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“Ton van der Laaken deelde nooit gele kaarten uit” 
******************************************** 

 
Afgelopen week ging hij al viral, dus deze week kon ik hem echt niet links laten liggen 
voor de Leeuwenkrabbels. 
Coach van ons Vlaggenschip en Achilliaan in hart en nieren Ton van der Laaken werd onlangs geïnterviewd voor “De 
Oud Hagenaar”. Hieronder lees je het mooie interview, met ook een aantal mooie anekdotes. Mooie reclame ook voor 
onze mooie vereniging. Ton van Rijswijk, hartelijk dank! 

 

Ton van der Laaken deelde nooit gele kaarten uit 
 
Hij was een absolute topper als scheidsrechter in de toenmalige hoofdklasse korfbal in de jaren 80, floot zelfs 11 jaar op 
het hoogste niveau, waarbij hij liefst 5 keer de zaalfinale toegewezen kreeg. Als bijna 30-jarige kwam hij terecht in een 
kwalitatief goede groep fluitisten met onder meer Wim Dirksen, Leo van Huet en Ton Trumpi. De laatste twee zijn ook 
Hagenaars. Maar voordat het zover was, speelde hij voetbal tot z’n 14e bij Quick. Het was in de tijd, waarin een keuze 
door een jongen voor korfbal nog moeilijk uit te leggen was. 
 
Voetballen was een meer voor de hand liggende keuze. “Maar bij dat voetbal was verder niet veel te beleven buiten de 
sport, dat was bij korfbal beter geregeld en bovendien waren mijn moeder en mijn zus lid van Achilles (dat zijn domein 
aan de Mient had en nog heeft, ingang Pomonaplein). Bij voetbal werd weinig anders georganiseerd en hier was het 
altijd feest”, typeert hij de sfeer bij het in die jaren niet echt ambitieuze Achilles. Hij had talent, was bloedfanatiek en 
deed zijn entree in het eerste team al op 19-jarige leeftijd. 
 
Maar daaraan voorafgaande speelde hij in een Achilles-jeugdteam en ging hij kijken bij andere wedstrijden, zoals een 
keer bij de hoofdklasse-‘thriller’ die Haghe – HKV. Hij vond de scheidsrechter bij die wedstrijd en bij andere lagere 
korfbalwedstrijden zo slecht, dat hij voor zichzelf concludeerde: dat moet ik beter kunnen. Overigens: na zijn 
scheidsrechtersexamen op een zaterdagochtend te hebben gehaald, floot zijn eigen examinator diezelfde middag zo 
slecht dat hij het diploma wilde terug geven. “Want als jij zo slecht fluit, is mijn diploma niks waard.” 
 
Ton van der Laaken is ook daarna niet bekend geworden als iemand, die met de ‘rem op de mond’ praat, hij staat 
bekend als iemand die bepaald geen omfloerst taalgebruik hanteert. Na het volgen van de scheidsrechtercursus begon 
hij met een wedstrijd van Emma. “Hoger mocht ik nog niet, want je kon toen niet tegelijkertijd als speler acteren en op 
hetzelfde of op hoger niveau scheidsrechter zijn.” Dus besloot hij de koers te verleggen, stopte voor iedereen 
onverwacht na een wedstrijd van het derde, “omdat ik het zat was dat iedereen mij aan het zoeken was”, gaf iedereen 
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netjes een hand en ging zich volledig toeleggen op het fluiten van wedstrijden, waarbij hij snel doorstootte naar de 
overgangsklasse en kort daarna naar de hoofdklasse. 
 
