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 Inge van Staalduinen 
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 Tel: 06-41969490 
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 Tel: 06-55778913 
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Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
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Contactpersonen Kangoeroes 
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 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
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 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
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 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
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 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achillesshirts 
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Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
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Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
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Zaaldiensten 
*********** 

 
Het zaalseizoen is begonnen en binnenkort starten de eerste échte thuiswedstrijden 
in de Sportcampus Zuiderpark. Om van de zaterdag een feestje te maken moet het 
één en ander geplaatst en geregeld worden. Voorheen werd dit gedaan door weinig mensen die heel veel werk hadden. 
Vanaf nu gaan we dat, met zijn allen, omdraaien. Vele handen… Dus ook in dit geval.  
 
Nu heb je misschien geen goed beeld bij wat er zoal achter de schermen gebeurt bij thuiswedstrijden van het 
Vlaggenschip, maar kijk maar eens goed om je heen. Zo groet bij aankomst een banner je hartelijk welkom, kun je het 
dagprogramma met interviews lezen in de flyer, komen er spandoeken en slingers in de hal te hangen, staat er een 
beachflag bij de tribune, laat de muziek en trommel de Sportcampus op zijn grondvesten trillen, wordt de jurytafel 
bemand, is Ab aan het omroepen, doet Belinda haar uiterste best zoveel mogelijk mensen met ballen laten gooien en 
moet vervolgens alles ook nog eens opgeruimd worden voordat de zaalbeheerders ons de hal uit gooien. Dat is een hele 
lange zin, maar stel je eens voor dat je dat allemaal met twee of drie man (of vrouw) moet doen. Daarom kan je nu op 
de website de zaaldiensten vinden. Ieder team moet twee of drie keer dit zaalseizoen de handen uit de mouwen steken. 
 
De taakverdeling staat erbij vermeld. Check dus of je alles hebt gedaan en voer je taken zo goed mogelijk uit. Met zijn 
allen is het niet veel werk. Kijk dus ook goed wat je moet doen zodat je kan inschatten hoe laat je moet verzamelen. 
Taken als een banner, beachflag, jurytafel, scorebord bediening of trommel neerzetten kost maar vijf minuten. 
Spandoeken en slingers ophangen kost wat meer tijd en hersenen om uit te voeren bijvoorbeeld. Verzamel dan ook een 
halfuurtje eerder.  
Ook de jongste teams komen hier niet onderuit. De F’jes en E’tjes zijn vaak de eerste die aanwezig moeten zijn en 
moeten dus vaak een banner en/of beachflag neerzetten. Bij die teams willen we een beroep doen op alle aanwezige 
ouders om die taken uit te voeren. Nogmaals, het kost weinig tijd en je helpt de zaterdag goed te beginnen! 
De taken zijn zo verdeeld dat meerdere teams op een dag iets moeten uitvoeren. Het is niet zo dat één team de pineut is 
en alles moet doen. Drie of vier teams worden gevraagd alles op te zetten en twee of drie teams moeten opruimen.  
De uitleg per taak staat vermeld op de website onder Competitie -> Zaaldiensten. 
 
Nu wil ik jullie aandacht vragen voor de activiteiten tijdens de wedstrijden van ons Vlaggenschip. Onze Belinda staat elk 
weekend vol enthousiasme tennisballen te verkopen voor Lucky Ball. Ben jij de baas (of bazin) die de bal vanaf de 
tribune in de mand weet te krijgen, dan win je 50% van het totale bedrag! Hoe leuk is dat? Belinda kan dit natuurlijk 
niet in haar eentje en dus heeft ze jullie hulp nodig! Wie is die echte verkoper onder ons die zelfs aan Zwarte Piet nog 
pepernoten kan verkopen? Wie helpt onze Belinda uit de brand en gaat met haar aan de slag om de wedstrijden van het 
Vlaggenschip nog leuker te maken? Als tennisballenverkoper bij onze club hoef je alleen maar aan het einde van de 
wedstrijd van Achilles 2 langs het publiek te gaan om met je mooiste glimlach zoveel mogelijk tennisballen te verkopen 
voor twee euro. Daarna mag je genieten van de wedstrijd van de Hoofdmacht en heb je dus geen minuut gemist. Je 
helpt de club en het kost niet veel moeite en tijd. Wat wil je nog meer? 
 
Samen maken we van het zaalseizoen één groot feest! Als we met zijn allen een bijdrage leveren kunnen we de last van 
de vrijwilligers verlagen. Momenteel zijn er een aantal vrijwilligers die een heleboel doen voor de grootste (en beste?) 
club van Den Haag maar er komt een dag dat iemand het bijltje erbij neerlegt omdat het teveel wordt. En dat moeten 
we met zijn allen voorkomen. Schouders eronder en zorgen dat we onze vrijwilligers tevreden en gemotiveerd houden. 
Vele handen maken licht werk, Achilles is meer dan een club. Laten we er samen een vereniging van maken waarin 
iedereen actief meehelpt aan het goed laten verlopen van wedstrijden en activiteiten. Eerst opruimen, dan feestvieren. 
Hou je aan de regels, voer je taken uit, maak schoon, houd schoon, beloon je vrijwilligers.  
Bedank Marinus als alle scheidsrechters geregeld zijn, bedank Margot als je een succesvolle oefenwedstrijd gehad hebt, 
bedank Rene als hij drinken voor de bondsscheidsrechter meegenomen heeft, bedank Bart voor het schrijven van een 
hoofdartikel, bedank Olga voor het krantje, bedank alle website en social media vrijwilligers die Achilles online actief 
houden, bedank alle andere commissies, bedank Joost voor de foto’s, bedank Simon Pot voor de flyer, bedank Ab voor 
het omroepen, bedank Belinda voor Lucky Ball, bedank de zaalbeheerder voor alle hulp, bedank de catering voor een 
bar bij de tribune, bedank de tegenstander voor de leuke wedstrijd, bedank de scheidsrechter voor het fluiten en ga zo 
maar door. 
Laat je waardering blijken, niets komt vanzelf! 
 
Ilan Verboom 
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Takenlijst Zaaldienst 
******************* 

 
Opruimen 
Moet jullie team opruimen? De banner, slingers, zwarte spandoek in de sporttas en de vlaggen passen in de kast. De 
grote voorwerpen (speakers, trommel) mogen los in de regiekamer gezet worden. De overgebleven flyers mogen de 
prullenbak in, of boven je bed. 
 
Ballencontainer 
Check of de ballencontainer goed op slot zit. Het is belangrijk dat het slotje twee keer door het gat steekt, anders kan hij 
alsnog geopend worden. 
 
Banner 
De banner ligt in de kast in de regiekamer. In een zwarte tas met rits. Om de banner in elkaar te zetten haal je uit de 
behuizing een stok (lijkt op een tentstok) die je in elkaar schuift en door het gat haalt. Tip: druk het gat met je vinger 
omhoog zodat hij ook in de gleuf eronder past, dit gaat niet vanzelf. Vervolgens trek je de banner omhoog en zet je ‘m 
vast aan de bovenkant van de stok. Onderaan zitten nog twee voetjes die je uit kan draaien waardoor hij stevig staat. 
Deze banner dienen jullie bij de ingang naast de trap naar de tribunes neer te zetten. Hier staan ook andere banners dus 
geef ‘m een mooi plekje. 
 
Beachflag 
De beachflag ligt in de kast in de regiekamer. De standaard met stok staat naast de kast. Schuif de stok door de vlag 
heen en zet ‘m in de standaard. De beachflag dienen jullie naast de tribune neer te zetten. Geef ‘m een mooi plekje 
naast de display van de flyer. 
 
Flyers 
De flyers komen in de regiekamer te liggen. Aan jullie de taak om deze op de stoeltjes van de tribune te leggen. Er is 
ook een display, zet deze bij de tribune neer naast de beachflag en gebruik de grote vakken om een opengeslagen flyer 
(2x) in te schuiven en het bakje om een aantal in te zetten. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen het gaan 
lezen! 
 
