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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 070-3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Inge van Staalduinen 
 Tel: 06-18595767 (alleen aanvoerders) 
 e-mail: inge.vstaalduinen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Audrey de Man 
 Tel: 06-41969490 
 e-mail: audrey.deman@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.nl  
Voorzitter TC 
 Sten Verleg 
 Tel: 06-55778913 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achillesshirts 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 Email:activiteitencommissie@hkvachilles.nl 
 Mariekie22@hotmail.com 
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 Email: materialencommissie@hkvachilles.nl 
 ilanverboom@gmail.com 
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Onze Sanne Alsem, bij Fortuna inmiddels een dame om rekening mee te 
*************************************************************** 

houden! 
******* 

 
Vorige week had “onze” Sanne Alsem haar droomdebuut in de mooiste en grootste 
korfbalcompetitie van Nederland, de Korfballeague. Ik schreef vorig jaar al, toen “onze” Joren zijn debuut had, dat wij 
hier als club enorm trots op mogen zijn. Sanne en Joren zijn mooie voorbeelden van hoe sterk onze jeugdopleiding is 
geworden de afgelopen jaren. Met onze huidige A1 wederom in de top van de Overgangsklasse kunnen we toch wel 
zeggen dat de jeugd ook bij ons nog steeds de toekomst heeft. Sanne en Joren zien we echt nog wel een keertje terug in 
het Zwart-Wit.  
Hieronder “gepikt” van Korfbal.nl, het interview met Sanne waarin zij trots verteld over de voor haar mooie avonturen 
bij Fortuna en haar eerste goals in de hoofdmacht van de Delftse club. Geweldig!   
 
Sanne Alsem: “Overwinning dankzij ons energieke spel” 
 
Met een enigszins gewijzigde opstelling begon KZ/Hiltex zaterdag in Delft aan de clash tegen Fortuna/Delta Logistiek. De rood-witte 
formatie raakte echter niet van slag. Integendeel, de ploeg walste met 27-17 over de Koogers heen en het publiek mocht zijdelings meemaken 
hoe Sanne Alsem tijdens haar basisdebuut voor haar eerste Korfbal League-doelpunten liet aantekenen. 
Onder andere Anouk Haars en Marjolijn Schenk maakten deel uit van het op Fortuna aangepaste strijdplan van Wim Bakker, de 
oefenmeester bij KZ. “Onze tactiek veranderde daardoor echter niet”, verklaart Sanne Alsem. “We hadden afgesproken veel pressie te geven, 
positief te blijven en veel te communiceren. In de loop van de eerste helft sloegen we een gaatje, waarop zij heftig reageerden met maar liefst vier 
wissels. Deze ingrepen hadden voor hen niet het gewenste effect, want in plaats van in te lopen, raakten zij alleen maar verder achterop. In de 
tweede helft konden wij de goede flow doorzetten. Hun spel was door de wissels ondertussen alleen maar rommeliger geworden. Daarbij 
hadden ze moeite om onder onze verdedigende druk uit te komen en hadden wij aanvallend het beste van het spel. We namen de juiste 
kansen en dat was uiteindelijk terug te zien in de score”, analyseert de jongeling. Na een 11-8 ruststand bouwden de Delftenaren hun 
voorsprong gestaag uit, tot de teller uiteindelijk stilhield bij 27-17. Aan het einde was er zelfs nog wat ruimte voor show, waarbij met name 
de goals van Fortuna-talenten Daan Preuninger en Joren van Nieuwenhuijzen een lust voor het oog waren. 
Energie 
Hoe anders was dat een week ervoor, toen KZ zich een waardige tegenstander toonde aan topfavoriet PKC en Fortuna in Gorredijk een ware 
oorwassing van LDODK/Rinsma Fashion te verduren kreeg (32-22). Alsem, die tegen de Friezen niet in de basis stond, verklaart: 
“Vorige week kwamen we gedurende de tweede helft op acht punten achterstand. Daarna gaven we min of meer op. Er was geen power meer 
in het spel te bekennen. Uiteindelijk verliezen we dan met tien punten verschil en dat was naar mijn mening niet nodig. Zondag tegen KZ 
legden we veel energie en vechtlust in de strijd. Uiteindelijk zie je dan dat de goals wél vallen en dat de score positief uitpakt.” 
Debuut, eerste goals 
Voor Alsem was de zondag met de winst op KZ echt compleet. Bij aanvang van de wedstrijd mocht zij namelijk genieten van haar eerste 
basisplaats in de Korfbal League. “Het eerste team bestaat bij ons niet uit vaste spelers. Er wordt per wedstrijd bepaald wat de beste 
opstelling is om de tegenstander te bespelen. Zondag kwam ik in die beste opstelling voor en ja, dat vond ik natuurlijk super. De reden voor 
de keuze heb ik eigenlijk niet eens gehoord. Misschien is het omdat ik verdedigend sterk ben. Ik leg mijn directe tegenstanders graag veel 
druk op en beperk hen zoveel mogelijk in het leveren van aanvallende dreiging.” Alsem was al eens ingevallen, maar had nog geen pogingen 
verzilverd in het eerste team op het hoogste podium. Zaterdag kreeg ze daar met haar basisplaats dus uitgebreid de mogelijkheid voor en ze 
greep die kans met beide handen. Kort na haar eerste treffer, die in de tweede helft viel en met enthousiast gejuich werd ontvangen, volgden 
nummer twee en drie in rap tempo. “Heel fijn natuurlijk”, grijnst het achttienjarige Haagse talent. “In de wedstrijd was ik er niet zo mee 
bezig. Ik besefte me pas na de goals dat het mijn eerste in de Korfbal League waren. Ik sta normaal gesproken niet bekend om het maken 
van veel doelpunten, mijn kracht ligt vooral bij het verdedigen. Zondag kreeg ik desondanks veel vertrouwen van medespelers om te blijven 
schieten.” 
TOP/SolarCompleet uit 
Komend weekend hoopt Alsem aan te mogen treden tegen de regerend landskampioen, TOP. Dat Fortuna naar Sassenheim af zal reizen is 
zeker, maar achter de basisplaats voor de debutant van afgelopen weekend staat nog een vraagteken. “Donderdag weet ik daar meer over. 
Als ik naar zaterdag kijk denk ik dat de kans wel groter is geworden dat ik weer mag spelen, maar om eerlijk te zijn heb ik geen idee.” 
TOP is favoriet in het duel, maar Alsem acht haar ploeg allesbehalve kansloos: “Het zal spannend worden, denk ik. We hebben in de zaal 
al tegen ze geoefend en wonnen toen. Als we de flow van afgelopen zaterdag meenemen, dan zou Fortuna aan het einde van de rit nog wel eens 
met het volle pond naar huis kunnen gaan.” 
Datum:  23 november 2017 - 09:00 uur 
Door: Redactie Korfbal.nl 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
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Van de redactie 
************** 

 
Het einde van 2017 is weer in zicht, en daarmee dus ook het begin van 2018. 
Aan het einde van het jaar is er altijd sprake van een aangepast programma en dat wil 
dus ook zeggen dat er een aangepast rooster is qua uitgave van de Leeuwenkrabbels. 
 
De laatste editie van de Leeuwenkrabbels in 2017 komt uit op woensdag 20 december 2017. Hierin zal het programma 
van de weekenden van 23/24, 30/31 december en 6/7 januari moeten staan. De kopij voor deze editie moet op 
maandag 18 december 2017 voor 12:00 uur bij Olga binnen zijn. 
 