Hij werd bekend als de scheidsrechter die nooit gele kaarten gaf, maar ook commentaar van spelers accepteerde. Nee, 
geen uitvoerige discussies in een soort werkoverleg tijdens een wedstrijd, maar hij liet voortdurend merken het spelletje 
heel goed te begrijpen en met name de emoties van spelers te snappen. Hij was immers ook zelf een speler geweest, die 
uiterst emotioneel kon reageren. Maar hij was wel ‘de baas’ en werd nooit beïnvloed door enige twijfel in zijn 
beslissingen. Zo werd hij in die tijd vrijwel zonder enig voorbehoud de beste scheidsrechter in de korfbaltop. Hij had 
natuurlijk weleens een mindere dag, maar stond wel open voor kritiek. Zoals hij eens kreeg van Eric Wolsink (destijds 
topspeler bij Oost Arnhem), die hem na afloop van een wedstrijd toebeet: “Jezus man, wat was je slecht vandaag, het 
lijkt wel of je mij kwalijk neemt dat ik tevoren vaak weet waar de bal komt, want juist in die situaties fluit je me heel 
vaak af voor een overtreding.” Ton daarover: “Na die wedstrijd hebben we nog heel lang nagepraat en met de glazen en 
de bierflesjes op tafel de situaties waar hij op doelde helemaal nagespeeld. Ik was nu eenmaal heel prestatiegericht en 
kon dit wel, zeker van zo’n speler, accepteren. Ik kon er immers ook van leren.” Enerzijds kon hij het accepteren als 
een speler commentaar gaf, anderzijds schuwde hij ook geen pittige opmerkingen richting speler of speelster. Hij geeft 
nog een boeiend voorbeeld. Want, dat hij een hekel had aan het trekken van de gele kaart, wist dus iedereen. Maar dat 
gaf, incidenteel, ook wel irritatie. Zoals bij Marco Lauf van Rohda, die vond dat hij bij een overtreding van een 
tegenstander had moeten ingrijpen met een kaart. Om dat duidelijk te maken, trok Marco Lauf een gele kaart uit de 
borstzak van Van der Laaken en smeet die op de grond met de woorden: “Die heb je toch niet nodig.” Ton reageerde 
meteen en droeg Lauf op de kaart weer op te rapen, schoon te maken en weer netjes in zijn borstzak te doen. En dat 
deed de Amsterdammer prompt, de kaart werd zelfs demonstratief opgepoetst langs de mouw van het Rohda-shirt 
voorzien van de woorden “Sorry, Ton.” Zijn losse manier van fluiten viel bij iedereen op. Ook bij Mario van der Ende, 
die eens een korfbalwedstrijd bezocht en hem na afloop complimenteerde met zijn geheel eigen manier van fluiten: los, 
veel accepterend, maar wel de baas. “Ach”, zegt hij, “in een volgend leven, als dat er al zou zijn, zou ik best 
voetbalscheidsrechter willen zijn, verdien je nog veel meer mee ook.” In de waardering van zowel spelers en speelsters 
als buitenstaanders speelde overigens wel mee, dat Van der Laaken een enorm goede conditie had: hij sprintte van vak 
naar vak en stond al lang weer in de punt van het aanvalsvak als de aanvallende ploeg nog moest beginnen met 
opbouwen. Ton: “Ik had een enorme conditie, trainde er ook vier keer per week voor.” 
 
Overigens kreeg zijn eergevoel een enorme impuls toen hij eens ‘gepasseerd’ werd voor de zaalfinale (Leo van Huet 
werd toen een keer aangewezen) en tijdens die finale een spandoek uitgerold zag worden op de tribune met de tekst ‘Is 
V.d. Laaken ziek of zo?’ Niet leuk voor Van Huet, maar Ton heeft er met terugwerkende kracht nog steeds plezier 
over. Overigens ging Ton van der Laaken zich na zijn carrière als scheidsrechter richten op het trainersvak. Hij bracht 
de Achilles A1-jeugdploeg een keer in de finale tegen PKC en die wedstrijd werd nog gewonnen ook. Hij trainde twee 
jaar het eerste team van Achilles (dat toen overgangsklasse speelde), maar ook Refleks uit Rijswijk, Meervogels 
(Zoetermeer), dat een keer in de play-offs van PKC verloor en de finale miste, ONDO uit ‘s-Gravenzande, ALO uit 
Den Haag, KVS eveneens Den Haag , Excelsior (Delft) en KCC (Capelle aan de IJssel). Kortom: Van der Laaken is 
geen sportman, die het gauw rustig aan zal doen. Op 64-jarige leeftijd is hij nog volop bezig: niet alleen al 41 jaar bij het 
TNO (“Ik houd mij daar bezig met onderzoek naar middelen die in het terrorisme worden gebruikt, maar ik kan daar 
verder niets over zeggen”), maar volop als tennisser bij de recreanten van ‘zijn’ Achilles. En inmiddels heeft hij zijn 
rentree gemaakt als trainer-coach van het eerste team, nadat Robèr Pronk zich teruggetrokken had. Tja, als er zoiets als 
Achilles-bloed zou bestaan heeft Van der Laaken het in z’n aderen. 
 
Met de ingang aan het Pomonaplein en het terrein aan de Mient is Achilles volledig met de Vruchtenbuurt verweven. 
Het kan niet eens als bijzonder worden aangemerkt als in een van de aan het terrein grenzende tuinen een heuse 
korfbalpaal staat. Daar moet wel een heel fanatiek lid wonen. Net als DUNO en HKV/Ons Eibernest heeft ook 
Achilles het concept Buurthuis van de Toekomst omarmd. Want in dit ‘drieluik’ van sportverenigingen komt ook 
duidelijk de grote verandering aan de orde van ‘toen naar nu’. Want de keuzemogelijkheden zijn immers veranderd: van 
de enige keuzeoptie naar een van de vele mogelijkheden. Dat beseft ook Harald Braakman, eveneens oud-speler van het 
eerste team van Achilles, gedeeltelijk samen met Ton van der Laaken. Braakman speelde op dat niveau van 1981-1993 
in de overgangsklasse, net onder het ‘korfbalwalhalla’, de hoofdklasse (huidige Top League). “Kijk, de relatie met de 
buurt was er altijd en is er nog steeds, maar het is niet meer uitsluitend het korfbal, dat die relatie kleur geeft.” Ook hier 
heeft wethouder Karsten Klein in 2012 het vignet Buurthuis van de Toekomst aan de muur van ons clubhuis 
geschroefd. 
 