Jurytafel 
De jurytafel bestaat uit 2/3 tafels naast elkaar waar de juryvoorzitter, schotklok en scorebord bediener aan kunnen 
zitten. Zorg dus ook voor drie stoelen. Zet deze ter hoogte van de middenlijn neer aan de kant van de tribune. Plaats 
het scorebord en zorg dat deze werkt. Zorg ook dat de schotklokbediening klaar staat, deze hoeft nog niet aangesloten 
te worden. Dat doen ze zelf bij de wedstrijden van de B1, A1 of 1e. Het scorebord en de schotklokbediening moeten 
jullie bij de zaalbeheerder halen. Zij weten ook waar de tafels en stoelen staan die je mag gebruiken. 
 
Scorebord 
Als je alleen het scorebord moet regelen en niet de jurytafel, heb je 1 tafel met stoel nodig met de 
bediening voor het scorebord erop. Sluit deze aan en zorg dat het werkt voor jezelf en de teams 
die die dag spelen. De zaalbeheerders weten waar alles ligt en geven je de bediening mee. 
 
Slingers 
De slingers liggen in de kast in de regiekamer. Het is in totaal 80 meter aan slingers dus wees er 
voorzichtig mee. 4 x 10 meter wit en 4 x 10 meter zwart. Hang deze om en om, vanaf de tribunes, aan de muur aan de 
lange zijde (zijlijn). Let wel op waar de spandoeken hangen. 
 
Spandoeken 
Er zijn twee spandoeken. 1 deel is het zwarte ‘Een superleeuw zal altijd blijven zingen’ van 20 meter. De ander is een 
verzameling van de sponsordoeken en spandoeken die door de jaren heen gemaakt zijn. Dit is een grote muur van 
spandoeken waar alles aan elkaar zit. Zorg dat je deze eerst goed uitvouwt op de vloer. Eerst helemaal uitrollen en dan 
uitklappen. De sponsordoeken zijn de bovenste en maak je vast een voetplaten die je naar boven moet tillen. Probeer 
eerst de uiteindes en als je meer nodig heb dan pak je er meer. Hij moet helemaal strak hangen! Aan de overkant van de 
regiekamer deur in diezelfde gang is een deur naar een trap naar boven. Het lange zwarte spandoek hang je op dezelfde 
manier op aan dezelfde kant. Deze heeft al lussen die je aan het touw kunt maken. 
Dit is een ingewikkelde taak waarbij je voorzichtig met de spandoeken om moet gaan. Kom je er niet uit? Twijfel je of je het goed doet? 
Stuur Ilan een appje en hij zal je helpen. Trainers en eventuele ouders graag hierbij opletten en meedenken/helpen, want dit vergt soms wat 
creativiteit, omdat het niet 1,2,3 op te hangen is. 
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Speakers 
De speakers staan in de regiekamer. Deze moeten in de hal gezet worden. Dit dienen jullie bij de korte zijde van de kant 
van het scorebord te doen. Er zijn twee subwoofers en twee normale, plus een rode krat met versterkers (heel zwaar) en 
een boodschappentas. Zorg dat deze spullen netjes neergezet worden. Het aansluiten mag alleen Ilan doen. Verder 
hoeven jullie dus niks te doen. 
 
Trommel 
De Vakkie A-trommel ligt in de regiekamer. Deze dienen jullie op de tribune neer te zetten. Leg ‘m bij voorkeur 
vooraan zodat iedereen weet dat de trommel er staat en gebruikt mag worden. Vergeet de stokken niet! Deze liggen in 
een tas in de kast. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

15 nov 
17 nov 
21 nov 
 

Schoonmaak kantine 
Pub Quiz 
Kookcursus “Superchefs” 
 

24 nov 
22 dec 
20 jan 

Klaverjas 1 
Klaverjas 2, kerstdrive 
Kantine verhuurd 

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

 
DOS – Achilles 21-23 
DOS 2 – Achilles 2 20-19 
Excelsior 3 – Achilles 3 18-15 
Achilles 4 – Pernix 4 18-23 
Achilles 5 – Refleks 4 26-11 
Achilles 6 – OKV 4 27-9 
Achilles 7 was vrij 
Fiks 6 – Achilles 8 22-15 
Achilles 9 – KZ Danaiden 9 5-8 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
DOS – Achilles 21-23 
KVA – BEP 21-22 
KVS/Maritiem – De Meervogels 28-20 
HKV/Ons Eibernest – ZKV 24-28 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 2 4 2 0 0 48 42 6 0 
BEP 2 4 2 0 0 44 41 3 0 
DOS 2 2 1 1 0 49 48 1 0 
KVS/Maritiem 2 2 1 1 0 48 42 6 0 
KVA 2 2 1 1 0 48 45 3 0 
ZKV 2 2 1 1 0 53 52 1 0 
HKV/Ons Eibernest 2 0 0 2 0 45 53 -8 0 
De Meervogels 2 0 0 2 0 43 55 -12 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
DOS- Westbroek 1 - Achilles 1 
Na een slechte generale repetitie op de donderdagtraining, gingen we toch vol vertrouwen richting Maartensdijk waar 
de wedstrijd tegen Dos gepland stond.  
 
Een tegenstander dat op het veld uitkomt in de hoofdklasse en dus op papier een hele opgave zou zijn. Gelukkig voor 
ons speelden we niet op papier, maar in een piepkleine sporthal waar het gehele dorp naar toe was gekomen.  
 
De wedstrijd begon niet scherp en we liepen vanaf het begin achter de feiten aan.  Toch kon DOS maar niet uitlopen 
en konden we blijven aanhaken.  De tweede helft moesten we de aanvallende en verdedigende scherpte vasthouden als 
we voor een stunt wilden zorgen tegen deze stugge ploeg. Met maar liefst 8 doelpunten sleept Julia ons door deze 
wedstrijd heen en konden we 20 sec voor tijd de wedstrijd op slot gooien door de 21-23 te maken. 
 
Zo zie je maar dat je met een hoop vechtlust en vertrouwen hebben in elkaar een heel eind kan komen!!  
 
Meegereisde supporters , bedankt!  
 
Dylan 
 
DOS (W) 2 - Achilles 2 
Na twee rommelige trainingen (door geblesseerden en zieken binnen de selectie), stond afgelopen zaterdag de 
uitwedstrijd tegen DOS op het programma. Aangezien wij spelers moesten afstaan aan 1, bestond een ploeg van 12 
spelers nog maar uit 9 spelers. Achilles 3, top dat jullie onze bank weer ouderwets wilde vullen! Wat betreft de 
wedstrijd, het was opnieuw niet goed genoeg. Zoals al meerdere keren dit seizoen, lieten we ook zaterdag de wedstrijd 
in de laatste paar minuten uit onze handen glippen waardoor we 2 punten moesten achterlaten in Maartensdijk 
(eindstand 20-19). Natuurlijk moeten we, tijdens trainingen en wedstrijden, regelmatig spelers afstaan aan Achilles 1. 
Hierdoor spelen we met wisselende combinaties en is de voorbereiding niet optimaal, maar dit is natuurlijk geen 
excuses om te verliezen! Volgende week gaan we er opnieuw tegenaan met meer lef, beleving, enthousiasme, 
doorzettingsvermogen en teamspirit. 
‘Achilles 2, het wordt tijd dat we in de goede treinwagon stappen!’ 
 
Groetjes, Inge 
 
P.S. Donderdag tijdens de training in het Zuiderpark ben ik één brace kwijt geraakt, heeft iemand deze 
toevallig gevonden? 
 
Excelsior 3 – Achilles 3 
Afgelopen zaterdag stond voor Team 3 de tweede wedstrijd van dit zaalseizoen op het programma. Een aantal weken 
geleden traden wij nog aan tegen het 4e team van Excelsior en daar werd toen moeizaam van gewonnen. Deze week 
stond het 3e team van Excelsior op het programma en als wij de inside information mochten geloven zou dit nog 
weleens een outsider voor de titel kunnen zijn. 
De uitslag van hun eerste wedstrijd liet ook niet veel voor de verbeelding over. Een klinkende 33-10 overwinning op 
het arme Velocitas 3 stond op het wedstrijdformulier van vorige week. We waren dus gewaarschuwd. 
 