Het eerste krantje in 2018 komt uit op woensdag 10 januari. De kopij voor dit krantje moet op maandag 8 januari bij 
Olga binnen zijn. 
 
Fijne feestdagen! En maak er een gezond en sportief 2018 van. 
 
Namens de Leeuwenkrabels-commissie, 
Bart Kasten 
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Activiteiten Agenda Senioren 

12 dec 
15 dec 
22 dec 
20 jan 

Kantine verhuurd 18.00 – 22.00 
TOP/TC vergadering 
Klaverjas 2, kerstdrive 
Kantine verhuurd 

10-01 
07-03 
02-05 
27-06 

Schoonmaak kantine 08.30 – 16.00 
Schoonmaak kantine 08.30 – 16.00 
Schoonmaak kantine 08.30 – 16.00 
Schoonmaak kantine 08.30 – 16.00 

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

 
ZKV – Achilles 20-24 
Maassluis 3 – Achilles 2 16-32 
Velocitas 3 – Achilles 3 14-24 
Achilles 4 – TOP/SolarCompleet 5 15-18 
Sporti8ng Trigon 4 – Achilles 5 15-25 
Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 15-9 
Achilles 7 was vrij 
Weidevogels 5 – Achilles 8 11-13 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 9 14-5 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
ZKV – Achilles 20-24 
KVA – DOS 31-23 
BEP – De Meervogels 18-20 
HKV/Ons Eibernest – KVS/Maritiem 22-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 3 6 3 0 0 72 62 10 0 
BEP 3 4 2 1 0 62 61 1 0 
KVA 3 4 2 1 0 79 68 11 0 
KVS/Maritiem 3 2 1 2 0 65 64 1 0 
DOS 3 2 1 2 0 72 79 -7 0 
ZKV 3 2 1 2 0 73 76 -3 0 
HKV/Ons Eibernest 3 2 1 2 0 67 70 -3 0 
De Meervogels 3 2 1 2 0 63 73 -10 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Maassluis 3 – Achilles 2 
Na een goede voorbereiding met veel schieten , partijen en met volle druk verdedigen waren wij er zaterdag echt klaar 
voor. Achilles 2 mocht namelijk aantreden tegen Maassluis 3. Nog voordat de wedstrijd begon kregen wij een goede 
peptalk van Rob en Martin.  
Het fluitsignaal klonk en daar stonden we dan, één team één taak WINNEN ! De eerste verdediging was goed aan het 
pressen en we dwongen Maassluis om van ver te schieten. Maassluis was erg zuiver en scoorde terecht ook die ballen 
van ver. Bij ons in de aanval was het gelijk na het begin al dat we dynamisch speelde. Het baltempo was hoog en we 
konden elkaar goed vrij spelen. Onze trainers waren erg actief langs de zijlijn aan het coachen wat erg positief uitpakte. 
Wij gingen de rust in met 9-16. 
In de rust pompte onze trainers ons vol met moed, vertrouwen en vooral dat we nu moesten doorzetten. En ja hoor we 
kwamen vol vertrouwen en met plezier de rust uit waardoor ons spel in de aanval naar “ floep floep floep en goal “ ( 
Ton van der Laaken ). Geen enkel moment lieten wij ze dichtbij komen want verdedigend waren we er constant bij en 
aanvallend pakte iedereen zijn/ haar kansen mee . Wij wonnen de wedstrijd tegen Maassluis met 16-32 . 
Wij spelers van 2 willen graag de scheids bedanken voor het fluiten van deze mooie wedstrijd, de reserves voor het 
invallen en een top wedstrijd met ons te spelen, Rob Koene bedanken voor het coachen en onze trouwe supporters 
voor het aanmoedigen.  
Wij zien jullie graag allemaal a.s. zaterdag 2 december om 17.50 in onze thuishal  ! 
 
Merel 
 
Verslag van enthousiaste en zeer dankbare supporters van het reserve vlaggenschip (2e ;-) ) 
Zaterdag 25 november jl. reisden wij af naar Maassluis om onze kinderen, hun teamgenoten en de coaches aan te 
moedigen. Helaas waren Twan, Lars, Raquel en Benthe met het 1e mee, maar het 2e kon rekenen op Jeroen, Wesley, 
Kaylee en Alana, die bereid waren niet met het 3e mee te spelen, om reserve te kunnen staan bij het 2e. Wat een kanjers. 
De kans is groot dat je dan helemaal niet korfbalt. Grote, grote, grote klasse! 
Ook topcoach Rob was afgereisd naar Zaandam voor de wedstrijd van het 1e, maar hij had een geweldige invaller 
geregeld, te weten Rob Koene. 
Wat zijn we blij dat we gegaan zijn, want wat hebben wij genoten. 
Tot 8-9 ging het redelijk gelijk op, maar daarna kregen de toppers van ons 2e vleugels. 
Uiteindelijk is het 16-33 geworden …….. ok, 16-32, maar het laatste punt van Jeroen was zooooo mooi (vanaf de 
middellijn, tijdens het fluitsignaal ….. hij werd dus afgekeurd …. maar toch …) die tellen we stiekem gewoon. 
ALLE basisspelers hebben gescoord. Geweldig!  
Verder nog wat veren her en der: 
Ilan Fantastisch gespeeld. Hij was overal! Dubbelen zit er nu ook goed in. Top! 
Tobias Moest even op gang komen, maar daarna was hij niet meer te stoppen. 
Katrien Zonder twijfel The person of the match. Wat een inzet en onderscheppingen. Geweldig!!! 
Kelly Wist feilloos haar vakgenoten te vinden en ook haar eigen puntjes mee te pakken. 
Amel 300% inzet en heel veel gescoord. Wat een energie. Z’n tegenstander werd helemaal gek van hem. 
Michael Geweldig onder de paal en mooie onderscheppingen. 
Inge  Onder de paal zijn ALLE ballen voor Inge. Wat een belangrijke dame.  
Merel Een lieve en veel te bescheiden speelster. Als zij gaat beseffen hoe goed zij is  
 
Michael, Tobias, Inge en Katrien (wat ons betreft een publiekswissel) maakten begripvol en met liefde plaats voor de 
trouwe reserves, die door Martin en Rob ook nog in de gelegenheid werden gesteld om te spelen. 
Jeroen Heerlijk om Jeroen te zien spelen. Goede instelling, mooie punten en lief voor het publiek  
Wesley Wij zijn fan van Wesley. Als hij op schot is …. berg je dan maar (als tegenstander). 
Kaylee Een bikkeltje en harde werker. Leuk om te zien spelen. 
Alana Net als Inge een geweldige dame onder de paal. Een zekerheidje in het vak. 
Martin Zoals altijd geduldig, vriendelijk en begripvol. Een fantastische coach. 
Rob K Wat een luxe om zo’n goede coach achter de hand te hebben. 
Maar uiteraard misten we onze enthousiaste, lieve en passievolle Rob van Ee, want samen met Martin vormt hij toch 
wel een powerkoppel. 
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Joost mag natuurlijk niet onvermeld blijven. Ook hij was afgereisd naar Maassluis om weer prachtige foto’s te maken. 
Wat boffen we toch met onze Joost. 
Op de tribune zat de stemming er goed in (altijd leuk en gezellig met gelijkgestemde ouders). We hebben geklapt, 
gejoeld en gegild en we stonden regelmatig op de banken. 
Zeker toen we een uitgebreid bedankje kregen van de spelers en de coaches kon onze dag niet meer stuk. 
 
