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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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In memoriam: Louise Veltman - *14-1-1946 – † 7-11-2017 
 
Het bestuur is ontdaan door het verdrietige bericht dat ons lid Louise Veltman is overleden. Afgelopen dinsdag 
overleed Louise, trouw Achilleslid sinds 1973. We wisten dat er geen ontkomen aan was, woekerende uitzaaiingen 
hadden haar ooit zo oersterke lichaam definitief te grazen genomen. Lees verder voor het In Memoriam en de 
rouwkaart. 
 
Louise was misschien wel de meest atypische Achilliaan die we gekend hebben. Ze kwam uit Rotterdam en dat kon je 
horen, zeker als ze haar, zelden gemeende, ongenoegen over een kwestie met ons wilde delen. Even lekker gallen door 
Louise betekende meer dan veertig jaar nieuwe woorden leren voor de Haagse bleekneusjes. 
 
Ze kwam van Eureka en haalde bij ons meermalen het eerste team, zij het, zoals ze zelf zei, als alle andere wijven van 
het eerste zwanger waren. Nooit te beroerd om op het moment dat een tegenstandster haar dreigde te overvleugelen, 
een gerichte beuk uit te delen om de verhoudingen recht te zetten. 
 
Louise kon eigenlijk met iedereen opschieten en dat is natuurlijk een handige eigenschap als je een kapsalon hebt waar 
de halve club de haren laat knippen. Salon Marlou was een begrip, en, niet te vergeten, vele jaren lang een gewaardeerd 
sponsor van Achilles. 
 
Ze was geen persoon om in besturen of commissies plaats te nemen, ze zei dat ze dat de medebestuurders niet aan 
wilde doen. Een scherp zelfinzicht waarschijnlijk. 
 
Zij was wel van de feesten en partijen, bang om iets te missen, dus aanwezig tot het licht aan ging. Haar Rotterdamse 
gevoel voor humor en de manier waarop ze een verhaal kon vertellen waren fameus, maar bovenal was ze een 
ongelooflijk lief mens en daarom zijn we bedroefd dat ze niet meer bij ons is. 
 
Op woensdag 15 november is de uitvaart, om kwart over drie in Ockenburgh. En daarna is er gelegenheid om nog even 
een bakkie te doen in de kantine. Daar was ze graag bij geweest. 
 
Het Bestuur 
 
 
 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Breaking news: we krijgen nieuw kunstgras! 
************************************** 

 
Afgelopen week ontving het bestuur goed nieuws: de gemeente gaat ons kunstgras vernieuwen! De gemeente gelooft in 
de plannen en ambities van Achilles, zien de vereniging groeien (mede dankzij de samensmelting natuurlijk) en 
begrijpen dat kunstgrasuitbreiding voor ons heel hard nodig is. De kunstgrasuitbreiding zal in principe betekenen dat 
we twee velden krijgen. Er zitten uiteraard nog wel wat haken en ogen aan (wanneer gaat dit gebeuren, wat gaat er 
precies gebeuren, verlichting en dug outs verplaatsen etc), maar het bestuur vond dit geen reden om het goede nieuws 
niet met iedereen te delen! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