De oplettende lezer heeft vorige week in het verslag van onze wedstrijd tegen DES 3 kunnen lezen dat er in het 
getoonde spel van Team 3 een enorme stijgende lijn te bespeuren valt. Het dynamische spelletje wat zo gewenst is komt 
steeds vaker terug in de wedstrijden en met mooie crosspasses naar de achterkant van het vak werd een goede wedstrijd 
gespeeld tegen het sterke DES 3. Hoewel er een  geflatteerde uitslag 16-21 op het scorebord stond aan het einde van 
die wedstrijd, mochten wij elkaar toch wel trots in de ogen aankijken want het spel was gewoon goed. De hoop was dan 
ook dat we deze week die lijn door konden zetten. Helaas lukte dit in de eerste 10 minuten van de wedstrijd niet 
helemaal. Excelsior begon de wedstrijd scherp en zonder echt met scherp te schieten kwamen zij na 10 minuten spelen 
op een riante 7-0 voorsprong.  
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Door een aantal wissels en vooral de koppen nog eens goed bij elkaar te steken werd de schade vlak voor rust beperkt 
tot een nog te overbruggen 9-4. Maar, deze achterstand was echt alleen te overbruggen als afspraken nagekomen 
zouden worden en er op alle fronten net een tandje harder, feller en scherper gewerkt zou worden. Voor elkaar en voor 
de punten.  
Met de schouders eronder en stoom uit de oren kwamen wij de kleerkamers uit en zo werd de stijgende lijn weer 
teruggevonden. Met een aantal rake schoten van afstand en het gemis aan scherpte bij de tegenstander in de tweede 
helft, werd de achtervolging ingezet en kwamen wij uiteindelijk een aantal keer tot op twee punten.  
 
Helaas lukte het ons niet om door te drukken. Het geluk bleek uiteindelijk niet voor ons te kiezen maar voor Excelsior. 
De scheidsrechter floot af bij een stand van 18-15 in het voordeel van Excelsior. Eerlijk is eerlijk, als je met 7-0 achter 
komt te staan in de eerste 10 minuten dan kan je je afvragen of je wel recht hebt op de punten. Aan de andere kant, als 
je van een 7-0 achterstand terug kan komen tot twee punten verschil, waarmee het natuurlijk gewoon weer een 
wedstrijd was, dan zou je ook kunnen spreken van een enorm knappe teamprestatie. En dat is toch wel een groot 
compliment waard.  
 
Aanstaande zaterdag de eerste punten pakken van dit zaalseizoen. Velocitas 3 zal dan de tegenstander zijn, uit in 
Leiderdorp. 
 
Ik heb er zin in! 
 
Groeten, 
Bart  
 
Achilles 6 - OKV 4  27-9 
[18-11 15:56] Tjitse: Door alle Sinterklaas perikelen, zou je haast het belangrijkste vandaag  vergeten… Het tegendeel is 
waar 
[18-11 15:56] Tjitse: MATCHDAY!!! 
[18-11 15:57] Danielle:        
[18-11 15:57] Danielle: Miste je al! 
[18-11 16:25] erwin: Yesss, succes vanavond luitjes! 
[18-11 17:21] Danielle: Erwin vV appt mij net... Niels schijnt gezegd te hebben dat hij ook bij ons moet? Maar we 
hebben Niels en sem toch? 
[18-11 17:22] Shirley: Niels zou spelen en dan Sem reserve was het plan 
[18-11 17:22] Danielle: Precies.... app ik dat ff... 
[18-11 17:25] Marieke: Vind t wel een verwarrend bericht Daan hahaha 
[18-11 17:26] Danielle: Van veen dacht ineens dat ie bij ons moest... komt door Niels... verwarring is uit de lucht! 
[18-11 17:42] Tjitse: van Veen is ook welkom   
[18-11 17:42] Tjitse: grapje 
[18-11 17:42] Danielle: Snap ik... maar die kon niet... 
[18-11 18:00] Yhoeri: Heel veel succes!!! 
[18-11 18:00] Yhoeri: Winnen he! 
[18-11 18:00] Mieke: We hebben twee ballen toch?? 
[18-11 18:01] Danielle: 3 zelfs... 
[18-11 18:01] Danielle: Ik heb er 1 voor de tegenpartij 
[18-11 18:01] Danielle: Marieke 2 voor ons 
[18-11 18:02] Marieke: Ik 1 en Audrey 1   
[18-11 18:02] Danielle:    
[18-11 18:03] Mieke:    
[18-11 18:09] Sandra: Eerste aanval    
[18-11 18:12] Marieke: Zeg maar dag met je handje  
[18-11 19:55] Yhoeri: Stand? 
[18-11 19:58] Mieke: 16-5 
[18-11 19:57] Yhoeri: Nice 
[18-11 19:57] Yhoeri: Mij missen doen jullie dus niet 
[18-11 19:58] Yhoeri:   
[18-11 19:58] Mieke: Hahaha nee niet echt 
[18-11 19:58] Mieke: Nu zo doorgaan in de tweede helft 
[18-11 20:27] Mieke: Beetje jammer geen 30   
[18-11 20:27] Mieke: 27-9 
[18-11 20:28] erwin: Schandalig weinig 
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[18-11 20:28] erwin: Ik voel een straftraininkje aankomen woensdag 
[18-11 20:49] Tjitse: Erwin; heb je zo voldoende informatie voor een verslag? 
[18-11 21:07] erwin: Fabian floot? 
[18-11 21:08] Mieke Achilles 5: Jep 
[18-11 21:08] Marieke: Jaaa was lekker 
[18-11 21:08] erwin: Dan komt 't wel goed 
[18-11 21:08] erwin: Fabian, Sem en Niels, bedankt! 
[18-11 21:09] Danielle: Weergaloze acties.... publiek op de banken... 
[18-11 21:09] Danielle: Lees: m’n moeder... 
[18-11 21:10] Danielle: Matthijs scoort er 6... heeft gelijk last van z’n knie 
[18-11 21:10] Danielle: Samen met Niels topscorer... 
[18-11 21:10] Danielle: Alle stippen gingen erin! 
[18-11 21:10] Danielle: Zo... verslag is klaar! 
[18-11 21:11] Mieke: En daarna een lekker biertje op de goede afloop 
[18-11 21:11] Mieke: Oh nee 
[18-11 21:23] Danielle: Correctie.... Mathijs is met 1 t..... krijg op m’n kop...  
[18-11 21:23] Mieke: Ohhhhhhh    
 