Het was genieten. Dank jullie wel kanjers! 
Sjoukje en Peter (ouders van Inge), Ruud en Marian (ouders van Ilan en Alana) en Marinus en Dionne 
(ouders van Tobias) 
 
Velocitas 3 - Achilles 3 
Een heerlijk drie-gangen diner bij Berg en Dal (echte aanrader) en gezellig afpilsen bij de Hollandaise (ook een echte 
aanrader) was op de vrijdagavond een leuke voorbereiding voor de uitwedstrijd tegen Velocitas. 
Alle selectieteams (1 /2 / 3 / A1) moesten zaterdag rond dezelfde tijd acte de presence geven. Als coach van het  3de 
weet je dan dat er een grote kans is dat je wat spelers moet afstaan, dat hoort erbij. Uitkomst: Alana / Kaylee / Mariska 
/ Jeroen / Wesley afgestaan, daarnaast was Marianne nog geblesseerd. Een mooie uitdaging om toch nog een 
representatief team op de been te krijgen. Uiteindelijk waren Kelly / Audrey en Tjitse bereid om bij het 3de hun 
kunsten te tonen. Ook kwamen Pepijn en Danique direct vanuit hun eigen wedstrijd (A1) door om reserve te staan. 
Helemaal top! 
Ondanks de wijzigingen in de ploeg spraken we af ons eigen spel te spelen. De invallers (ook wel ''oudjes'' genoemt) 
moesten maar op hun ervaring teren en meedraaien. Dit gebeurde dan ook op een heel natuurlijke manier. Er werd veel 
energie gestoken in de aanval, iets wat ook moet om het systeem van 3 tot bloei te laten komen. Helaas was de 
afronding nog niet op het juitse niveau. Dit leidde tot een 10-6 voorsprong bij rust. We spraken met elkaar af 
aanvallend meer druk te zetten op de dames van Velocitas en verdedigend meer de zone op te zoeken. Dit wierp gelijk 
zijn vruchten af, Tiana en Audrey vlogen langs hun tegenstanders alsof ze er niet stonden. Strafworpen werden gegeven 
(en gemist....), de juiste spelers werden weggestuurd bij de paal en afstandschotten werden afgerond. Leuk om te zien 
dat het 3de de trainingstof kan vertalen naar de wedstrijd. Eindstand 14-24 
De eerste punten zijn binnen en smaken naar meer. De komende 2 weken spelen we thuis tegen Pernix en Die Haghe, 
we gaan voor 4 punten!!! 
Alle reserves en invallers bedankt. Zonder jullie was het niet gelukt!  
 
Gr Bas Maessen 
PS Danique: blijven oefenen op die One-Handers!!!! 
 
Achilles 6 - Fortuna 5  15-9 
Aanvoerdster en regelnicht Shirley had het druk deze week nadat Audrey en Tjitske gekaapt 
werden door 3, Marieke liever in Zaandam op de bank zat dan bij ons in het veld, Tristan 
vermist was, en Alex uit de running is met een distorsiepartieelperoneuspeesblessure mét synovitus én instabiliteit (ik 
weet niet wie er nog Wordfeud speelt, maar doe er je voordeel mee). Yhoeri herkende de term direct en lachte onze 
eigen Hasselhoff uit om z’n blessure die volgens onze krullenbol voortkwam uit het wild en ongecontroleerd copuleren. 
Alex heeft van de dokter dan ook het advies gekregen “om ‘m de komende twee weken omhoog te houden”. Z’n been 
natuurlijk hè, want daar zit je peroneuspees. “Tjitske zette de toon in de groepsapp door Alex mee te geven dat hij al 
twee weken rust geadviseerd krijgt als hij “z’n teen stoot”. Rare jongens die Friezen. Nadat ook de eerst aangeschreven 
reserve afhaakte was het bal. Uiteindelijk waren het Erwin van Veen en Sjaan die de boel konden versterken en werd 
Ed van stal gehaald om de wedstrijd te fluiten (thanx Ed!) waardoor oorspronkelijke arbiter Niels in de beginopstelling 
kon starten. Meerdere ploegen kenden dit weekend personele problemen en Sjaan bleek de slet van de vereniging en 
speelde dit weekend in 4 t/m 8. Als er ergens een Achilliaan-van-de-week-trofee is dan mag-ie naar mevrouw Van 
Buuren. Fortuna 5 kwam puntloos naar Den Haag en de intentie was om ze ook weer puntloos huiswaarts te laten 
keren. De Fortunezen hadden geen slechte ploeg en speelden niet verkeerd, maar waren nogal matig in de afronding. 
Enige scherpte ontbrak ook bij Team 6, maar met 7-1 bij rust is het wel kat-in-het-bakkie. De tweede helft werd 8-8 en 
de snelle rekenaars zullen dan 14-9 als eindstand bedacht hebben. Maar haastige spoed is zelden goed want 7+8= 
natuurlijk gewoon 15, wat je natuurlijk ook al helemaal bovenaan het verslag had kunnen lezen. Maar goed, in ieder 
geval +2 op de ranglijst. Na de wedstrijd werd er op voorstel van Yhoeri een biertje gedronken en gezellig nagepraat. 
Helaas ontbrak van onze Don Juan ieder spoor omdat de kantine vol zat met ex-vriendinnen van Die Haghe die een 
wedstrijdje hadden afgewerkt in de secundaire hal. Volgende week een lekker ritje naar Koog aan de Zaan om tegen het 
lokale Team 7 aan te treden. Simon, we zien het videoverslag met belangstelling tegemoet. Edje, bedankt. Niels, Erwin 
vV en Sjaan top dat jullie er waren. 
 
Groeten, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 19-17 
Achilles A2 – Velocitas A1 18-19 
Achilles A3 – Atlantis A3  
Achilles A4 – Velocitas A5 19-3 
Achilles B1 – Groen Geel B1 21-15 
Refleks B1 – Achilles B2 14-9 
Achilles C1 – Die Haghe C1 1-26 
Achilles C2 was vrij 
Twist C1 – Achilles C3 12-2 
Avanti D1 – Achilles D1 7-4 
Achilles D2 – RWA D2 1-6 
Valto D5 – Achilles D3 9-2 
Achilles E1 – Die Haghe E1 6-10 
Achilles E2 – De Meervogels E2 10-4 
Achilles E3 – Lynx E1  
ALO F1 – Achilles F1 10-9 
Achilles F2 – Dubbel Zes F1 7-11 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
Deze zaterdag moest de A1 tegen KVS A1 spelen. Op het veld hebben we net gewonnen van KVS hierdoor wisten we 
dat het wel een lastige wedstrijd zou gaan worden. 
 
In de eerste helft stonden we telkens 1 punt voor, dit kwam doordat KVS goed verdedigde en ook mee scoorde. Wij 
waren toch iets beter en bij rust stond het dan ook 10-8. We wilden het eigenlijk niet zo spannend maken dus we 
moesten nog even flink aan de bak. Na de rust scoorde we snel en KVS wat minder dus het werd 13-10. KVS 
probeerde mee te scoren, maar ze konden de achterstand niet meer inhalen. Het werd nog wel even spannend, maar 
met nog een goal uit een vrije bal in de laatste seconden wonnen we met 19-17. 
 