“We werkten ook daarvoor al samen met de wijkvereniging, nu doen we meer in overleg met het wijkberaad en kunnen 
we ons al veelzijdige organisatie ook profileren bij buurtwinkels en zo. De belangrijkste activiteit is het Senioren Fit-
concept, een opzet die door de gemeente in de persoon van Kitty v.d. Schaft is opgezet. Dat gebeurt eigenlijk onder de 
koepel van de SWSDH (Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag) die jeugdsportcoördinatoren aanstelt met een 
HALO-achtergrond, die de activiteiten in het kader van het Buurthuis van de Toekomst ondersteunen”, aldus Harald  
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Braakman, die ook nog en passant refereert naar de betrokkenheid van Ton van der Laaken bij het tennissen, dat 
plaatsvindt op het sinds 2001 bestaande kunstgrasveld en dat een zomer- en winterabonnement kent. “En we doen aan 
jeu de boules of petanque – zoals het eigenlijk officieel heet – er is een club 55-plussers die al meer dan tien jaar twee 
keer week actief is.” De accommodatie aan de Mient (sinds de opheffing van het aan de Escamplaan spelende Ready is 
Achilles overigens gegroeid met honderd mensen) oogt overigens niet helemaal van deze tijd. Eerder gedateerd. 
Braakman meteen: “Het clubhuis gaat tegen de vlakte, er komt iets moois met twee lagen voor terug (een verdubbeling 
van de oppervlakte van de huidige kantine), met kleedkamers op de begane grond en boven de kantine ruimte voor 
extra faciliteiten zoals een kaartclub en het terras. We zitten nu in de laatste fase van ontwerp en overleg met de 
gemeente, waar ook een deel van de financiering vandaan komt. We zouden eerst tijdens de bouw uitwijken naar de 
Escamplaan, maar we prefereren toch liever een noodvoorziening, omdat de gang naar een tijdelijk terrein elders, ook al 
praat je over nog geen kilometer hemelsbreed, te veel schade kan aanbrengen aan de relatie, die we met de wijk 
hebben.” Wat die relatie met de wijk betreft verwijst hij nog naar een nieuw initiatief: “Er komen kookworkshops voor 
kinderen, gericht op gezond eten. Iemand uit de buurt gaat dat leiden. In dat verband zijn de goede relaties, die we 
hebben met scholen zoals De Vlierboom en de Vliermeent van groot belang. Die moeten we vasthouden tijdens de 
grote verbouwing.” Overigens onderhoudt Achilles ook een prima relatie met de Stichting Semmy, die ten doel heeft 
het verlengen van de levensverwachting en de vergroting van de overlevingskansen van kinderen met 
hersenstamkanker. In dit verband wordt aan de Mient een jaarlijkse Semmydag georganiseerd.” 
 
Zo is Achilles in de loop der jaren veranderd van een typische korfbalvereniging in een multifunctionele 
activiteitenorganisatie. Met als kernactiviteit nog altijd korfbalclub. In Den Haag de grootste met circa 400 leden. 
 
Ton van Rijswijk 
avanrijswijk@kpnplanet.nl 
 
 

Huisregels Sportcampus Zuiderpark 
******************************** 

 
Welkom op Sportcampus Zuiderpark. Kom verder! 
Ook als je sport, gelden er afspraken. Fijn als je je eraan houdt, dan 
blijft Sportcampus Zuiderpark voor iedereen de plek om verder te 
komen!  
 
1. Volg aanwijzingen van het personeel op. 
2. Ga sportief met anderen om, dus niet schelden of geweld gebruiken.  
3. Vanwege veiligheidsredenen mag je gezicht niet bedekt zijn.  
4. Zet niemand buitenspel. Voorzieningen voor mensen met een (functie)beperking mogen niet door 
anderen gebruikt worden.  

5. Is er een calamiteit? Let dan op de aanwijzingen van de BHV-ers (bedrijfshulpverleners). Je herkent 
ze aan hun speciale hesjes.  
6. Houd de nooduitgangen altijd vrij en gebruik ze alleen bij calamiteiten.  
7. Roken mag alleen buiten op de aangewezen plekken.  
8. Presteer op eigen kracht. Drugs zijn dan ook verboden in en om het gebouw.  
9. Als je sport, heb je dorst. Ook een biertje is dan lekker. Alcohol krijg én nuttig je  echter pas ná 16:00 
uur in de hiervoor bestemde ruimtes.  

10. Glaswerk, eten en drinken zijn alleen toegestaan in/bij het restaurant, bij de koffiecorners, in de 
kantoren en vergaderruimtes.  