Groetjes van Team 6 
 
Fiks 6 – Achilles 8 
Waar de meeste ploegen er inmiddels al de nodige uren op hadden zitten in de zaal, was het voor Achilles 8 dit 
weekend voor het eerst. De wedstrijd, mede mogelijk gemaakt door Aquarius, was er één tegen Fiks uit Oegstgeest. De 
meesten nog wat brak van de pubquiz de avond ervoor, was Tom door een confronterende foto die avond in de 
ochtend nog maar even naar de sportschool geweest, had Henk vrij veel last van een te natte Poseidon Kiss en was ik 
persoonlijk zo dom om te dronken te gaan stappen op hakken wat resulteerde in een kapotte enkel. Naast Johan "Mr 
Gold schoes" konden we gelukkig ook rekenen op Nikki. We begonnen de wedstrijd voortvarend met een 4-1 
voorsprong maar toen kwamen de oudjes van Fiks los. Vrijwel elke bal van ze vlogen erin en wij konden daar niks meer 
tegenover stellen. De ruststand van 11-5 was dan ook een flink groot gat in ons nadeel. Gelukkig kan Henk erg goed 
multitasken, want naast voorbeeldig reserve en uitmuntend figurant in de nieuwste videoclip van Ragga Menno (titel 
Bhoedjel Bhaat), was hij ook onze coach vandaag met wat stimulerende woorden. Het sorteerde effect want we knalden 
er weer volop bovenop en wisten terug te komen tot 14-14. Helaas hadden we wel flink met onze krachten moeten 
smijten en zat het ons soms ook niet mee op bepaalde momenten, waardoor we alsnog de punten aan onze 
tegenstander moesten laten: 22-15. Johan liet nog even zijn voetbalkwaliteiten zien en Nelleke rende snel de sportzaal 
uit op haar sportschoenen. Een slecht begin van de zaal dus, maar met een hoopvolle tweede helft voor de rest van het 
seizoen! Heel veel lieve groetjes van Alex. 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Vriendenschaar A1 20-16 
Achilles A2 – KVS/Maritiem A2 17-13 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 was vrij 
Achilles B1 – ZKV B1 20-26 
ALO B1 – Achilles B2 9-9 
Tempo C1 – Achilles C1 20-6 
Achilles C2 was vrij 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 – PKC/SWKGroep D1 17-10 
Dijkvogels D2 – Achilles D2 2-12 
Achilles D3 was vrij 
VEO E1 – Achilles E1 4-12 
Achilles E2 was vrij 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E3 2-6 
Achilles F1 – Die Haghe F1 8-11 
Achilles F2 – Die Haghe F2 11-9 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
HKV/Ons Eibernest B1 - HKV Achilles B1 (vorige week) 
Op zaterdag 11 november moesten wij uit tegen Eibernest B1. We gingen daarheen voor 2 punten en hadden veel 
zelfvertrouwen, maar de eerste helft was matig van onze kant, waardoor Eibernest in de wedstrijd kon blijven. En we 
niet echt uitliepen. Uiteindelijk kwamen we met 5-9 voor, dus dan zou je denken dat we het gaatje te pakken hadden, 
maar dat konden we niet doorzetten waardoor ze weer terug kwamen tot 9-9. Uiteindelijk was het rust met een 
voorsprong van een punt: 9-10. 
In de rust werden we goed opgeladen door de trainers voor de tweede helft en dat zag je ook wel. We begonnen 
opnieuw en kwamen al snel met 10-14 voor en dat konden we doorzetten. Dit keer vielen de ballen wel en we stonden 
er weer als team die weer positief naar elkaar deed. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 13-27, na een goede tweede 
helft! 
 
Cino 
 
Achilles D1 - Maassluis D1 
Wij moesten alweer vroeg verzamelen om naar Maassluis te rijden met de D1. Niet iedereen verzamelde voor het veld, 
dus we zagen elkaar allemaal in de zaal bij  Maassluis. Er was nog genoeg tijd om warm te lopen en een praatje te 
houden. Gelukkig was Demi weer terug en mocht Lucas op de plek van Damien spelen in verband met een blessure 
aan zijn vinger. 
De wedstrijd begon en het ging allemaal een beetje moeizaam. De eerste goal werd na 8 minuten gemaakt door Paivi en 
vlak daarna de 2e door Nikki. Het andere aanvalsvak maakte na een paar minuten de 0-3. In de verdediging werd 
Maassluis goed verdedigd en wij maakten lange aanvallen. Net voor de rust wist Maassluis nog wel 1 keer te scoren. 
Ruststand 1-4. 
De tweede helft bleven we goed verdedigen en had Maassluis het moeilijk. Ook aanvallend ging het goed en we 
maakten nog 9 goals in de tweede helft met zijn allen. Ook mocht Manel nog een stukje invallen in de tweede helft. De 
eindstand is 3-13 geworden. Daarna gaf iedereen elkaar een handje en werd de scheids bedankt. Op naar volgende 
week!!! 
 
Groeten, Björn 
 
Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
Afgelopen zaterdag speelde we in sporthal Zuidhaghe tegen een van onze concurrenten namelijk Vriendenschaar A1. 
We wisten dat dit net zoals de week hiervoor een spannende wedstrijd kon gaan worden.  
 
In de eerste paar minuten van de wedstrijd gebeurde er niet veel en er werd ook niet veel gescoord. Er was te zien dat 
wij een beetje in de wedstrijd moesten komen, maar dit gebeurde na een paar minuten ook. We begonnen met een 
achterstand van 0-2, maar wij begonnen langzaam los te komen. We scoorden een paar punten, waardoor we ineens 5-2 
voorstonden. Voor de rust kon Vriendenschaar nog redelijk terugkomen met een ruststand van 8-6. Onze verdediging 
was erg goed, maar door onze tegenstanders werd er ook veel druk gegeven waardoor het scoren nog best lastig ging. 
De tweede helft konden we meer kansen gaan creëren en afmaken, waardoor we weer een grotere voorsprong kregen. 
In de laatste minuten probeerde Vriendenschaar met het inzetten van reserves nog terug te komen, maar dit was niet 
genoeg om de 2 punten van deze week te pakken. De eindstand was 20-16 en ik denk dat we hier zeker trots op kunnen 
zijn! Door samen te werken als een team hebben we de punten gepakt.  
 
Danique  
 
Achilles B1- ZKV B1 
Deze wedstrijd was voor ons een belangrijke wedstrijd omdat Zkv ook een sterke ploeg is en daarom was één van de 
opdrachten die we kregen voor de wedstrijd dat we er als een "echt" team moesten gaan staan. Zkv kwam met 0-2 voor, 
maar gelukkig kwamen we weer snel bij en ging het gelijk op. We gingen de rust in met 11-10 omdat Noa in de laatste 
paar seconden de bal vanaf de middenlijn erin schoot. Na de rust ging het steeds gelijk op maar stond Zkv steeds 1 
punt voor. Wij bleven doorgaan als een echt team maar helaas was dit niet genoeg om de wedstrijd te winnen en werd 
het 26-20. Hopelijk kunnen we onze positiviteit doorzetten naar volgende week!! 
 
Daphne 
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ALO B1 - Achilles B2 
Kwart over 2 verzamelen in onze nieuwe/oude thuishal Ockenburgh. 
Wij beginnen met in de verdediging, Zohier, Kaj, Mikki en Anna. 
In de aanval met Julian, Sebas, Nova en Kayleigh. 
In de eerste 5 minuten scoort Nova onze eerste punt binnen en vrijwel gelijk daar achteraan Julian onze tweede. 
Helaas scoort ALO hun eerste, tweede en hun derde punt, wij staan nu 3 – 2 achter. 
Maar, op volgorde scoren Julian, Zohier, Mikki en weer Julian, dus in de rust staan wij weer voor met 3-6. 
Volhouden Achilles!!!!! 
In de tweede helft kom  ALO met twee punten terug, Zohier scoort weer voor ons en ALO daarop weer. 
Het staat nu 6-7. Het is nu best wel spannend, veel pogingen voor ALO en voor ons die er helaas niet ingingen. 
De laatste 10 minuten komen Lucas en Quincy erin voor Zohier en Kaj, wat frisse wind kunnen wij wel gebruiken. 
Nova en Anna scoren onze 8e en 9e punt. 
ALO komt weer terug en maakt een gelijk spel met 9-9. 
De volgende wedstrijd winnen wij van jullie!!!!! 
 
Celeste 
 
Achilles D1 tegen PKC D1 
18 november 2017 . 
Vandaag om 13 uur moesten wij tegen de D1 van PKC. 
Opstelling: Vak 1 Levi, Paivi, Nikki en Damien 
                  Vak 2 Jill, Demi, Björn en Mick 
Reserves: Lucas en Manelle 
Trainer: Jordy helaas konden Jisse en Pepijn er niet bij zijn. 
 