De A1 staat nu bovenaan en dit willen we natuurlijk zo houden! 
 
Jamie 
 
Hkv achilles B1 tegen Groen Geel B1.  
Nadat we vorige week hadden verloren waren we er op gebrand om een goede 
wedstrijd neer te zetten. We hadden deze week goed getraind en waren er klaar 
voor. 
We begonnen al goed met een 1-0 voorsprong met de openingsbal: de pino. Door de goede aanvallen en kansen 
benutte en verdedigen dicht te houden bleven we Groen Geel telkens met 2 punten voor. Met 3 punten verschil (6-9) 
gingen we de rust in. We kregen in de rust positieve feedback om de 2e helft met volle moed in te gaan. We wilden en 
moesten deze wedstrijd winnen. Begin van de  2e helft kwam Groen Geel toch nog op gelijke hoogte. Even een time-
out voor Achilles om even weer orde op zaak te zetten en de wedstrijd naar ons toe te trekken. Vanaf toen waren we 
weer op de rit en ging het zowel aanvallend en verdedigend weer beter. Goals vielen weer waardoor we weer op Groen 
Geel konden uitlopen en uiteindelijk de uitslag 21-15 in ons voordeel werd. Iedereen heeft hard geknokt voor de winst. 
Dit geeft weer vertrouwen voor de komende wedstrijden. 
 
Groetjes Mick van Nieuwenhuijzen 
 
Reflex B2-Achilles B2 
Na vorige week wilden we wel winnen. De vakken waren gemaakt, maar Zohier kwam er 2 minuten voor de wedstrijd 
achter dat die geen broekje had dus Julian moest er in voor Zohier. Zohier had snel een broekje geregeld van een 
jongen van Fortuna, dankjewel daarvoor! Dus Zohier kon weer aan de wedstrijd beginnen. 
We speelden de eerste helft en maakten het eerste doelpunt van de wedstrijd, maar uiteindelijk helaas niet meer. Refleks 
maakte de kansen beter af. De tweede helft waren wij minder fel in de wedstrijd. Refleks schoot meer raak. En wij 
raffelde onze kansen af. Wij probeerden nog alles er aan te doen om te winnnen, uiteindelijk kwamen we steeds meer 
achter te staan. Refleks was veel feller dan ons dus wij stonden op een geven moment 10-5 achter. We werden steeds 
feller maar dat heeft uiteindelijk niet geholpen. De wedstrijd ging goed we maakten mooie acties en mooie goals maar 
we waren minder fel. Scheids bedankt voor het fluiten u deed het goed! Reserves ook bedankt! En hopelijk winnen we 
volgende week! 
 
Sebas Solleveld 
 
Achilles C1 – Die Haghe C1 
We moesten spelen tegen die Haghe. We hadden goed getraind, want we wisten dat het een goeie club was. Voor de 
wedstrijd praatte we net als altijd nog een beetje over de wedstrijd in de kleedkamer. Toen de wedstrijd begon hadden 
we al door dat die Haghe veel punten scoorde en in de rust voor stond met 13-0. We gingen naar de kleedkamers toe en 
daar kregen we feedback van onze coaches. Gelukkig stonden we er bijna nog allemaal positief in en liet bijna niemand 
zijn hoofd hangen. De tweede helft hadden we al door wat ze deden en was het al ietsje makkelijker voor ons. Er 
kwamen nog een paar punten van die Haghe maar toen gebeurde het: Max scoorde het eerste goal van ons. Iedereen 
was super blij en juichte  hard! En het laatste kwartiertje maakte Noah nog een hele mooie blok. Ook al hadden we 1-26 
verloren, we vonden het een leuke pot om te spelen!  
 
Groetjes Ivy van Giffen 
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De C2 had deze week geen korfbalwedstrijd, maar een dobbelwedstrijd. 
Scheidsrechters en reserves van de andere wedstrijden bedankt!  
Piet kwam nog langs met letters en dit gedicht voor de trainers. 
 
Groeten vd C2 
 
Lieve Joy, Simon en Niek, 
 
Van de Pieten heb ik vernomen 
Dat jullie vanavond met de C2 dames hier 
samenkomen 
Dat leek me een mooi moment om jullie iets te brengen 
Zonder me in het feest te mengen lk hoorde namelijk dat jullie erg 
begaan zijn 
met de C2 meiden 
Begeleiding op de fiets zelfs is wat de Pieten zeiden 
Simon de hoofdpiet 
Die alles overziet 
Niek trainde sommigen al bij de D2 En neemt tussen de trainingen gewoon zijn studieboeken mee 
Joy voor het vrouwelijk begeleiden Wel zo handig met een team puberende meiden! 
Niek is altijd positief 
En Joy gewoon superlief Simon schreef zelfs een verslag Dat kostte hem een hele dag! 
lk wil jullie bedanken voor je inzet 
En wens jullie de rest van het seizoen nog heel veel pret! 
 
Sint 
 
Twist C1 - Achilles C3 
Vlaardingen, Westwijk. 
Jaren 70 zaal met klassieke houten vloer. 
De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. De koffie ook. Niet te drinken. Enfin. 
Met ietsje vertraging beginnen we aan de wedstrijd. 
Twist is volledig voorzien van paardenstaarten, vlechten en knotjes. Alleen meiden. Behoorlijk pittige meiden, want ze 
gaan er direct vol in. Binnen de eerste minuut is het al 1-0. 
Vijf minuten later 2-0. Er zal stevig verdedigd moeten worden. Achilles doet zijn best. Een snelle reactie van Kimberley 
in de 11e minuut leidt bijna tot een doelpunt, maar helaas. Drie minuten later is het alweer 3-0. Ietsje later krijgt 
Kimberley een nieuwe kans na een snelle counter van haar teamgenoten. Helaas weer mis. Maar toch fraai! Achilles 
speelt op zeker, bedachtzaam, te bang om een doelpoging te wagen en daarbij de bal te verliezen. En dat gebeurt, veel. 
Voor we het door hebben staan we 6-0 achter. Dan doet Sander een wissel, die we niet direct begrijpen. Ocker wordt 
eruit gehaald en gewisseld voor Melissa 2. De reden van deze wissel wordt duidelijk. Sidarth voelt zich niet lekker en 
gaat uit het verdedigingsvak. Ocker wisselt terug en komt in zijn plaats. En Melissa V. komt in het aanvalsvak, is nog 
fris, mag gelijk aan de bak en scoort! Met de rust is het 6-1. 
 
Na rust zitten Niek en Melissa L. op de reservebank. 
En het begint gelijk weer te regenen, binnen de eerste seconden valt de 7-1 en even later de 8-1. Er valt nauwelijks 
tegenop te verdedigen. De meiden van twist zijn snel en goed op elkaar ingespeeld. Anders dan Achilles waar het toch 
wat slordig oogt en onzeker. Maar we blijven ons best doen. Na 9-1 is het even de beurt aan Achilles. Er wordt druk 
gezet op de korf van Twist. Leander krijgt een vrije worp. Die er helaas niet in gaat. De druk is groot. Wissel, Sidarth, 
die er na de rust weer ingekomen is, naar de bank, Niek er weer in. 
Achilles krijgt iets meer de bal. Er komt meer vaart in de aanval. Maar Twist laat zich niet opzijzetten en het wordt 10-
1, 11-1, 12-1. 
En dan als een duvel uit een doosje, wederom invalster Melissa V., met een snelle draai bij de korf speelt ze zich vrij, 
12-2. Het heeft helaas weinig effect. Dit wordt de eindstand. 
Onze jongens en meiden hebben zich wederom kranig verweerd maar waren geen match tegen deze C1. 
De poule blijft ongelukkig. 
Pluim voor de kids dat ze zich hier niet door laten ontmoedigen! 
 