11. Alle wapens zijn verboden.  

12. Hulphonden mogen naar binnen,  alle andere (huis)dieren niet.  
13. Laat de beveiliging je tas controleren als ze daar om vragen.  
14. Gedraag je als een winnaar. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd. 
15. Pas goed op je spullen. Je bent zelf aansprakelijk voor verlies, schade, diefstal of lichamelijk 
letsel. 
16. Haal gemeenschappelijke lockers leeg aan het eind van de dag voor de volgende gebruiker. 
Gevonden voorwerpen worden verzameld bij de receptie. 
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PERSBERICHT  
Haagse Korfbaldagen 
Den Haag. 19 oktober 2017 
 
32ste HAAGSE KORFBALDAGEN NU OOK IN SPORTCAMPUS ZUIDERPARK 
 
De Haagse Korfbaldagen worden van 26 oktober t/m 4 november al weer voor de 32ste keer georganiseerd. Begonnen 
als “De Binnenhof Cup” in 1985, daarna omgetoverd tot Haagse Courant Korfbalweek en vanaf 2001 onder de naam 
“Haagse Korfbaldagen”.  
 
Met deelname van vrijwel alle standaardteams uit Den Haag, Haaglanden en Leiden, zowel bij de senioren (24 teams) 
als bij de A-Jeugd (24 teams), is het één van de grootste korfbalevenementen in Nederland. De wedstrijden worden 
gedurende 7 dagen in 13 sporthallen in de regio gespeeld. Aantal deelnemers is ongeveer 1000. De toegang tot het 
evenement is gratis. 
 
In de Hoogste klasse nemen in elk geval de Haagse topclubs HKV/Ons Eibernest, Die Haghe, KVS/Maritiem en 
Achilles deel, aangevuld met Sporting Trigon (Leiden), FIKS (Oegstgeest), Meervogels (Zoetermeer) en VEO 
(Voorburg). Zij spelen om de nieuwe wisselprijs, de HOFPAS BOKAAL. 
Bij de A Jeugd wordt in de hoogste klasse gespeeld om de ALSEM BOKAAL. 
 
De Haagse Korfbaldagen werden in 2016 bij de senioren door Avanti uit Pijnacker en bij de A Jeugd door Achilles uit 
Den Haag gewonnen.   
 
Nieuw dit jaar is dat op zaterdag 28 oktober een deel van het evenement in de nieuwe Sportcampus in het Zuiderpark 
wordt gespeeld. Daar vinden ook nieuwe onderdelen plaats, zoals een G Korfbaltoernooi, een Beachkorfbaltoernooi 
voor de D-C en B jeugd alsmede activiteiten voor 30+ers.  
Het nieuwe Sport Medisch Centrum in de Sportcampus verzorgt die dag ook diverse workhops en biedt een gratis 
inloopspreekuur. 

Voor de sporthallen alleen 
17. Schoenen die je buiten hebt gedragen of die afgeven (zwarte zolen), mag je niet gebruiken in de 
sportzalen. 

18. Wees zuinig op de sportruimtes. Gebruik geen hars of kleefmiddelen, maar kies voor speciale 
middelen die geen kwaad kunnen. 

19. Van start tot finish ben je als huurder verantwoordelijk voor een goede zaalwacht. Houd je aan de 
ingehuurde tijden, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen.  

20. Kom je kijken? Neem dan plaats op de tribune.  
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De finales worden op vrijdag 3 november (A Jeugd) en zaterdag 4 november (Senioren) gespeeld in de HKV/Ons 
Eibernesthal in Den Haag. Deze wedstrijden worden via de website van de Haagse Korfbaldagen live uitgezonden. 
 
Het volledige programma is te vinden op de website www.haagsekorfbaldagen.nl 
 

G-korfbal bij de Haagse Korfbaldagen 
********************************* 

 
Naar aanleiding van een initiatief van Bianca Buitelaar en Marja Kosse van de korfbalvereniging Dijkvogels heeft de 
organisatie van de Haagse Korfbaldagen G-korfbal op de agenda geplaatst van de 32e editie van dit korfbalevenement.  
G-korfbal is korfbal voor mensen met een verstandelijke beperking. Een toernooi met G-korfballers betekent een 
belangrijke meerwaarde voor de korfbalsport en tevens een goed middel om G-korfbal onder de aandacht te brengen 
van alle korfbalverenigingen in Den Haag en omliggende gemeenten. Onderzoek heeft uitgewezen dat geen van deze 
verenigingen korfbal voor mensen met een beperking in het sportaanbod heeft. De intentie van de organisatie is om het 
G-korfbal een jaarlijks terugkerende vaste plek te geven binnen de Haagse Korfbaldagen.  
 
Toernooi G-korfbal 
De poulewedstrijden worden gespeeld op zaterdag 28 oktober 2017 in de nieuwe Sportcampus Zuiderpark in Den 
Haag en zijn ingepast in het totale speelschema van die dag. De finale op 4 november 2017 in de HKV/Ons 
Eibernesthal vindt plaats  voorafgaand aan de finale Senioren Hoofdklasse/Overgangsklasse en begint om 19.20 uur. 
 