Vak 1 begon met de aanval en de wedstrijd met een eerste doelpunt van Nikki. 
PKC scoorde daarna de 1-1 maar Mick maakte vlak daarna de 2-1, daarna werd het 2-2, 2-3 maar kon ik (Damien) het 
gelukkig 3-3 maken. 
Jill kreeg een strafworp de eerste keer ging het mis maar doordat PKC te vroeg inliep mocht Jill hem nog een keer 
nemen en het werd 4-3 daarna volgde er een mooie doorloop die werd aangegeven door Mick en gescoord door Jill (5-
3). Toen werd het 5-4 maar maakte Levi de 6-4. 
Toen werd het 6-5 maar Mick maakte de 7-5 en Levi de 8-5. 
We gingen de rust in met een voorsprong! 
Jordy vertelt ons dat wij erg goed spelen maar dat wij nog iets feller moeten zijn. 
 
Na de rust maakte wij goede verdedigingsacties vooral van Demi, ook kregen wij een vrije worp die werd genomen 
door Levi  en Nikki maar helaas ging deze op de rand. 
Björn ving goed de bal af waardoor de bal weer snel naar het andere vak ging en hierdoor kon  levi een mooie aanval 
maken 9-5. PKC  maakte de 9-6. 
Paivi maakte een mooie verdedigingsactie door de dame van Nikki te verdedigen en gelijk daarna haar eigen Dame. 
Mick maakte een mooie doorloop die werd aangegeven door Demi en het werd 10-6. 
PKC maakte de 10-7 maar Levi de 11-7 en PKC de 11-8, toen maakte Mick de 12-8 en ik(Damien) de 13-8. 
PKC 13-9, maar door weer een mooie doorloop van Jill aangegeven door Demi werd het 14-9 en maakte Jill ook de 15-
9. 
Levi mocht een strafworp nemen omdat de tegenstander vol op zijn arm sloeg en het werd 16-9. 
Levi mocht nog een strafworp nemen alleen deze ging er niet in maar Levi ving hem wel zelf af. 
PKC maakte de 16-10 en Jill sloot de wedstrijd af met 17-10!! 
Het was een leuke wedstrijd en de scheidsrechter heeft goed gefloten. 
Ik ben heel trots op mijn team!! 
Manelle en Lucas ontzettend bedankt voor het reserve staan!! 
Jordy was erg trots op ons en zijn dag kon niet meer stuk!! 
Jammer dat Pepijn en Jisse er niet bij konden zijn want zij moesten zelf spelen maar ook zij hebben gewonnen!! 
 
Groetjes Damien Leben 
 
Achilles D1 - PKC/SWKGroep D1 17-10 
Toch staat dat altijd mooi bij de opstellingen op de website en in het krantje: Achilles D1 - PKC D1. Het is mooi dat de 
jeugd van Achilles tegenwoordig ook altijd in het rijtje staat van dit soort ploegen.  
Gebrande koppies bij het praatje in de kleedkamer. Iedereen was gefocust en alles straalde er vanaf om ons uiterste best 
te doen tegen zo’n ploeg als PKC. En in de wedstrijd gebeurde dit ook.....zo moest Levi zijn schot nog even op scherp 
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zetten na 3 te korte schoten, maar daarna was hij ‘on fire’. Goede schoten werden afgewisseld met doorbraken, 
waardoor de ballen er in vlogen. Verder is deze jongen fysiek supersterk met af en toe een kleine slimmigheidjes zoals 
een extra duwtje, zodat de tegenstander op de lijn staat. Iemand die de lijnen uitzet en rust in zijn vak bewaart. Naast 
hem staat Damien, die altijd blijft gaan met aanbieden. Zo zorgt hij dat hij rebound staat voor de schoten van Levi of 
hij biedt zich netjes naast Levi aan om ruimte te maken voor de doorbraak. Echter kan deze jongen nog veel 
meer,......hij heeft een dodelijk schot. Laat hem niet vrij rond 4 a 5 meter van de paal want hij knalt ze er allemaal in! 
Verdedigend heeft hij deze wedstrijd perfect gedaan door zijn heer uit te schakelen op de korte kans waar PKC op 
speelde, uitstekend! Dan hebben we de 2 heren gehad in dit vak, maar wat is het toch lekker als je daarnaast Nikki en 
Paivi hebt. Twee enorm harde werkers die altijd ervoor zorgen dat het vak scoort. Nikki fysiek sterk, veel kracht en erg 
alert is om de korte kans te nemen na een afgevangen schot. Ze mag hem van mij nog veel vaker nemen, maar wat is 
het gaaf om te zien dat ze dingen snel oppakt waar we op trainen. Ook altijd goed aanspeelbaar waardoor het baltempo 
hoog kan blijven. En dit laatste komt mede doordat ze een sterk koppel vormt met Paivi, ons “trainingsbeest”! Paivi 
blijft altijd gaan en zal nooit verzaken. We spelen heel erg op hoog baltempo, uit de ruimte schieten/afvangen en op de 
juiste momenten voorlangs aanbieden. Precies deze dingen doet Paivi. Al is ze één van de kleinste, zij gooit haar 
lichaam altijd volledig in de strijd met afvangen uit de ruimte van een schot. Wanneer ze een rugkant heeft gegooid, 
staat ze alweer weer klaar om in te snijden. Verder verdedigend altijd zo sterk waardoor haar dame eigenlijk nutteloos in 
het veld staat! 
In het andere vak hebben we Mick, altijd een genot om naar te kijken. Deze jongen heeft een dodelijk schot van een 
wat grotere afstand. Als PKC heer moet je er dan ook bot bovenop en dat is dan ook net de pech voor hem, want Mick 
heeft ook een super snelle beweging naar binnen waardoor de doelpunten vaak om je oren vliegen als tegenstander en 
geen raad meer weet hoe te verdedigen. Heerlijk om te zien hoe Mick kijkt wat ze tegenstander doet en hoe hij daar op 
inspeelt, klasse! Naast Mick staat Björn, die enorme stappen heeft gemaakt dit jaar omdat hij van ver moest komen. 
Verdedigend hebben we er zo hard op getraind en ook dit komt nu helemaal naar voren in de wedstrijd. Een fysiek, 
lange heer stond tegen Björn en hij is er constant vanaf de middellijn bij gebleven. Elk schot van grote afstand was 
onder druk (in mijn ogen soms zelfs verdedigt), korte kansen werden niet weggeven en ook voor de doorloop was er 
bijna geen kans! Niet normaal wat een stappen Björn al heeft gemaakt dit jaar en altijd vol positiviteit op een training 
staat, klasse! En ook in dit vak hebben we een super duo m.b.t. de dames, die al zeer lange tijd bij elkaar staan. En dat is 
te zien in de wedstrijd door de kansen die zij samen creëren. Jill, onze “pitbull”, die altijd vol energie en agressie die 
wedstrijd in gaat! Heerlijk om als coach te zien dat fanatisme. Verdedigend vol die ballijn aangaan om die bal eruit te 
halen, en aanvallend zo hard die doorbraak inzetten dat een vrije doorloop vaak een zekerheidje is. En wat is het dan 
ook heerlijk dat Jill deze wedstrijd ze ook bijna allemaal afmaakt! Soms is het zo zonde voor jezelf als speler dat je je 
eigen kansen niet beloont door te scoren, maar daar had je vandaag geen last van. Wat was jij scherp vandaag!  
En dan Demi, onze terechte aanvoerster. Zonder haar loopt heel het vak niet....altijd aanspeelbaar, in dienst van het 
team en zo belangrijk in die paalzone. Ze heeft eigenlijk technisch het beste schot, maar helaas brengt ze zichzelf niet in 
deze positie. Daar gaan we hard aan werken om vooral die korte kansen rond de paal jou eigen te maken, maar wat is 
het fijn om jou in het team te hebben om al die andere spelers tot hun recht te laten komen. In het boekje bij je opa 
moet je nu zelf een streepje zetten bij elk gescoord doelpunt, maar van mij mag je er nu 9 bijzetten want elk gescoord 
doelpunt in jullie vak is aangegeven door jou!! 
En al deze individuele klasse kwam vandaag bij elkaar, zodat we er als team stonden. Vol met agressie, positiviteit, 
spelplezier en concentratie gingen we die wedstrijd in en hebben dit tot de laatste minuut volgehouden, waardoor PKC 
eigenlijk volledig kansloos was. Het was heerlijk om te coachen en wat heb ik genoten! Een zeer trotse coach zit hier, 
die nog steeds aan het nagenieten is op zondagmorgen.  
Deze wedstrijd een keer geen speelminuten voor onze vaste reserves:  Manelle en Lucas. Maar wat is het toch fijn om 
zulke goede reserves te hebben. Ze staan altijd voor de D1 klaar, altijd zo betrokken en trainen mee wanneer het kan. 
Ook echt een pluim voor jullie dat jullie er altijd staan, bedankt namens mij en héél het team.  
 