P Pijlman 
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Avanti D1 - Achilles D1 
Helaas, helaas, helaas! Deze week is het niet gelukt om de punten naar Den Haag mee te nemen. Het was heel vroeg in 
de ochtend, en de voorbereiding op de wedstrijd was niet bepaald optimaal. Maar om 10.00 was het toch tijd om te 
beginnen. Achilles begon nog niet helemaal wakker aan de wedstrijd. Vooral door het niet voorverdedigen en de 
doorlopen die we om onze oren kregen, stonden we al snel 2-0 achter. Ook aanvallend hadden we het lastig met de 
verdedigende druk aan de lijn en door plaatsfouten kwam Avanti weer snel aan de bal. Er moest meer diepte in het spel 
komen, een uitstap van de paal en de plaatsing van de bal moest dan ook goed gaan. Dit ging een aantal keer super goed 
en hierdoor kwamen we aan scoren toe. Aan de inzet heeft het zeker niet gelegen, iedereen heeft voor elke bal 
gevochten, maar helaas maakte we de kansen niet af die we af zouden moesten maken. De tweede helft ging al stukken 
beter! Er werden mooie kansen gecreëer ( helaas niet afgemaakt) en hoewel we nog flink moeten oefenen op 
voorverdedigen, werd dit de tweede helft veel beter opgepakt! Het is jammer dat het harde trainen er deze wedstrijd 
niet helemaal uitkwam, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit volgende week wel gaat lukken tegen sporting 
delta!  
Eindstand: 7-4 
 
Jisse 
 
Valto D5/Achilles D3 
Afgelopen zaterdag speelde de D3 van Achilles tegen Valto. Vol goede moed begon de D3 aan de eerste 25 minuten. 
Teun, Lucas B, Jalien en Joost begonnen met aan vallen ,Maar helaas bleef de bal vaak in het aanval vak van Valto. 
Maar toch zorgden Nikki, Viggo, Siemen en Bregje ervoor dat er nog geen doelpunten vielen. Als de bal dan toch in 
ons aanval vak was, waren er wel kansen. Maar dan toch 1-0 voor Valto. Daarna wisselden we van vak. Het bleef goed 
gaan, maar toch kon de verdediging  er niet voor zorgen dat Valto 2-0 scoorde. Met een strafworp werd het 3-0. Toen 
kregen we meer kansen maar toch gingen de ballen er maar niet in. Het werd 4-0 en daarna 5-0.maar we gaven de moed 
niet op. De eerste 25 minuten zaten er op. we werden sterker met verdedigen maar we scoorde nog steeds niet! Maar 
toen scoorde Dirk als invaller de 5-1!  Daarna ging het meteen een stuk beter met Achilles vol goede moed speelden we 
verder. maar helaas scoorde Valto 6-1, 7-1 en daarna 8-1. De bal wou er nog steeds niet in. 9-1 door Valto. Maar daar 
scoorde Bregje de 9-2!  
Dat was ook de eindscore. We hebben allemaal ons best gedaan. ik wil graag Roel ( de vader van Jalien) en Michel ( de 
vader van Viggo) bedanken voor het coachen.  Ook wil ik onze invaller Dirk en de scheidsrechter hartelijk bedanken. 
We zien elkaar weer op de training graag tot dan! 
 
Bregje 
 
Achilles E1  tegen Die hage. E1 
Eerst   ging het gelijk  op maar toen scoorde  Die hage 0-1 . 
We waren goed  aan het  verdedegen maar toch  scoorde Die hage  0-2. 
TOEN 0-3 en 0-4 en daarna scoorde Liv  1-4  met mooien  diepe  bal   van Dirk aangegooit . En scoorde Liv  2-4  en 
Die hage 2-5. Toen was het rust .Er waren  veel  kansen voor Achilles  maar  helaas  scoorde Die hage 2-6 en 2-7 maar 
gelijk scoorde Jim 3-7en Esmee 4-7 met een mooie diepe bal van  Liv aangegeven .Maar Die hage  4-8 maar Jim 5-8 . 
Maar Die hage 5-9 gelijk  scoorde Esmee 6-9  maar Die hage  scoorde   helaas 6-10 . 
Einde!  
 
Esmee 
 
Achilles E2 - Meervogels E2 zaterdag 25-11 
Al snel is het 1-0 ( Jens doorloop). Dat is altijd een prettige start. En direct daarna 2-0 (Jens doorloop). Op de tribune 
wordt gejuicht en aangemoedigd. Na een poging van de Meervogels is de bal weer in bezit van Achilles. Al gauw is het 
3-0 ( Sanne korte kans) en de E2 vliegt door de zaal al ballen onderscheppend. Meervogels doen weer een poging maar 
men krijgt weinig kans. De E2 heeft vannacht goed geslapen en dat mag men weten.  
Na een kort moment van rust en wat wissels gaat de wedstrijd verder. Het wordt 3-1. Bijna een eigen goal.... het is 
immers toch zaterdagochtend. Opeens 3-2. 
Na de rust wordt het snel achter elkaar 3-3, 4-3 (Jens afstandsschot) en 4-4. Daarna 5-4 ( Jens, mooie verre pass Erik) 
en het tempo schiet omhoog. Goed samenspel. 6-4 ( Jens, goede onderschepping Lukas). 7-4 (Lukas, prachtig schot 
korte kans). 8-4 ( Jens afstandsschot). Tussendoor een geweldige onderschepping van Sanne. Een erg mooi schot van 
Milan ( snelle uitbraak ) leidt tot 9-4. De E2 is flink op dreef en de 10-4 (Milan, verre pass Jens) bewijst dat nog even. 
Alle trainingen werpen hun vruchten af vandaag. Met een eindstand van 10-4 kan onze E2 met trotse trainers het 
weekend in.  
 