Informatie-/inspiratiebijeenkomst en clinic 
Naast het genoemde toernooi zal er op zaterdag 28 oktober van 10.00 tot 11.00 uur in de Sportcampus in het 
Zuiderpark een bijeenkomst worden georganiseerd gericht op informatieverstrekking en informatie-uitwisseling over 
het opzetten en structureel hebben van een afdeling G-korfbal binnen een vereniging en wat een lidmaatschap inhoudt. 
De bijeenkomst is ontwikkeld in samenwerking met diverse instanties en bestaat uit een inspirerende inleiding door 
Dolf Nijbroek, landelijk coördinator G-korfbal van het KNKV, een “expert-meeting” met oa. Hans Versprille en 
Bianca Buitelaar van de werkgroep G-korfbal van het KNKV, district NW/ZW.  
Na de bijeenkomst is er een voorbeeldtraining (clinic) aan Dijkvogels G door de toptrainers Bas Harland, Edwin 
Hogendorf, geassisteerd door Jan de Bel. 
 
Welkom! 
Belangstellenden van alle verenigingen maar ook ouders met kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke 
beperking worden van harte uitgenodigd bij de bijeenkomst respectievelijk de clinic.  
Het G-korfbal initiatief wordt financieel ondersteund door:   

 

 
 
Het volledige programma is te vinden op de website www.haagsekorfbaldagen.nl 
 
De Haagse Korfbaldagen 2017 worden o.a. mogelijk gemaakt door: 
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Activiteiten Agenda Senioren 

07 nov 
10 nov 
14 nov 
15 nov 

Kookcursus “Superchefs” 
Klaverjas 1 
Kookcursus “Superchefs” 
Schoonmaak kantine 

17 nov 
21 nov 
22 dec 

Pub Quiz 
Kookcursus “Superchefs” 
Klaverjas 2 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
  9 feb Carnaval t/m D 
1 dec Sinterklaasfeest 30 mrt Paasavond 
28 dec kerstdiner 13 apr Ladiesavond 
24 feb 16+ feest full love thema 20 apr Game night 
 
 

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

 
Deze week hebben we twee jarige en ze zijn ook nog op dezelfde dag jarig. 
Het zijn Floris Bouwman, hij wordt 15 jaar en Milan van der Geest, hij wordt 8 jaar die 
beide op 7 november jarig zijn. 
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Pubquiz  
Zet 'm in je agenda: vrijdag 17 november vindt de jaarlijkse Pubquiz plaats. Wie verslaat 
Team EIBER, winnaar van de vorige editie? Je kunt weer originele categorieën verwachten, muzikale hoogstandjes en 
inventieve vragen. Meet je met de knapste koppen van de vereniging en wellicht valt eeuwige roem jou en je kornuiten 
ten deel!  
Er wordt een kleine bijdrage van €5 per team gevraagd. 
Wees om 20 uur present in de kantine. Stel een team samen van maximaal 8 personen, bedenk een teamnaam en geef je 
op via een appje naar Erwin de L (0628386734). Geef je snel op, het aantal plekken is beperkt! 
 
De volgende teams hebben zich al opgegeven: 

● Ouders van de A 
● Het is een kikker 
● Ropemimajuje 
● De kranige knarren 
● Team EIBER  
● Tequilachicas  

 
Groeten van de CR 
 
 
Klaverjassen 
Het loopt niet echt storm met de aanmeldingen. 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Marc – Dennis 
Dicky – Marian 
Simon – Tjitse 
Dat is te weinig, daar doe ik het niet voor. Kom op mensen geef je op. 
10 november is al snel!!! 
Per mail: ovreijn@hotmail.com of telefoon 070-3251134 
 
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 

 
Bedankt als lid: Joshua Beekman 
 Rachel van Iperen 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Frank Mijnans 
 
Aangemeld als lid: Noah (N.A.) van Os 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
 
 