Groeten,  
van een zeer trotse coach Jordy 
 
Veo E1 -Achilles E1 
Veo scoorde de 1-0. 
Maar we gaven niet op. 
Want Bradley scoorde de 1-1. 
2e periode. 
1-2 door Jim. 
1-3 met een doorloop van Dirk. 
3e periode 
1-4 door Jim, hij nam veel rust voor zijn schot. 
2-4 door Veo. 
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2-5 door Esmee 
Sanne schiet van afstand de 2-6 
Veo scoort 3-6 
Dan weer Esmee 3-7 
Sanne weer en dat is 3-8 
Bradley scoort de 3-9 
4e periode 
3-10 door Kiki 
De 3-11 weer door Bradley 
Daarna twee goals achterelkaar van Kiki: 3-12 en 3-13 
De strafworpen hebben we gewonnen met 2-3! 
 
Groetjes van Dirk 
 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E3 
Op de dag dat Sinterklaas aan komt in Scheveningen speelt de E3 in de Blinkerd. Zowel KVS als Achilles heeft de 
eerste wedstrijd gewonnen. Al snel maakte Joanne 1-0. Daarna ging de wedstrijd gelijk op en maakte KVS 1-1. Vlak 
voor de pauze maakte Joanne haar tweede. Het derde kwart was geweldig. Met een goede wissel liep Achilles uit naar 6-
1. Zowel Donya als Sem maakten er twee. In het laatste kwart kwam KVS nog terug tot 6-2 en daarmee was de tweede 
overwinning van E3 een feit. We bedanken de scheids voor zijn inzet. We konden meteen door naar de haven.  
 
Joanne van Kaam 
 
Achilles F1 – Die Haghe F1 
Op de dag van de intocht van Sinterklaas mochten wij om 09.00 uur thuis spelen tegen F1 van Die Haghe. Thuis 
betekent in dit geval Sporthal Houtrust, omdat Sportcampus Zuiderpark helemaal in het teken van judo staat. En wat is 
het trouwens een fijne hal, zeg, Houtrust. Prima voor onze f1-thuiswedstrijd. 
Het publiek wist de hal gelukkig ook te vinden. Vaders, moeders, opa en oma, broer….  Bijna alle mogelijke 
familieleden waren wel vertegenwoordigd op de tribune èn langs de lijn. Dit speelt natuurlijk extra fijn. 
Het veld leek eerlijk gezegd wel groot, maar Marinus was onze scheidsrechter dus het zal vast wel goed zijn geweest.  

De eerste 10 minuten waren we erg aan elkaar gewaagd. Die Haghe speelde met drie heren en één dame. Britt, Sem, 
Lars en Imke gaven Die Haghe geen ruimte. Een botsing met een elleboog zorgde ervoor dat Imke even aan de kant 
ging. Tim nam de rol van Imke over en dat ging top.  Lars kreeg een bal op z’n neus, maar dat deed hem niets. Dapper 
speelde hij verder. Tim schoot vaak van grote afstand op de korf, helaas zonder resultaat. We hadden veel balbezit, 
mooi spelopbouw en veel kansen. Helaas lukte het niet om te scoren.  Maar gelukkig scoorde Die Haghe ook (nog) 
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niet, zelfs niet toen zij een strafworp kregen. Britt was onwijs goed op dreef. Ze onderschepte veel ballen en speelde fijn 
fanatiek! 
Het tweede kwart speelden we met Sem, Imke, Lars en Sophie. Helaas viel het eerste doelpunt voor Die Haghe. Al snel 
volgde het volgende …. Het tempo lag erg hoog. Oei, 0-3… Maar toen kwam Superspeler Britt in het veld. En ja hoor, 
Sem scoorde een prachtig goal, 1-3. Britt er weer uit, maar er ook snel weer in toen Die Hage 1-4 scoorde…  Sophie 
wist steeds goed vrij te lopen, maar ze kon niet voorkomen dat Die Haghe uitliep via 1-5 naar 1-6. Kansen genoeg, 
maar de ballen wilden er niet in.  Imke stond steeds sterk te verdedigen, met verdedigende rebounds volgens leden van 
korfbalfamilies… En ja hoor, eindelijk een bal erin: Britt scoort 2-6 en Tim zorgt voor 3-6. 
Sem ging na de eerste helft alvast richting de haven omdat hij de aankomst van de Sint per boot mocht begeleiden. 
Gelukkig is dat, ondanks de wind, heel goed gegaan. 
Na de rust mocht Xander na weken eindelijk weer mee spelen. Een pittige blessure (gebroken pols) zorgde ervoor dat 
hij weken niet mocht spelen. Maar wat een kanjer: hij heeft geen training of wedstrijd gemist. Echt, wat een teamspeler, 
geweldig! Respect voor zijn instelling en die van zijn ouders natuurlijk. 
Die Haghe wist weer te scoren: 3-7. Maar daar is Lars: ja hoor, 4-7. Tim was supersnel, vloog van de 
ene kant van het veld naar de andere kant. Toch werd het 4-8 en 4-9. En toen, echt waar, na weken 
niet getraind te hebben, scoorde Xander zomaar een doelpunt. Hoe cool! 5-9. En na het 10de goal van 
Die Haghe deed Xander het nog een keer: 6-10. 
Het laatst kwart stond Imke langs de lijn. We gingen wat paniekerig van start. Het werd 6-11. Maar 
daar was Xander weer: 7-11 en ook Sophie scoorde: 8-11. Einde wedstrijd. 
Goed voor ons om na het ongeslagen kampioenschap op het veld wat meer tegenstand te ervaren, 
daar leren we alleen maar van. Rick en Merel zorgen er altijd voor dat we met veel plezier spelen. Ze 
hebben ook weer tips voor ons voor de volgende keer. Na starfworpen (1-2), zijn Rick en Merel 
zonder ongelukken naar hun eigen wedstrijden gereden en hebben de f1tjes  Sinterklaas in het land zien aankomen. Wie 
weet hebben de Pieten ook nog wel onze schoentjes gevuld, zaterdag nacht… 

 
Groeten van Imke en de andere kinderen van F1 
 
Achilles F2 - Die Haghe F2 
Vandaag mocht de F2 lekker vroeg aantreden tegen Die Haghe F2. Op het veld hadden we al twee keer tegen ze 
gespeeld en beide keren verloren. Deze keer moest dat dus anders. En hoe! Eerst weer even wennen en helaas 2-0 
achter, maar vanaf toen ging alles super! Ballen werden netjes in de handen gegooid en heel goed gevangen. Er werd 
ook heel goed samen gespeeld. Hierdoor kwamen we op een voorsprong die we niet meer weg gaven. Bij Die Haghe 
kwam de superspeler er in. Dit is wel even lastig natuurlijk want wie moet die speler nou verdedigen? Gelukkig ging het 
heel goed en konden we gewoon doorscoren. We wonnen de wedstrijd met 11-8. Wat was het een leuke wedstrijd en 
wat ben ik super trots op jullie zeg! 
 