Lara 
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ALO F1 – Achilles F1 
Na een goede voorbereiding met veel schieten , partijen en het verdedigend “plakken” moesten wij zaterdag een 
belangrijke pot spelen tegen onze buren Alo F1. Wij als Achilles F1 mochten de nieuwe reserve T-shirts presenteren. 
Wat een mooie en sportieve shirts zijn dat!  
De eerste 10 min ontbrak de concentratie bij het gooien en vangen. Alo sprong overal tussen waardoor Alo veel meer 
kon aanvallen. Helaas waren zij erg zuiver met hun schoten en hadden zij niet zoveel aanvallen nodig als dat wij 
hadden. Na even een minuut rust en een peptalk van Bastiaan begon de wedstrijd weer. Het gooien ging al stukken 
beter Imke die met links en rechts ging uitstappen KLASSE ! De laatste 20 minuten heeft Achilles F1 hard gestreden en 
Semm erg veel ballen onderschept zodat Alo niet in de buurt van de paal kwamen HEEL GOED ! Door de goede pass 
van Tim konden de andere schieten waardoor onder andere Britt de balen kon scoren TOP ! Wij konden niet zoveel 
aanvallen als wij Lars niet hadden.. Jeetje wat was hij goed met het afvangen. Elke keer als er werd geschoten sprintte 
Lars om te kijken of hij de bal kon pakken KLASSE! Toch lukte het Alo om op voorsprong te blijven en hadden wij 
onze Xander nodig als super speler en wat deed hij het goed zeg. Hij speelde de andere vrij en die scoorde daardoor 
GOED gedaan zeg ! De laatste 10 min .. het verschil was 2 .. Bastiaan zei tegen iedereen waar ze zich op moesten 
focussen. Wat nog het meest opviel is dat wij trainers hadden gezegd dat we bij het verdedigen moesten gaan “plakken” 
en onze Sophie daarmee veel ballen onderschept heeft TOPPIE ! Helaas is het 10-9 geworden , maar kijken wij terug 
naar een wedstrijd waarbij iedereen hard voor elkaar heeft gewerkt. 
Lieve kinderen van de F1 , wij zijn erg trots op jullie en we gaan deze week weer hard trainen om ervoor te zorgen dat 
wij beloond worden met een overwinning. 
Scheidsrechter bedankt voor het fluiten, Bastiaan bedankt voor het helpen met coachen 
want de kinderen waren dolblij met jou en alle ouders bedankt voor het aanmoedigen !  
 
Merel 
 
ALO F1 - Achilles F1 
Dit keer was het een keer niet zo vroeg verzamelen voor de F1!!! Om 11:30 verzamelen en 
aanvang van de wedstrijd 12:00. Met extra coach Bastiaan langs de kant en de aanwijzingen 
van Rick en Merel, ging de F1 de wedstrijd in. Kwam het door het uitslapen of het feit dat 
de Sint in het land is, maar de 1ste tien minuten waren de Achilles kids nog niet helemaal 
wakker en onderschepte ALO veel ballen. Na de 2-0 voor ALO kon Achilles weer 
aanklampen door 2 mooie goals van Tim. En stapte Imke goed uit met gooien, zodat de ballen goed aankwamen. De 
slaap was nu echt wel uit de ogen en iedereen zat dicht boven op zijn of haar tegenstander (plakband was een veel 
gebruikt woord op de tribune!!). En Sophie wist zo een paar goede ballen te onderscheppen. Maar ondanks het goede 
verdedigen wist ALO toch weer uit te lopen naar een 5-2 voorsprong. Met Superspeler Xander in het veld kon Semm 
aanleggen en scoren. Daarna ALO weer een goaltje en superspeler Xander kwam weer in het veld en nogmaals scoorde 
Semm. Tim en Lars wisten met mooie afstandsschoten de stand tot 7-6 te brengen!! ALO liep toch weer even uit naar 
9-6. Weer onze superspeler in het veld en Britt wist het gele mandje te vinden 9-7. ALO maakte hun 10e goal en de 
Achillesleeuwen zetten nog even aan, maar ALO had aan 1 doelpuntje meer genoeg om met 10-9 te winnen. Daarna 
nog allemaal strafworpen nemen en elkaar een handje geven en een bedankje voor de scheids voor het in goede banen 
leiden van deze energieke en enerverende wedstrijd want wat was er een strijdlust te zien op al jullie koppies!!! Nu op 
naar de volgende wedstrijd en de volgende punten want die verdienen jullie. 
 
Groetjes Lars en zijn mama 
 
F2 Achilles vs F1 dubbel 6.  
Wat hebben onze toppers vandaag weer een goede wedstrijd 
gespeeld. 
 
In het grootste deel van de wedstrijd hebben ze zo goed gespeeld 
dat de tegenstanders het nog best lastig hadden. 
 
Helaas is dubbel 6 toch door goed over te spelen en snel te 
schakelen in de aanval op voorsprong gekomen. 
 
De eindstand na een zeer spannende en leuke wedstrijd: 7-11. 
Helaas niet gewonnen maar een zeer goede wedstrijd gespeeld door 
iedereen! 
 
Tot volgende week! 
Groetjes van Fleur 
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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 
****************** 

 
De jarige van deze week zijn: Siddarth Asarfi, hij wordt op 30 november 12 jaar. Op 3 
december is Maleah Koene jarig, zij wordt ook 12 jaar. Op 4 december zijn Sanne en 
Esmee Alkema jarig. Zij worden 9 jaar. Op 5 december is Nikki Spies jarig en wordt 11 
jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Dat was hem dan weer, de eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen. 
Met 5 tafels bezet gingen we deze keer van start. En dat het spannend zou worden was al snel duidelijk. 
De eerste plaats ging naar de zeer verbaasde Annette en Peter. De roemprijs was voor Marian V. en Dicky. De 
poedelprijs was voor Miranda en Dennis. 
De volgende klaverjasdrive is vrijdag 22 december. We maken er dan een kerstdrive van. 
Ik hoop dat jullie er dan weer allemaal bijzijn en ik verwacht dat er dan nog meer koppels zijn. 
Aanmelden kan vanaf nu via de mail ovreijn@hotmail.com of telefoon 070-3251134. 
 
Ik zie jullie aanmelding graag tegemoet. 
 
De uitslag van deze drive was: 
 
Koppel punten roem totaal 
Annette – Peter 4326 930 5256 
Marian V. – Dicky 4049 1050 5099 
Frank – Charles 4349 570 4910 
Roy – Ruud 4237 560 4797 
Jerry – Patrick 3935 600 4535 
Peter – Olga 3608 680 4288 
Roelie – Ed 3796 460 4256 
Tjitse – Simon 3655 590 4245 
Belinda – Emmy 3624 480 4104 
Miranda – Dennis 3210 440 3650 
 