15 nov 
17 nov 

Schoonmaak kantine 
Pub Quiz 

21 nov 
24 nov 
22 dec 

Kookcursus “Superchefs” 
Klaverjas 1 
Klaverjas 2 

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

 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 25-21 
Achilles 2 – Tempo 2 18-19 
Achilles 3 – DES 3 16-21 
Madjoe 3 – Achilles 4 16-13 
KZ Danaiden 3 – Achilles 5 15-20 
ALO 4 – Achilles 6 21-17 
DES 6 – Achilles 7 10-14 
Achilles 8 was vrij 
ALO 6 – Achilles 9 19-1 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – HKV/OE 25-21 
BEP – KVS/Maritiem 22-20 
De Meervogels – KVA 23-27 
ZKV – DOS 25-28 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KVA 1 2 1 0 0 27 23 4 0 
Achilles 1 2 1 0 0 25 21 4 0 
DOS 1 2 1 0 0 28 25 3 0 
BEP 1 2 1 0 0 22 20 2 0 
KVS/Maritiem 1 0 0 1 0 20 22 -2 0 
ZKV 1 0 0 1 0 25 28 -3 0 
De Meervogels 1 0 0 1 0 23 27 -4 0 
HKV/Ons Eibernest 1 0 0 1 0 21 25 -4 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 
Afgelopen zaterdag mochten we, na het fantastisch verlopen toernooi om de Haagse korfbal dagen los voor de punten. 
Niet de kampioen van de voorbereiding worden werd continu tegen elkaar gezegd.  
Met strakke koppies maakte het eerste zich klaar voor de Haagse stadsderby tegen hkv ons eibernest. Na het fluitsignaal 
van de warrig leidende scheidsrechter startte Achilles voortvarend aan de wedstrijd. Een 4-1 voorsprong werd er gepakt 
en de tactiek werkte prima. Toch was het eibernest dat zich terug knokte in de wedstrijd en het initiatief van Achilles 
overnam. Tot de rust wist eibernest dat initiatief te behouden maar het lukte de eibers niet om verder uit te lopen dan 2 
doelpunten verschil. Dat resulteerde in een 12-14 ruststand. De tweede helft begon Achilles goed en met harde duels en 
vechtlust kwam Achilles op 16-16 langszij en leek eibernest geknakt. Dat was ook het geval alleen kregen de eibers 
vanaf dat moment hulp van de 2 mannen in het blauw gekleed. In deze wedstrijd werden er maar liefst 15 strafworpen 
uitgedeeld.... zonde dat een scheidsrechter deze wedstrijd niet aanvoelt en eigenlijk de wedstrijd dood fluit tot frustratie 
van spelers en publiek ( ik zelf waarschijnlijk nog het meest van allemaal ). Maar goed het resultaat werd behaald door 
Achilles dus niks geen kampioen van de voorbereiding. We zijn een hecht team wat voor elkaar door het vuur gaat en 
altijd tot het gaatje gaat! De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 25-21 overwinning en dat gevoel is gewoon weg 
heerlijk! Nu zorgen dat de flow waarin we zitten blijft bestaan en dan kan het een heel mooi zaalseizoen worden! Te 
beginnen volgende week in Westbroek tegen Dos.  
 
Tot volgende week!! 
Bastiaan 
 
Achilles 2 – Tempo 2 
Hier volgt het verslag van de wedstrijd van Achilles 2 tegen Tempo 2. Een week 
van te voren kregen we te horen dat we deze wedstrijd mochten spelen in de mooie topsporthal op het Zuiderpark. 
Een uur voor de wedstrijd kregen we te horen dat Twan met 1 meedeed en dus onze wedstrijd over ging slaan. 
Natuurlijk helemaal niet erg als je Jeroen Alsem ervoor in de plaats krijgt. Nu stonden de gebroeders Alsem bij elkaar in 
het vak, dus er stond een mooie pot te wachten. Vanaf het beginsignaal waren beide vakken puik aan het verdedigen, er 
werd weinig gescoord aan de kant van Tempo. Dit is natuurlijk heel goed maar we vergaten zelf de kansen af te maken 
dus het liep aardig gelijk op. 1e helft: 2x gescoord (Tobias, Ilan en Raquel) 1x gescoord (Kelly, Lars en Benthe). We 
gingen de rust in met 9-8. In de rust werd alles op scherp gezet om deze wedstrijd tot een positief einde te krijgen. In de 
2e helft werd er weer erg goed verdedigd alleen schoot Tempo zo scherp dat ze bij bleven. In de laatste paar minuten 
stond het gelijk en ging Joël er in voor Lars om de ballen door het mandje te schieten. En zoals Joël is deed hij dat 
gelijk. Jammer genoeg hebben wij de kansen in de laatste fase niet afgemaakt en Tempo wel waardoor we met 18-19 
verloren. Een goede wedstrijd en er staan zeker mooie dingen te wachten als we dit doorzetten maar dan met een 
betere afronding. 2e helft: 4x gescoord (Ilan) 2x gescoord (Tobias) 1x gescoord (Joël, Lars en Jeroen). Jeroen en Joël 
bedankt voor het invallen, Luca en Pepijn bedankt voor het reserve zitten, Joost bedankt voor het fotograferen en 
publiek bedankt voor het aanmoedigen (volgens mij alles en iedereen gehad )! Hopelijk allemaal tot de volgende keer.  
 