 16
 

Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Verhuizen (deel 1) 
Heh, heh, tuut, tuut, nou, nou, lang gewacht, hoe lang zou het wezen, nooit 
gedacht en eindelijk weer te lezen. 
Ja, dat is een tijdje geleden, maar je kent het wel druk, druk, druk, geen tijd, je hoofd loopt over, je weet niet van voren 
dat je van achteren nog leeft- 
U zult wel denken, ja hallo, hoe bedoel je met druk, die pensionada´s komen om in de tijd, geen flikker te doen. Lekker 
uitslapen, ochtendkrantje lezen met een bakkie erbij, even weg, hier en daar naartoe met een uitgebreid lunchje 
onderweg en laat in de middag weer thuis. 
Daar heeft u normaal gesproken gelijk in en dat vrije pensionadaleven is ook om van te genieten ware het niet dat wij 
verhuisd zijn. 
Als je dat voor een groot deel zelf doet mag je met recht spreken van even geen tijd voor andere dingen, laat staan een 
stukkie schrijven.  
Wij zijn getransfereerd van de Vruchtenbuurt t.w. de Pompoen naar de bloemenbuurt nml. De Akelei. 
Eerst stap is huis verkopen, makelaar Ton Bos, ooit hoofdsponsor van Achilles, inschakelen. 
Hoe zal het gaan, wat moet je doen en wat niet, gaat dat snel want in het verleden was dat geen sinecure, maar 
tegenwoordig plaatsen ze dranghekken om de stroom kijkers en die het bekeken hebben in goede banen te leiden. 
In een dag verkocht en sneller dan een repie chocolade bij nde Appie Heijn. 
Inmiddels in het bezit gekomen van een heerlijk flat met lift en ondergrondse parkeergarage, hoe luxe kan je het krijgen 
cq huren. 
Dit geeft wel veel gedoe een flatwoning klaar maken, maar met de hulp van vrienden die veel meer in hun mars hebben 
dan alleen maar op hun duim slaan zoals ik, zag je het ziender oog opknappen. Wij waren gast aan huis bij IKEA voor 
kasten, tafels, stoelen, bed en rolgordijnen in allerlei maten en kleuren en andere hebbedingetjes en het zal ons niet 
verbazen als wij uitgeroepen worden tot de trouwste klant 2017. 
Ook Ho0rnbach verwelkomde ons steeds geestdriftiger want waar heb je zo een grote sortering in muurverf, kwasten, 
rollers, behang, spijkers en schroeven. 
Iedereen die daar rondloopt als klant heeft een rolmaat of duimstok bij zich, een werkbroek met op zijn minst 
verfvlekken aan e3n bekijkt alles of hij nooit iets anders heeft gedaan dan klussen. 
Ze hebben overal verstand van en je vraagt je af wat het adviserend personeel daar nog doet daar de kopers het toch 
beter weten. 
Waarschijnlijk waren wij beide zo geliefd bij het personeel 
daar wij van toeten nog blazen wisten. 
Wij liepen daar rond of wij een dagje uit waren en keken 
onze ogen uit naar de stratenlange paden met schroefjes, 
nippeltjes, pijpen, elleboogjes, blikken verf en wisten niet dar 
er zoveel kleurschakeringen in wit was van lichtwit tot 
gebroken wit tot donker wit om maar niet  te spreken van de 
kleuren geel, rood, blauw en groen, om er maar een paar te 
noemen. 
Mocht je nog niet kunnen slagen en die mensen bestaan echt, 
kan je wat verschillende kleuren in een computerised 
machine laten gooien die een ondefinieerbare kleur naar je 
eigen wens maakt. 
 
U zult begrijpen, overlopend van de adrenaline, dat we nog 
lang niet klaar zijn met ons verslag en belevenissen 
aangaande verlaten van oude huis en intrekken nieuwe 
woning, dus wordt vervolgd. 
 
Groetjes 
Klusbedrijf Elly en Rene voor al uw klussen 
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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: 

 
Maandag 30-10 Zuidhaghe 19.15 uur Vitesse A1 – Achilles A1 
  20.45 uur VEO - Achilles 
 
Woensdag 01-11 Houtrust 19.15 uur Achilles A1 – Fortuna/Delta Log. A1 
  20.45 uur HKV/Ons Eibernest – Achilles 
 
Zarerdag 04-11 Gaslaan 09.00 uur Achilles D3 – Excelsior D4 
  11.00 uur Achilles 2 – Avanti 3 
  12.00 uur Achilles B1 – Sporting Delta B1 
  13.30 uur Achilles E1 – ONDO E1 
  14.30 uur Achilles B2 – Tempo B2 
  15.45 uur Achilles C3 – De Meervogels C3 
 
 Zuiderpark 17.00 uur Achilles A4 – Maassluis A4 
  18.15 uur Achilles 5 – Excelsior 5 
 
Zondag:  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 44 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002995 
ma 30/10 

VEO 1 -  Achilles 1 20:45 

Dames Anne-Roos Hoekstra, Julia Baak, Laura Rozendaal, Shera Desaunois  

Heren Bastiaan Overwater, Dylan Rovers, Gerald van Dijk, Michael Matla 

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 19:45 

Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
     

1 Klasse: Toern Wedstrijdnummer: T079615 
wo 01/11 

HKV / Ons Eibernest 1 -  Achilles 1 20:45 

Dames Anne-Roos Hoekstra, Julia Baak, Laura Rozendaal, Shera Desaunois  

Heren Bastiaan Overwater, Dylan Rovers, Gerald van Dijk, Michael Matla 

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 19:45 

Locatie Houtrust in Den Haag 
     

2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002198 
za 04/11 

Achilles 2 -  Avanti 3 11:00 

Dames 
Benthe van Loon, Inge van Staalduinen, Katrien Volleman, Kelly de 
Koning, Merel Gross, Raquel Chapper 

Heren 
Amel Groos, Arien v.d. Berg, Ilan Verboom, Lars Alsem, Tobias 
Welbergen, Twan de Raad 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 

Verzamelen 10:00 

Scheidsrechter Henk Kop    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     

3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002768 
za 04/11 

Valto 3 -  Achilles 3 17:50 

Dames 
Alana Verboom, Jeanette Cost, Kaylee Pronk, Laura Mombarg, Marian 
Kasten, Tiana Saimo 

Heren 
Bart Kasten, Fabian van Hagen, Jeroen Alsem, Sander Suurd, Simon 
Rodriguez, Wesley Smit 

Coach Bastiaan Maessen 

Verzamelen 16:35 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
     

4 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002715 
za 04/11 

DES 4 -  Achilles 4 14:00 
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Dames 
Joy Oudshoorn, Maaike Roos, Sifra de Kooter, Teddie van Dortmont, Vera 
Berghout 