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 

 
Heraangemeld als lid: Anne (A.E.) Baak 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangemeld als lid: Ike (I.R.) Biekram 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Twee iconen 
Ik kan en wil er ook niet omheen, om stil te staan bij de ons ontvallen Andre Baars 
en Louise Veltman. 
Wij Pensionada´s zijn van hetzelfde bouwlaar als deze 2 iconen en realiseren ons dat dit voor ons ook dichterbij komt, 
alhoewel je hier natuurlijk niet steeds aan loopt te denken en dat is maar goed ook. 
Wat voor herinneringen hebben wij aan deze twee mensen. 
De eerste keer dat wij met Andre in contact kwamen was het moment dat wij onze oudste zoon Patrick opgaven als lid 
van Achilles. Zij waren de eerste generatie welpen (vanaf 6 jaar) die in competitie verband konden komen korfballen. 
Andre kwam bij je thuis om kennis te maken en het een en ander over Achilles te vertellen als voorzitter van de WAPC. 
Altijd, ook op de club, correct gekleed in donkerblauw kostuum, wit overhemd en stropdas, je kon hem erin uittekenen. 
Soms met stralend mooi weer en een meer dan normale temperatuur kwam hij het veld op in een korte broek met 
fleurig open hemd, maar dan was Andre Andre niet. 
Ook zijn opvoedkundige maatregelen jegens de jonge Achilliaantjes, die over de schreef gegaan waren, is ons bij 
gebleven. 
Onze jongste zoon Robin, een niet begaafd korfballer, maar wel in voor de Achillesfeestjes en disco´s, had samen met 
Patrick Schouten (ook al lang geleden opgezegd) de schoenen van een senior vol met water laten lopen, zodat de 
steunzolen in de schoenen lagen te dobberen. Zij werden betrapt en moesten zich een week later voor straf op 
zondagmorgen om 10 uur bij Andre, toen nog wonende op de Mient, melden. 
Met lood in zijn nog jonge schoentjes meldde hij zich, kreeg  buiten een reprimande, limonade, iets lekkers en een zakje 
snoep en kwam weer opgetogen thuis. 
We hebben het er nog wel eens over na een voortreffelijk etentje en komt de ene anekdote na de ander naar boven. 
Louise was zondags altijd aanwezig in de kantine en verzamelde altijd mensen om zich heen wat immer uitmondde in 
gezelligheid, gekkigheid, af en toe een drankje, maar meer af dan toe. Niet te vergeten het altijd aanwezige puzzeltje 
cryptogram of doorloper, wat samen met Wout en Wendela werd ingevuld. Menig keer zittend voor de kantine op de 
Vlonder brulde Louise naar Wendela, die geconcentreerd aan het korfballen was in het zesde of lager, dat weet ik niet 
meer, “Wen een ander woord voor irritant, 6 letters”, waarop Wen haar 
tegenstander even uit het oog verloor en de oplossing terugbrulde, 
waarna het tegendoelpunt viel, waarop Louise riep “trut je moet beter 
dekken”. 
Onze Patrick heeft ook nog een jaar met Louise gekorfbald en aan het 
eind van het seizoen gingen we met z´n allen eten bij de Borsalino en 
volgens Louise moesten Pa en Ma Bos ook mee. 
Wij waren bij alle wedstrijden zowel uit als thuis en reden het team 
overal naar toe. 
Nadat wij feestelijk gegeten hadden en vooral rode wijn (de flessen 
konden niet meer op tafel) achterovergeslagen hadden werd de 
rekening gevraagd. Op advies van Louise hoefden Pa en Ma Bos niet 
op te draaien voor het geslemp, maar alleen de genuttigde spareribs af 
te rekenen en de flessen, hoeveel weet ik niet meer, kwamen voor haar 
rekening. 
Wij hebben geweldige herinneringen aan beide en hebben het recept 
voor de beroemde Babie Kerjap van Andre verkregen in ruil voor een enorme pan erwtensoep tijdens onze 
kantinedienst (van 12 tot 2 met Elly en Rene).  
Wij voelen ons verplicht dit Andre recept met u te delen, zodat dit voor eeuwig blijft voortbestaan. 
 
Met een eerbiedwaardige groet en mooie herinneringen. 
 
Elly en Rene 
 
P.s. 
De beroemde Babie Ketjap ingrediënten en vooral een hoop liefde. 
1 pond varkenslappen (ook half om half varkenslappen, magere speklappen si een optie) 
2 grote uien of 6 a 7 sjalotjes 
1 teen knoflook 
1 eierlepel djahepoeder (gemberpoeder) 
½ kopje ketjap manis 
2 a 3 eetlepels suiker 
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Zout en citroensap of azijn ±1/2 eetlepel 
Naar wens was sambal 
 
Uien en knoflook licht fruiten in margarine. Djahepoeder erbij en doorfruiten, dan vlees erin en samen doorbakken en 
regelmatig doorscheppen. Deksel erop en vlees in zijn vocht gaar smoren op spaarvlam. 
Is er geen vocht meer en het vlees is nog niet gaar, dan pas wat water toevoegen: zout, citroensap, suiker en ketjap erbij 
en goed mengen, want ketjap brandt snel aan en verder gaar smoren. 
Dit gerecht heeft weinig saus, het vo0cht moet helemaal inkoken. 
Met liefde bereid is het goddelijk. 
N.b. ajam ketjap, Precies hetzelfde maar dan met kip. 
EET SMAKELIJK, dit heeft u aan Andre te danken!! 
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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 09.00 uur Achilles F1 – VEO F1 
  10.00 uur Achilles D3 – Twist D2 
  11.00 uur Achilles D1 – Sporting Delta D1 
  12.05 uur Achilles C3 – Trekvogels C1 
  13.10 uur Achilles C2 – Refleks C3 
  14.15 uur Achilles B2 – Dijkvogels B1 
  15.20 uur Achilles 3 – Pernix 3 
  16.35 uur Achilles 7 – Fluks 2 
  17.50 uur Achilles 2 – BEP 2 
  19.10 uur Achilles – BEP 
  20.40 uur Achilles 8 – TOP/SolarCompleet 7 
 
 
Zondag: Zuiderpark 12.05 uur Achilles 9 – HKV/OE 7! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 48 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK12003 
za 02/12 

Achilles 1 -  BEP 1 19:10 

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 18:10 

Scheidsrechter S. Koole    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Julia    
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14727 
za 02/12 

Achilles 2 -  BEP 2 17:50 

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 16:50 

Scheidsrechter Corden Star    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Merel    
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15508 
za 02/12 

Achilles 3 -  Pernix 3 15:20 

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 14:35 

Scheidsrechter R. van Dijk    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Marian    
     

4     
Opmerking Sifra zie 6 

     
5     

Opmerking Niels zie 6 

     

6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK16946 
za 02/12 

KZ / Hiltex 7 -  Achilles 6 14:45 
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Dames 
Danielle van Maanen, Marieke van Maldegem, Mieke Deurloo, Shirley 
Beck 

Heren 
Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Tristan Koimer, Yoeri van der 
Berg 

Coach  
Reserves Sifra de Kooter, Niels Aandewiel 

Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter H. Penseel    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
Verslag Erwin    

Opmerking 
afgemeld: Audrey de Man, Sandra v.d. Laaken, Alex Opmeer, Tjitse 
Bouwkamp 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK21719 

za 02/12 

Achilles 7 -  Fluks 2 16:35 

Dames 
Donna de Geest, Lena van Bijsterveld, Michelle de Coninck, Nikki de 
Groot 

Heren 
Ivo Rog, Lars Hogewoning, Leon van Dam, Martijn van der Zwan, 
Rinus Cost 

Coach  
Reserves Isabelle Tollenaar 

Verzamelen 15:50 

Scheidsrechter Jelmar van Hagen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Ivo    
     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK21674 
za 02/12 

Achilles 8 -  TOP / SolarCompleet 7 20:40 

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 19:55 

Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Evy    
Opmerking afgemeld: Judith Maes; Isabelle zie 7 

     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15064 
zo 03/12 

Achilles 9 -  HKV / Ons Eibernest 7 12:05 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn, Roelie 
Arbouw 

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

Coach  
Verzamelen 11:20 

Scheidsrechter Ed Arbouw    
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Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Fred    
Opmerking afgemeld: Yoke Overwater - Nieman 

     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18175 
za 02/12 

DeetosSnel A2 -  Achilles A1 16:55 

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 Romy van Vianen, Cino Koene, Mark de Bruijn, Noa Brusse 

Verzamelen 14:55 

Vervoer Pot, de Bruijn, Ling, van Dortmont 

Scheidsrechter M. van Joolingen    
Locatie DeetosSnel-hal in Dordrecht 
Verslag Jisse    
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18390 
za 02/12 

Refleks A1 -  Achilles A2 16:30 

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

Heren 
Noah de Jong, Robbin Noorlander, Stef van den Brand, Steijn Winia, 
Tristan Rosenbaum 

Coach Amel Groos, Michael Matla 

Verzamelen 15:15 

Locatie Marimbahal in Rijswijk 
Verslag Marlou    
Opmerking Romy en Mark zie A1; Iris, Marlou, Noah en Stef zie B1 