Mieke 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
1 dec Sinterklaasfeest  
28 dec kerstdiner 30 mrt Paasavond 
9 feb Carnaval t/m D 13 apr Ladiesavond 
24 feb 16+ feest full love thema 20 apr Game night 
17 mrt Voorjaarsdriekamp jeugd 29 apr Voetbal ADO - PSV 
 
 

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

 
Deze week maar weer 1 jarige. 
Het is Mark de Bruijn die op 28 november zijn 18e verjaardag viert. 
Van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
A.s. vrijdag is het zover. Dan kunnen de kaarten geschud worden. 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Simon – Tjitse Roelie – Ed Annette - Peter 
Roy – Ruud Peter – Olga Dicky – Marian 
Frank – Charles Belinda – Emmy Miranda – Dennis 
Clazien - Frans 
 
We hebben nu 5 tafels bezet en dat is een leuke opkomst. 
Mochten er nog meer mensen willen, dan graag met 2 koppels aanmelden, zodat we 
geen “wachttafel” hebben 
 
Opgeven kan dan via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134 
 
Ik zie jullie graag voor acht uur verschijnen zodat we om acht uur kunnen starten met spelen. 
 
Tot vrijdag 
Olga 
 
 
‘Het is een kikker’ winnaar Pubquiz 2017 
 
Wat weet jij van Freek Vonk en z’n hobby’s? Hoeveel kipnuggets kun je niet 
kopen? Herken jij de deuntjes van Stranger Things, The Crown en Orange is 
the new black? Speciaal voor René GEEN vragen over Max Verstappen? 
Wie is de meest sexy Achilliaan? 
 
Team ‘Het is een kikker’ kon het beste uit de voeten met deze vragen en 
kroonde zichzelf tot winnaar van de Pubquiz 2017. Team EIBER, winnaar 
van de 2016 editie, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Dit team 
wist wel alle antwoorden op de muziekronde. Dat was nodig om het team dat opnieuw derde werd, Team ‘Weer 
tweede’, met een kwart punt achter zich te houden. Wellicht een vrijblijvende suggestie richting dit team om volgend 
jaar een andere naam te bedenken.  
 
Onderaan bleef het ook erg spannend. Lachten de ‘Moeders van de A’ nog het hardst toen na de eerste tussenstand 
bleek dat de ‘Vaders van de A’ de onderste positie stonden, na het eindsignaal waren de rollen omgedraaid. Het bleef 
erg stil rond de tafel van Team ‘Hermans Herrieschoppers’. Een beetje levenservaring is mooi meegenomen als je het 
ver wilt schoppen tijdens de Pubquiz. Jullie tijd komt nog wel! Dit ondanks het feit dat ‘de herrieschoppers 10 
bonuspunten hadden gekregen omdat Ilan het geluid aan de praat kreeg (Ilan, nogmaals bedankt!). De Kranige Knarren 
weerden zich kranig. Dit team scoorde de hoogste ogen in de Ronde Achilles. Waarschijnlijk omdat de organisatie bij 
het samenstellen van de vragen had geput uit de archiefschrijfsels van groepslid Harald… Team Ropemimajuje kreeg 
helaas geen punten voor de meest onuitspreekbare naam. Lekker betekent niet slim. Dat bleek zeker te gelden voor 
Team De lekkerste meisjes van de AC. Volgende keer maar de slimste meisjes sturen. 
 
Er waren ook nog lekkere hapjes. Belinda, bedankt voor het halen! Verder aan alle teams: bedankt voor jullie 
aanwezigheid, het was weer een onvergetelijke avond. 
 
Groeten van de CR 
 
P.S. Nieuwe activiteiten vind je binnenkort in deze rubriek! 
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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 

 
Adreswijziging: Niels Aandewiel 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: 

 
Zarerdag Zuiderpark 09.10 uur Achilles F2 – Dubbel Zes F1 
  09.10 uur Achilles E1 – Die Haghe E1 
  10.10 uur Achilles E2 – De Meervogels E2 
  10.10 uur Achilles E3 – LYNX E1 
  11.15 uur Achilles C1 – Die Haghe C1 
  11.15 uur Achilles D2 – RWA D2 
  13.30 uur Achilles A3 – Atlantis A3 
  14.35 uur Achilles A4 – Velocitas A5 
  14.45 uur Achilles A2 – Velocitas A1 
  16.10 uur Achilles B1 – Groen Geel B1 
  17.40 uur Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
  19.10 uur Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
  20.25 uur Achilles 4 – TOP/SolarCompleet 5 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 47 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11858 
za 25/11 

ZKV 1 -  Achilles 1 19:50 

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

Heren Arien v.d. Berg, Bastiaan Overwater, Dylan Rovers, Gerald van Dijk 

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 17:50 

Scheidsrechter GJ. Visser    
Locatie De Struyck in Zaandam 
Verslag Shera    
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14429 
za 25/11 

Maassluis 3 -  Achilles 2 18:35 

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

Heren 
Amel Groos, Ilan Verboom, Lars Alsem, Michael Matla, Tobias 
Welbergen, Twan de Raad 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 

Verzamelen 17:05 

Scheidsrechter M. vd Linden    
Locatie Olympia in Maassluis 
Verslag Katrien    
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK14940 
za 25/11 

Velocitas 3 -  Achilles 3 19:30 

Dames 
Alana Verboom, Kaylee Pronk, Laura Mombarg, Marian Kasten, 
Mariska van Willigen, Tiana Saimo 

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

Coach Bastiaan Maessen 

Verzamelen 18:00 

Scheidsrechter WCA. Meegdes    
Locatie De Does in Leiderdorp 
Verslag Kaylee    
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16888 
za 25/11 

Achilles 4 -  TOP / SolarCompleet 5 20:25 

Dames 
Joy Oudshoorn, Maaike Roos, Sifra de Kooter, Teddie van Dortmont, 
Vera Berghout 

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser, Erwin Bodaan 

Coach  
Reserves Alex Opmeer 
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Verzamelen 19:40 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Joy    
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16887 

zo 26/11 

Sporting Trigon 4 -  Achilles 5 14:40 

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, Niels Aandewiel, 
Sten Verleg, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 13:25 

Scheidsrechter D. Hoekstra    
Locatie Drie Oktoberhal in Leiden 
Verslag Erwin v V.    
Opmerking afgemeld: Martijn Schaap; Erwin B. zie 4 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17827 

za 25/11 

Achilles 6 -  Fortuna / Delta Logistiek 5 19:10 

Dames 
Audrey de Man, Danielle van Maanen, Mieke Deurloo, Sandra v.d. 
Laaken, Shirley Beck 

Heren Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Tjitse Bouwkamp, Yoeri van der Berg 

Coach  
Reserves Leon van Dam 

Verzamelen 18:25 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Danielle    
Opmerking afgemeld: Marieke van Maldegem, Mathijs Oosterhuis, Tristan Koimer 

     
7     

Opmerking Leon zie 6 

     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK20874 
za 25/11 

Weidevogels 5 -  Achilles 8 17:35 

Dames 
Alex van der Stap, Evy Vroomans, Isabelle Tollenaar, Louise 
Boonstoppel, Nelleke de Kort 

Heren 
Elmar Muller, Henk Kop, Jasper v.d. Burg, Rick Ruis, Sem de Raad, 
Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 16:05 

Locatie SRC Rottemeren in Bleiswijk 
Verslag Elmar    
Opmerking afgemeld: Judith Maes 

     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15117 
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zo 26/11 

Fortuna / Delta Logistiek 7 -  Achilles 9 13:15 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn, Roelie 
Arbouw, Yoke Overwater - Nieman 

Heren 
Arie den Heijer, Fred Claassen, Joost van Soest, Roger Kalberg, Sander 
Nooteboom 

Coach  
Verzamelen 12:00 

Locatie Fortuna-hal in Delft 
Verslag Emmy    
     

A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18336 
za 25/11 

Achilles A1 -  KVS / Maritiem A1 17:40 

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 16:40 

Scheidsrechter R. Peters    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jamie    
     

A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18716 
za 25/11 

Achilles A2 -  Velocitas A1 14:45 

Dames 
Iris de Jong, Maaike van Duijvenbode, Marlou de Reu, Pauline 
Erkelens, Romy van Vianen, Rosanna van Kester 

