinderen met hersenstamkanker een kans te geven. En je kunt je nu al inschrijven! Doe dit 
via de site van Stichting Semmy en laat het ons vervolgens weten via run4iris@hkvachilles.nl. Jenny, Jolanda, 
Martin, Rianne, Marinus, Dionne, Tobias en Erwin gingen je al voor! Wil je weten waarom Achilles Stichting 
Semmy een warm hart toedraagt en wat de Run4Iris nu precies is? Lees gauw verder en loop dit jaar ook mee! 
 
10e editie 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: 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!! 
Maak het verschil, geef kinderen met hersenstamkanker een kans! 
 

mailto:ilanverboom@gmail.com
http://www.stichtingsemmy.nl/run4semmy/
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Achilles & Stichting Semmy 
Op 11 mei 2009 overleed op 12-jarige leeftijd, Achilles jeugdlid Iris Rog als gevolg van hersenstamkanker. De impact 
was groot, de saamhorigheid enorm en Iris heeft nog steeds een plekje in het hart van vele Achillianen. 
Stichting Semmy (www.stichtingsemmy.nl) heeft als doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het 
vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. Met de gelden van 
Stichting Semmy worden nu de eerste onderzoeken in Nederland naar hersenstamtumoren uitgevoerd. Helaas wordt 
voor onderzoek dat nog in de beginfase staat, zoals deze, vrijwel geen geld ter beschikking gesteld. 
Achilles is een maatschappelijk betrokken vereniging en daarom steunen wij Stichting Semmy. Door geld in te zamelen 
met acties zoals de Stichting Semmy-dag in oktober en door mee te doen aan de Run4Semmy!, de landelijke 
sponsorloop als onderdeel van de 8 km-loop tijdens de Marathon van Amsterdam. Maar ook door naamsvermelding 
van Stichting Semmy op alle trainingspakken van Achilles en de shirts van Achilles 1 schenken we aandacht aan 
Stichting Semmy. 
Eerder schreef Dionne van Dongen al een hoofdartikel over Iris, Stichting Semmy en de Run4Semmy/Run4Iris. Deze 
kun je hier terug lezen. 
  
Lopers Run4Iris 2017 

1. Rianne van Groen 
2. Dionne van Dongen 
3. Tobias Welbergen 
4. Marinus Stulp 
5. Erwin de Laleijne 
6. Martin Vrolijk 
7. Jolanda Muller 
8. Jenny Zoutendijk - van der Toorn 

 
 

http://www.stichtingsemmy.nl/
http://www.hkvachilles.nl/nieuws/129/achilles-iris-rog-stichting-semmy-en-run4semmy-iris
http://www.hkvachilles.nl/nieuws/129/achilles-iris-rog-stichting-semmy-en-run4semmy-iris


 10 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 11 
 

Trainingsschema veld 
******************* 

 
Hieronder vind je de trainingstijden gedurende het veldseizoen van alle teams van Achilles, vanaf 21 augustus 2017. 
Spelers worden een kwartier voor aanvang verwacht aanwezig te zijn om samen de materialen klaar te zetten, zodat de 
training op de aangegeven tijd kan beginnen. Afbellen voor trainingen dient bij de trainers te gebeuren. 
Mocht je vragen hebben over het schema, dan graag even contact opnemen met tc@hkvachilles.nl 

• Zie ook Voorlopige Teams 2017-2018 
Team Dag Tijd Veld Trainer 

Achilles 1 Dinsdag 20:15 - 21:00 uur veld (core 
stability) 

Ton 

  Dinsdag 21:00 - 22:00 uur kunstgras Ton 

  Donderdag 18:30 - 19:15 uur kunstgras Ton 

  Donderdag 20:45 - 22:00 uur kunstgras Ton 

Achilles 2 Dinsdag 20:15 - 21:00 uur veld (core 
stability) 

Rob & Martin 

  Dinsdag 21:00 - 22:00 uur kunstgras Rob & Martin 

  Donderdag 18:30 - 19:15 uur kunstgras Rob & Martin 

  Donderdag 20:45 - 22:00 uur kunstgras Rob & Martin 

Achilles 3 Maandag 20:30 - 21:30 uur kunstgras Bas 

  Donderdag 19:15 - 20:45 uur kunstgras Bas 

Achilles 4 Maandag 20:30 - 21:30 uur kunstgras   

  Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 5 Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 6 Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 7 Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 8 Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 9 Donderdag 20:00 - 21:00 uur gras   

Achilles 10 Vrijdag 20:00 - 21:00 uur kunstgras   

Recreanten Vrijdag 20:00 - 21:00 uur kunstgras   

Achilles A1 Dinsdag 19:30 - 21:00 uur kunstgras Rober 

  Donderdag 19:15 - 20:45 uur kunstgras Rober 

Achilles A2 Dinsdag 19:00 - 20:30 uur kunstgras Amel & Michael 

  Donderdag 17:30 - 18:30 uur kunstgras Amel & Michael 

Achilles A3 Maandag 19:30 - 20:30 uur kunstgras Alana & Ivo 

  Donderdag 18:30 - 19:30 uur gras Alana & Ivo 

Achilles A4 Dinsdag 19:00 - 20:00 uur gras Robbie & Remko 

  Donderdag 18:30 - 19:30 uur gras Robbie & Remko 

mailto:tc@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/nieuws/voorlopige-teams-2017-2018
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Team Dag Tijd Veld Trainer 