Heren Frank Mijnans, Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser 

Coach  
Verzamelen 12:45 

Locatie De Hoornbloem in Den Hoorn 
     

5 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002740 
za 04/11 

Achilles 5 -  Excelsior 5 18:15 

Dames 
Iris van Maanen, Kelly den Heijer, Linda v.d. Haak, Renee Lelieveld, 
Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp 

Heren 
Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, Sten 
Verleg, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 17:30 

Scheidsrechter Lars Alsem    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002550 
ma 30/10 

Vitesse A1 -  Achilles A1 19:15 

Dames 
Daniek Suurd, Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten, Jisse van 
Dortmont 

Heren Joël Sanches, Luca Ling, Pepijn van Loon, Rick Pot 

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

Reserves 
Iris de Jong, Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Romy van 
Vianen, Mark de Bruijn, Noa Brusse, Noah de Jong 

Verzamelen 18:15 

Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
     
A1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002988 
wo 01/11 

Achilles A1 -  Fortuna / Delta Logistiek A1 19:15 

Dames 
Daniek Suurd, Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten, Jisse van 
Dortmont 

Heren Joël Sanches, Luca Ling, Pepijn van Loon, Rick Pot 

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

Reserves 
Iris de Jong, Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Romy van 
Vianen, Mark de Bruijn, Noa Brusse, Noah de Jong 

Verzamelen 18:15 

Locatie Houtrust in Den Haag 
     
A2     
Opmerking Iris, Maaike, Pauline, Romy, Mark en Noah zie A1 

     
A3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002306 
za 04/11 

DES A2 -  Achilles A3 18:40 
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Dames 
Esmee Morris, Estelle Arnts, Floortje Mulder, Hannah Brauer, Linnet 
Veltman 

Heren 
Floris Bouwman, Guido van Zantwijk, Jordi Jongsma, Maurits Zuidhof, 
Thom Wiersma, Tim van der Zwan 

Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Verzamelen 17:25 

Vervoer Arnts, Bouwman, Morris 

Locatie De Hoornbloem in Den Hoorn 
     
A4 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002792 
za 04/11 

Achilles A4 -  Maassluis A4 17:00 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

Heren 
Camile Arnts, Feddy Zorgui, Joram de Vries, Lucas Rutten, Ruben 
Engelbrecht 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Verzamelen 16:15 

Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
B1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002769 
za 04/11 

Achilles B1 -  Sporting Delta B1 12:00 

Dames Daphne Janssen, Olivia van Bleijswijk, Sterre Groen, Yara Koene 

Heren Cino Koene, Mick van Nieuwenhuijzen, Noa Brusse, Wesco van Weert 

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

Reserves Anna Spetgens, Nova Lek, Lucas Winia, Zohier Belarbi 

Verzamelen 11:00 

Scheidsrechter Fabian van Hagen    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
Opmerking Noa zie A1 

     
B2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002737 
za 04/11 

Achilles B2 -  Tempo B2 14:30 

Dames 
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Mikki van der Leeuw, 
Nova Lek, Zoë Muller 

Heren 
Julian Sanches, Kaj Labordus, Lucas Winia, Quincy Smit, Sebas Solleveld, 
Zohier Belarbi 

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 13:45 

Scheidsrechter Twan de Raad    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
Opmerking Anna, Nova, Lucas, Zohier zie B1 

     
C1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002279 
za 04/11 

Valto C1 -  Achilles C1 13:30 
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Dames Citlali Sip, Floor Schuiten, Merel Dekeling, Noah de Bruijn 

Heren Jordan Gieselaar, Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos, Xander Gross 

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Verzamelen 12:15 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
     
C2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002558 
za 04/11 

ODO C1 -  Achilles C2 16:30 

Dames 
Elise Roelofs, Ivy van Giffen, Jill Spies, Lideke Ter Weijden, Maleah 
Koene, Melissa Vijverberg, Mila Linse, Sanne van der Zwan, Silja 
Labordus 

Heren  
Coach Joy Oudshoorn, Niek Visser, Simon Rodriguez 

Verzamelen 15:15 

Locatie De Hofstede in Maasland 
Opmerking afgemeld: Femke Sinnige 

     
C3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002530 
za 04/11 

Achilles C3 -  De Meervogels C3 15:45 

Dames Kimberly Vijverberg, Melissa Leben, Mira Pepe, Naomi van Leeuwen 

Heren Leander Gerritsen, Ocker Pijlman, Siddarth Asargi, Taufeique Moemoe 

Coach Sander Nooteboom 

Verzamelen 15:00 

Scheidsrechter Ilan Verboom    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     
     
     
D1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002299 
za 04/11 

Valto D1 -  Achilles D1 12:30 

Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus 

Heren Björn Weerman, Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick Peeters 

Coach Jisse van Dortmont, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Reserves Manelle Belarbi, Lucas Houwing 

Verzamelen 11:15 

Vervoer Peeters, Weerman, van Nieuwenhuijzen 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
     