Heren 
Mark de Bruijn, Noah de Jong, Stef van den Brand, Steijn Winia, 
Tristan Rosenbaum 

Coach Amel Groos, Michael Matla 

Verzamelen 14:00 

Scheidsrechter CJ. Steenbeek    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Mark    

Opmerking 
afgemeld: Robbin Noorlander;  Romy Pauline, Maaike, Iris, Mark en 
Noah zie A1; Stef en Marlou zie B1 

     

A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK17664 
za 25/11 

Achilles A3 -  Atlantis A3 13:30 

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 12:45 
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Scheidsrechter Tobias Welbergen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Estelle    
Opmerking Floortje zie A4 

     

A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK17659 
za 25/11 

Achilles A4 -  Velocitas A5 14:35 

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 

Reserves Floortje Mulder 

Verzamelen 13:50 

Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Britte    
     

B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19707 
za 25/11 

Achilles B1 -  Groen Geel B1 16:10 

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 Marlou de Reu, Nova Lek, Stef van den Brand, Zohier Belarbi 

Verzamelen 15:10 

Scheidsrechter R. Wielinga    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Mick    
Opmerking Noa zie A1 

     

B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK20601 
za 25/11 

Refleks B1 -  Achilles B2 12:15 

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 11:30 

Scheidsrechter T. de Graaf    
Locatie De Schilp in Rijswijk 
Verslag Julian    
Opmerking Zohier en Nova zie B1 
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C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20191 
za 25/11 

Achilles C1 -  Die Haghe C1 11:15 

Dames 
Citlali Sip, Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Noah de 
Bruijn 

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

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Verzamelen 10:30 

Scheidsrechter Jan Harm Brouwer    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Ivy    
     
C2     
Opmerking Melissa zie C3 

     

C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK23540 
za 25/11 

Twist C1 -  Achilles C3 12:15 

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

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

Coach Camile Arnts, Joram de Vries, Sander Nooteboom 

Reserves Melissa Vijverberg 

Verzamelen 11:00 

Vervoer Gerritsen, Vijverberg, Leben 

Locatie Westwijk in Vlaardingen 
Verslag Leander    
     

D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21875 
za 25/11 

Avanti D1 -  Achilles D1 10:00 

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 08:45 

Vervoer Brusse, Peeters, Spies 

Scheidsrechter Jelmer Baljeu    
Locatie Emerald in Delfgauw 
Verslag Demi    
     

D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK26604 
za 25/11 

Achilles D2 -  RWA D2 11:15 
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Dames 
Bo Linse, Elishya Ros, Lisanne Verhagen, Lizzy Mertens, Manelle 
Belarbi 

Heren 
Aaron Corporan, Bram Kuper, Lucas Houwing, Oscar Burnett, Shane 
Amatredjo 

Coach Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Bastiaan Linse 

Verzamelen 10:30 

Scheidsrechter 
Robbin 
Noorlander    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Bo    
Opmerking Manelle en Lucas zie D1 

     

D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK28761 
za 25/11 

Valto D5 -  Achilles D3 12:15 

Dames 
Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Nikki van der Marel, 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 11:00 

Vervoer Bouwman, van der Veen, van den Noort, Linse 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
Verslag Bregje    
     

E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK33084 
za 25/11 

Achilles E1 -  Die Haghe E1 09:10 

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 08:40 

Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Esmee    
     

E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK33112 
za 25/11 

Achilles E2 -  De Meervogels E2 10:10 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

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

Coach Daphne Janssen, Rianne van Groen, Sterre Groen, Arjen Laarhoven 

Verzamelen 09:40 

Scheidsrechter Benthe van Loon    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jens    
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E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK33877 
za 25/11 

Achilles E3 -  Lynx E1 10:10 

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

Heren Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 09:40 

Scheidsrechter Laura Mombarg    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jurre    
Opmerking afgemeld: Jurre Spek 

     

F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40597 
za 25/11 

ALO F1 -  Achilles F1 12:00 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 11:30 

Scheidsrechter 
Peter van der 
Smitte    

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Lars    
Opmerking Reserveshirts ! 

     

F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40587 
za 25/11 

Achilles F2 -  Dubbel Zes F1 09:10 

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 08:40 

Scheidsrechter Iris de Jong    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Fleur    
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.10 Jeanette, Benthe 
10.10 – 11.15 Sterre, Danique 
11.15 – 12.30 Koos, Maaike 
13.30 – 14.45 Ilana, Ivo 
14.45 – 16.10 Amel, Michael 
16.10 – 17.40 Bastiaan O., Frank B. 
17.40 – 19.10 Valerie, Rober 
19.10 – 20.25 Res. dame/heer Ach. 6 
20.25 – 21.50 Res. dame/heer Ach. 4 
 
Zondag  
 Geen zaaldiensten!! 
 
Overige diensten zie schema hieronder!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 20-11 Monique Alsem 
 04-12 Vera Rodriguez 
 18-12 Anneke Zoutendijk 
 01-01 Coby Linse 
 15-01 Marian Lijmbach 
 29-01 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.  

 
 

Zaaldienstschema 2017/2018 

 

Zaterdag 25/11     

Team Opbouwen/ 
Opruimen 

Taken 

Achilles E2 Opbouwen Ballencontainer, Banner 

Achilles E3 Opbouwen Beachflag 

Achilles D2 Opbouwen Scorebord 

Achilles 4 Opruimen Ballencontainer, Banner, Beachflag, Scorebord 

  

Zaterdag 2/12      

Team Opbouwen/ 
Opruimen 

Taken  

Achilles D1 Opbouwen Ballencontainer, Jurytafel, Scorebord 

Achilles C3 Opbouwen Banner, Beachflag 

Achilles C2 Opbouwen Flyers, Slingers 

Achilles B2 Opbouwen Spandoeken, Speakers, Trommel 

Achilles 2 Opruimen Banner, Beachflag, Flyers, Slingers 

Achilles 1 Opruimen Spandoeken, Speakers, Trommel 
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Achilles 8 Opruimen Ballencontainer, Jurytafel, Scorebord 
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Volgende week 2 en 3 december 2017 

 
Achilles – BEP 
Achilles 2 –BEP 2 
Achilles 3 – Pernix 3 
Achilles 4 is vrij 
Achilles 5 is vrij 
KZ/Hiltex 7 – Achilles 6 
Achilles 7 – Fluks 2 
Achilles 8 – TOP/SolarCompleet 7 
Achilles 9 – HKV/Ons Eibernest 7 
DeetosSnel A2 – Achilles A1 
Refleks A1 – Achilles A2 
Reflex A1 – Achilles A3 
Avanti A7 – Achilles A4 
BEP B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Dijkvogels B1 
KZ/Hiltex C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Refleks C3 
Achilles C3 – Trekvogels C1 
Achilles D1 – Spörting Delta D1 
Nexus D1 – Achilles D2 
Achilles D3 – Twist D2 
Achilles E1 is vrij 
ODO E1 – Achilles E2 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E3 
Achilles F1 – VEO F1 
LYNX F1 – Achilles F2 

Za 19.10 uur 
Za 17.50 uur 
Za 15.20 uur 
 
 
Za 14.45 uur 
Za 16.35 uur 
Za 20.40 uur 
Zo 12.05 uur 
Za 16.55 uur 
Za 16.30 uur 
Za 12.20 uur 
Za 15.10 uur 
Za 12.15 uur 
Za 14.15 uur 
Za 14.00 uur 
Za 13.10 uur 
Za 12.05 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.35 uur 
Za  10.00 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 09.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.30 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
 
De Koog 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
DeetosSnelhal 
Marimbahal 
Snellerpoort 
Emerald 
Beukenkamp 
Zuiderpark 
De Koog 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Margriethal 
Zuiderpark 
 
De Hofstede 
HKV/OE-hal 
Zuiderpark 
Leidschenveen 

 
 
 
 
 
 