Achilles B1 Dinsdag 18:00 - 19:30 uur kunstgras Frank, Bastiaan & Julia 

  Donderdag 17:30 - 19:00 uur kunstgras Frank, Bastiaan & Julia 

Achilles B2 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur kunstgras Ilan & Wesley 

  Donderdag 17:30 - 18:30 uur gras Ilan & Wesley 

Achilles B3 Maandag 19:30 - 20:30 uur kunstgras   

  Donderdag 18:30 - 19:30 uur gras   

Achilles C1 Maandag 18:30 - 19:30 uur kunstgras Lars, Koos & Tobias 

  Donderdag 17:30 - 18:30 uur gras Lars, Koos & Tobias 

Achilles C2 Maandag 19:00 - 20:00 uur gras Simon, Niek & Joy 

  Vrijdag 19:00 - 20:00 uur kunstgras Simon, Niek & Joy 

Achilles C3 Maandag 19:00 - 20:00 uur gras Misja 

  Vrijdag 19:00 - 20:00 uur kunstgras Misja 

Achilles D1 Maandag 18:30 - 19:30 uur kunstgras Jordy, Pepijn & Jisse 

  Donderdag 18:00 - 19:00 uur gras Jordy, Pepijn & Jisse 

Achilles D2 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras   

  Donderdag 18:00 - 19:00 uur gras   

Achilles D3 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Nicky & Zoë 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 uur gras Nicky & Zoë 

Achilles E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Benthe & Nikki 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 uur gras Benthe & Nikki 

Achilles E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Rianne, Arjen & Noah 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 uur gras Rianne, Arjen & Noah 

Achilles E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Danique & Jamie 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 uur gras Danique & Jamie 

Achilles F1 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Merel & Rick 

  Donderdag 18:00 - 19:00 uur gras Merel & Rick 

Achilles F2 Dinsdag 18:00 - 19:00 uur gras Mieke & Jeanette 

  Donderdag 18:00 - 19:00 uur gras Mieke & Jeanette 

Kangoeroes Zaterdag 10:00 - 11:00 uur gras   
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Onder
werp: 
Wijzig
ingen 
in 
competitie opzet 
 
Beste lezer, 
 
Het organiseren van competitie op het veld als in de zaal is een van de belangrijkste kerntaken van het KNKV. Het 
Bondsbestuur heeft in eerder stadium op competitievlak een aantal wijzigingsvoorstellen besproken en deze 
toegelicht tijdens het Rondje Nederland aan het eind van het seizoen 2016-2017. Tevens zijn diverse 
wijzigingsvoorstellen in een enquête aan de verenigingen voorgelegd. 
 
De uitkomsten van deze zaken steunen het bondsbestuur om de voorgestelde wijzigingen definitief in te voeren in 
het seizoen 2017/2018. Dit resulteert in de volgende aanpassingen. 
 
Hervorming competitie  
De competitie zal worden hervormd in de 3e en 4e klasse m.i.v. 2018/2019 middels een versterkte degradatieregeling in 
de 3e klasse. Dit zal nader worden uitgewerkt in de promotie/degradatieregeling voor de komende competities. De 
promotie/degradatieregeling voor seizoen 2018/2019 zal eind augustus verschijnen waarin voor iedere klasse duidelijk 
zal zijn wat het effect is. 
 
Onderling resultaat in standaardcompetities  
Met ingang van seizoen 2017/2018 zal in het gehele top-, wedstrijd- en breedtekorfbal het onderlinge resultaat van 
toepassing zijn wanneer een of meerdere teams aan het einde van de competitie gelijk zijn geëindigd. 
 
Gebruik schotklok uitbreiden  
De schotklok zal verder worden ingevoerd in het wedstrijdkorfbal. Dit houdt in dat met ingang van het seizoen 
2017/2018 de schotklok zal worden ingevoerd in de 1e klasse en reserve overgangsklasse als ook in het 
dameskorfbal bij de dameskorfbal hoofdklasse junioren. 
 
Maximaal 8x wisselen waaronder terug wisselen  
Vanaf het seizoen 2017/2018 zal in het gehele top- en wedstrijdkorfbal 8x wisselen inclusief terug wisselen 
van toepassing zijn. De nadere uitwerking hiervan zal verschijnen medio augustus in de spelregelwijzigingen 
voor komend seizoen. 
 
Met deze wijzigingen zal korfbal zich verder kunnen ontwikkelen als sport wat bijdraagt aan de ambities van het 
Bondsbestuur. 
 