D2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002368 
za 04/11 

ODO D2 -  Achilles D2 11:00 

Dames Bo Linse, Elishya Ros, Lisanne Verhagen, Lizzy Mertens, Manelle Belarbi 
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Heren 
Aaron Corporan, Bram Kuper, Lucas Houwing, Oscar Burnett, Shane 
Amatredjo 

Coach Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Bastiaan Linse 

Verzamelen 09:45 

Vervoer Linse, Houwing, Ros 

Locatie De Hofstede in Maasland 
Opmerking Manelle en Lucas H zie D1 

     
D3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002884 
za 04/11 

Achilles D3 -  Excelsior D4 09:00 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Tehzeeb Moemoe 

Heren 
Armin van der Zijden, Diederik Grinwis, Joost Roelofs, Lucas Bouwman, 
Lucas Latour, Siemen Mathot, Teun van den Noort, Viggo Linse 

Coach Nicky v.d. Hoek, Zoë Muller 

Verzamelen 08:15 

Scheidsrechter Katrien Volleman    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Nikki van der Marel 

     
E1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002163 
za 04/11 

Achilles E1 -  ONDO E1 13:30 

Dames Esmee Alkema, Kiki Kraak, Liv Anthony-Jimenez 

Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters 

Coach Benthe van Loon, Nikki de Groot 

Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     
E2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002100 
za 04/11 

Excelsior E2 -  Achilles E2 09:30 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

Heren Erik Zoutendijk, Jens Nooteboom, Lukas Kuper, Milan Laarhoven 

Coach Rianne van Groen, Arjen Laarhoven 

Verzamelen 08:30 

Vervoer Alkema, Nooteboom, Laarhoven 

Locatie De Buitenhof in Delft 
     
E3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002349 
za 04/11 

Excelsior E3 -  Achilles E3 11:00 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman, Sofie Burnett 

Heren Jurre Spek, Milan van der Geest, Sem Maas 
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Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 10:00 

Vervoer Spek, Maas, van Kaam 

Locatie De Buitenhof in Delft 
     
F1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002151 
za 04/11 De Meervogels F1 -  Achilles F1 

09:00 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies, Xander Leben 

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 08:00 

Vervoer Hulsman, van der Veen, Spies 

Locatie De Veur in Zoetermeer 
Opmerking Reserveshirts ! 

     
F2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002209 
za 04/11 

Excelsior F2 -  Achilles F2 09:20 

Dames Fiep den Hartog, Fleur Verwijs, Noa Puijk, Roos van der Laaken 

Heren Fedde van Mosel, Remi van Breukelen 

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 

Verzamelen 08:20 

Vervoer van der Laaken, van Mosel, Verwijs 

Locatie De Buitenhof in Delft 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
 
 
Zaterdag Ockenburgh 
 
 
Zondag 
 Geen 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 06-11 Olga van Reijn 
 20-11 Monique Alsem 
 04-12 Vera Rodriguez 
 18-12 Anneke Zoutendijk 
 01-01 Coby Linse 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 

Volgende week 11 en 12 november 2017 
 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 
Achilles 2 – Tempo 2 
Achilles 3 – DES 3 
Madjoe 3 – Achilles 4 
KZ Danaiden 3 – Achilles 5 
ALO 4 – Achilles 6 
DES 6 – Achilles 7 
Achilles 8 is vrij 
ALO 6 – Achilles 9 
Vitesse A1 – Achilles A1 
Vriendenschaar A1 – Achilles A2 
Gemini A2 – Achilles A3 
Tempo A5 – Achilles A4 
HKV/Ons Eibernest B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – NIO B1 
Achilles B3 is vrij 
Achilles C1 – BEP C1 
Achilles C2 – Futura C2 
Achilles C3 – ONDO C3 
Maassluis D1 – Achilles D1 
Achilles D2 is vrij 
Phoenix D3 – Achilles D3 
Refleks E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – Phoenix E3 
Achilles E3 – Excelsior E7 
Pernix F2 – Achilles F1 
KVS/Maritiem F3 – Achilles F2 
Achilles F3 is vrij 

Za 20.30 uur 
Za 19.10 uur 
Za 20.30 uur 
Za 16.45 uur 
Zo 12.20 uur 
Za 15.10 uur 
Za 20.50 uur 
 
Zo 12.00 uur 
Za 16.45 uur 
Za 18.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 15.05 uur 
Za 17.15 uur 
Za 12.00 uur 
 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 18.05 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 11.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Gaslaan 
Gaslaan 
Pink Vinkhal 
Middelmors 
Drie Oktoberhal 
Ockenburgh 
De Hoornbloem 
 
Ockenburgh 
Bongerdhal 
Sporthoeve 
De Mammoet 
Limeshallen 
HKV/OE-hal 
Zuidhaghe 
 
Zuidhaghe 
Zuidhaghe 
Gaslaan 
Olympia 
 
Oosterpoort 
De Schilp 
Zuidhaghe 
Zuidhaghe 
De Zijl 
De Blinkerd 
 

 
 
 
 
 
 