     
A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK16866 
za 02/12 

Reflex A1 -  Achilles A3 12:20 

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 10:50 

Vervoer van der Zwan, Jongsma, Bouwman, Morris 

Locatie Snellerpoort in Woerden 
Verslag Floortje    
     
A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK16861 
za 02/12 

Avanti A7 -  Achilles A4 15:10 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

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



 27
 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Verzamelen 13:55 

Vervoer Arnts, Turfboer, de Vries, van Geel 

Locatie Emerald in Delfgauw 
Verslag Camile    
     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19535 
za 02/12 

BEP B1 -  Achilles B1 12:15 

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 Iris de Jong, Marlou de Reu, Noah de Jong, Stef van den Brand 

Verzamelen 10:00 

Vervoer Koene, Groen, van Nieuwenhuijzen, Janssen 

Scheidsrechter G. Kelder    
Locatie Beukenkamp in Purmerend 
Verslag Noa    
Opmerking Cino en Noa zie A1 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK21223 
za 02/12 

Achilles B2 -  Dijkvogels B1 14:15 

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 13:30 

Scheidsrechter Rob Dijkhuizen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Kaj    
     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20288 
za 02/12 

KZ / Hiltex C1 -  Achilles C1 14:00 

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 12:15 

Scheidsrechter D. Dallinga    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
Verslag Jordan    
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK24463 
za 02/12 

Achilles C2 -  Refleks C3 13:10 
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Dames 
Elise Roelofs, Femke Sinnige, 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 12:25 

Scheidsrechter 
Tristan 
Rosenbaum    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Femke    
Opmerking Maleah zie D1; Melissa zie C3 

     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK24469 
za 02/12 

Achilles C3 -  Trekvogels C1 12:05 

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 11:20 

Scheidsrechter Mark de Bruijn    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Melissa    
Opmerking Leander zie D1 

     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21609 
za 02/12 

Achilles D1 -  Sporting Delta D1 11:00 

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 Maleah Koene, Leander Gerritsen 

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter AJ. van Vliet    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jill    
     
D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK28084 
za 02/12 

Nexus D1 -  Achilles D2 10:35 

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 09:20 

Vervoer Verhagen, Linse, Corporan, Belarbi 

Locatie Margriethal in Schiedam 
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Verslag Bram    
     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK28138 
za 02/12 

Achilles D3 -  Twist D2 10:00 

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 09:15 

Scheidsrechter Rick Pot    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Diederik    
     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK34203 
za 02/12 

ODO E1 -  Achilles E2 09:00 

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 08:00 

Vervoer Hulsman, Nooteboom, Laarhoven 

Locatie De Hofstede in Maasland 
Verslag Lukas    
     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK40688 
za 02/12 

HKV / Ons Eibernest E2 -  Achilles E3 09:45 

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 09:15 

Scheidsrechter 
Liza 
Ramchandani    

Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
Verslag Layla    
Opmerking afgemeld: Jurre Spek 

     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40598 
za 02/12 

Achilles F1 -  VEO 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 08:30 
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Scheidsrechter Pepijn van Loon    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Semm    
     

F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40585 
za 02/12 

Lynx F1 -  Achilles F2 11:30 

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 10:30 

Vervoer van der Laaken, van Mosel, Verwijs 

Locatie Sporthal Leidschenveen in Den Haag 
Verslag Noa    
 

Aspiranten opgelet: 
i.v.m. vakantie Nicole afschrijven bij Audrey 
Tel: 06-41969490 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Merel, Rick 
10.00 – 11.00 Nicky, Zoe 
11.00 – 12.05 Jordy, Pepijn 
12.05 – 13.10 Joram, Sander N. 
13.10 – 14.15 Joy, Niek 
14.15 – 15.20 Ilan, Wesley 
15.20 – 16.35 Lars H. 
16.35 – 17.50 Fabian 
17.50 – 19.10 Henk 
19.10 – 20.40 Ab 
20.40 – 21.50 Res. dame/heer Ach.8 
 
Zondag Zuiderpark 
12.00 – 13.15 Res. dame/heer Ach.9 
 
Overige diensten zie schema hieronder!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 
 04-12 Vera Rodriguez 
 18-12 Anneke Zoutendijk 
 01-01 Coby Linse 
 15-01 Marian Lijmbach 
 29-01 Olga van Reijn 
 12-02 Monique Alsem 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of er 
iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN 
NIET OM Rene een belletje te geven: 
06-20427206.  

 
 

Zaaldienst zaterdag 2 december 
 
Om de Sportcampus met zijn allen netjes te houden, worden alle thuisspelende ploegen een aantal taken 
toebedeeld. Vele handen maken immers licht werk! Taken waar je aan moet denken zijn het opbouwen of 
opruimen van: ballencontainer, banner, beachflag, flyers, jurytafel, scorebord, slingers, spandoeken, speakers, 
trommel. De sleutel van de kast kan je opvragen bij de zaalbeheerder of bij Ilan als hij aanwezig is. 
Hieronder vind je de zaaldiensten van aankomend weekend. Weet je niet precies wat je moet doen? Kijk dan 
op de website bij Zaaldienst óf zoek even contact met Ilan!  
 
Team Opbouwen/ 

Opruimen 
Taken (Ballencontainer, Banner, Beachflag, Flyers, 
Jurytafel, Scorebord, Spandoeken, Speakers, 
Trommel) 

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 
Achilles 8 Opruimen Ballencontainer, Jurytafel, Scorebord 
 
 
 



 32
 

 
Volgende week 9 en 10 december 2017 

 
Achilles – KVA 
Achilles 2 – KVA 2 
Achilles 3 – Die Haghe 4 
Crescendo 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – Tilburg 4 
Achilles 6 – Die Haghe 6 
SDO 4 – Achilles 7 
Tempo 6 – Achilles 8 
Achilles 9 – Phoenix 6 
Achilles A1 – TOP A1 
Achilles A2 – Tempo A2 
IJsselvogels A3 – Achilles A3 
KZ Danaiden A3 – Achilles A4 
Achilles B1 – KZ/Hiltex B1 
VEO B2 – Achilles B2 
Achilles C1 – Groen Geel C1 
Futura C2 – Achilles C2 
GKV C2 – Achilles C3 
Achilles D1 – Fortuna/Delta Log. D1 
Achilles D2 is vrij 
Achilles D3 is vrij 
Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 
Achilles E2 – ODO E1 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E4 
Achilles F1 – Futura F1 
Achilles F2 – ALO F2 
 

Za 19.10 uur 
Za 17.45 uur 
Za 16.25 uur 
Za 13.20 uur 
Zo 12.00 uur 
Za 20.40 uur 
Za 15.15 uur 
Za 15.15 uur 
Zo 10.50 uur 
Za 14.55 uur 
Za 19.35 uur 
Za 14.15 uur 
Za 13.00 uur 
Za 13.20 uur 
Za 15.00 uur 
Za 16.05 uur 
Za 14.15 uur 
Za 14.10 uur 
Za 12.10 uur 
 
 
Za 10.00 uur 
Za 11.05 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
5 Meihal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Vosse 
Limeshallen 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuidplas 
Drie Oktoberhal 
Zuiderpark 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Zuidhaghe 
Overbosch 
Zuiderpark 
 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 

 
 
 
 
 
 