Tijdens het Rondje Nederland is ook de mening gepeild of het Bondsbestuur nader moet onderzoeken of er een 
behoefte is om de uitgangspunten aan te passen voor niet-principale zaterdagteams om daarmee de 
zondagcompetitie aantrekkelijker te maken. Duidelijk is geworden dat deze behoefte bij een grote meerderheid niet 
bestaat als ook dit bij niet-principale zaterdagteams niet gedragen wordt. Het bondsbestuur zal op dit onderwerp dus 
geen verdere stappen ondernemen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond 
 
Rob Meijer  
Voorzitter 
 
Henry van Meerten  
Directeur 
 
Kees Rodenburg  
Directeur 
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Activiteiten Agenda Senioren 

14 aug 
23 aug 
26 aug 
15 sept 

TC vergadering 
Schoonmaak kantine 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

20 sept 
15 okt 
18 okt 
28 okt 
15 nov 

Schoonmaak kantine 
Run4Semmy 
Schoonmaak kantine 
Kantine verhuurd 
Schoonmaak kantine 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Alle verjaardagen t/m 19-08 waren al vermeld in het laatste krantje!!! 
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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: Zohier (Z.B.) Belarbi 
 Zie gemaild krantje 
 
 Manelle (M.) Belarbi 
 Zie gemaild krantje 
 
 Diederik (D.H.) Grinwis 
 Zie gemaild krantje 
 
 Lucas (L.R.) Latour 
 Zie gemaild krantje 
 
 Shera (S.R.) Desaunois 
 Zie gemaild krantje 
 
Heraangemeld als lid: Michelle (M.J.) de Coninck 
 Zie gemaild krantje 
 

Donna (D.) de Geest 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Bedankt als lid: Matthijs Rog 
 Kjeld Verboom 
 Julie van der Geest 
 Tom Ros 
 Gylian van den Hout 
 Jeffrey Hermans 
 Misja Stoffels 
 Jeroen Damen 
 
Bedankt als recreant: Mirjam van der Zouw 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Dinna van Wijk 
 Koos Verhage 
 Niels Aandewiel 
 Iris van Maanen 
 Frank Baars 
 
Overgeschreven van niet-spelend lid naar kangoeroe: 
 Brandon van Dam 
 
Adreswijziging: Dinna van Wijk naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Per 15 september Elly en Rene Bos naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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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   
 
Zondag:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma 
 
Ploeg Datum Tijdstip Uit/ Tegen Scheids 
   Thuis 
 
1 27 aug 14.30 uit HKV/OE Diana Boogaard – vd berg 
 
2 27 aug 13.00 uit HKV/OE 2 Ruben Nouwt 
 
3 23 aug 20.00 thuis Velocitas Alex Bodaan 
 
4 19 aug 14.15 thuis Achilles 5-4 Henk Kop 
 
5 19 aug 14.15 uit Achilles 4-5 
 
6 19 aug 15.30 thuis Achilles 7-6 Koen Baak 
 
7 19 aug 15.30 uit Achilles 6 -7 
 
A1 12 aug dag uit NK Beach  
 19 aug 11.00 uit Blauw Wit A1  
 24 aug 19.00 uit Tempo A1 
 26 aug dag thuis divers 
 
A2 19 aug 10.00 uit Blauw Wit A2  
 24 aug 20.15 uit Tempo A2 
 30 aug? Volgt uit Fortuna A2 (OVB) 
 
A3 26 aug 11.00 uit Maassluis A3 
 
A4 26 aug 13.00 uit Tempo A5 
 
B1 12 aug dag uit toernooi 
 19 aug 16.15 uit DVO/SKF 
 24 aug 19.00 uit Tempo B1 
 26 aug dag thuis Alsem league 
 
B2 21 aug 19.00 uit VEO selectie 
 26 aug 16.15 thuis KCC B2, Capelle Sander Suurd 
 
B3 26 aug 13.15 middag toernooi 
 
C1 19 aug 13.00 thuis ALO C1 Tjitse Bouwkamp 
 22 aug 19.15 uit DeetosSnel C1 
 
C2 26 aug 09.00 uit toernooi 
 
C3 26 aug 09.00 uit toernooi 
 
D1 19 aug 12.00 thuis Kinderdijk D1 Frank Mijnans 
 23 aug 19.00 thuis KZ Danaiden Jelmar van Hagen 
 
D2 26 aug 09.00 uit toernooi 
 
D3 26 aug 09.30 ochtend toernooi 
 
E1 26 aug 09.30 ochtend toernooi 
 
E2 26 aug 09.00 uit toernooi 
 
E3 26 aug 09.00 uit toernooi 
 
F1 26 aug 12.00 uit PKC F1 
 
F2 26 aug 09.00 uit toernooi 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 14-08 Monique Alsem 
 21-08 Vera Rodriguez 
 28-08 Anneke Zoutendijk 
 04-09 Coby Linse 
 11-09 Marian Lijmbach 
 18-09 Olga van Reijn 
 
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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