Greetings Benthe 
 
Achilles 3 – DES 3 
Na een week van emoties en spanning was het eindelijk zover, Achilles 3 mocht aftrappen (of: ingooien, uitnemen, 
starten) in de zaal tegen DES 3. De poule waarin Achilles 3 zich bevindt is vele male zwaarder dan op het veld, het 
zullen dus interessante wedstrijden worden! 
De PieterVink-hal werd gelukkig omgezet naar de Gaslaan, anders was er van een thuisduel niet te spreken. In de 
voorbereiding werden duidelijke afspraken gemaakt: bal-lijn verdedigen / crosspasses / positief tegen elkaar en vooral 
plezier beleven. Vanaf het eerste fluitsignaal was duidelijk dat beide ploegen er zin in hadden. DES 3 had het 
verdedigend goed voor elkaar, maar door het hoge baltempo, sterke rebound en strakke crosspasses kon Achilles 3 een 
aantal puntjes voorkomen. Achilles 3 speelde het korfbal dat we willen spelen, gestructureerd en op een hoog tempo. 
Echt tof om te zien!  Door een 2-tal wissels aan de kant van DES (complimenten aan de coach) draaide het voordeel 
richting DES. Hierdoor er de rust bereikt met 1 doelpunt achterstand (9-10). De rode en bezwete koppies gaven het al 
aan, dit is echt een ander niveau. Als coach kan je maar 1 ding doen: de ploeg complimenteren en hun Leeuwenhart 
aanspreken! 
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De tweede helft begon weer met dezelfde beleving als de eerste en werd de achterstand omgebogen. Tot 14-14 ging het 
gelijk op waarna DES de overhand nam. Aanvallend kom het spel niet meer op het hoge tempo gespeeld worden en 
verdedigend lieten we door concentratieverlies teveel steken vallen. Een conditieachterstand die we de komende weken 
zullen moeten inhalen. Uiteindelijk verloren we de wedstrijd (geflatteerd) met 16-21. 
Achilles 3: ik ben ontzettend trots op de strijd die jullie hebben geleverd en het spel wat jullie hebben neergezet. Deze 
wedstrijd geeft mij vertrouwen voor de rest van de competitie. Maandag gaan we weer hard werken om er nog meer uit 
te halen. 
 
Gr Bas 
 
ALO 4  - Achilles 6 21-17 
Nadat Achilles 6 over zo’n beetje de hele wereld was uitgevlogen: van Las Vegas tot aan de Caraïben tot aan Cambodja 
(de foto’s waren niet van de lucht: de app van Team 6 leek net een brochure van Corendon) werd het weer eens tijd 
voor een potje korfbal om het echie. De trainingsopkomst was net als het weer de afgelopen dagen: bijzonder matig, en 
erg nat (tropisch warm die topsporthal, ja toch). Geen reden om in een midweeks oefenpotje Futura 3 met ruime cijfers 
te verslaan en vol goede moed tegen ALO 4 aan te treden. Toevallig hadden we ALO 3 de laatste veldwedstrijd met 
ruime cijfers op de broek gegeven, maar we wisten van tevoren al dat Team 4 van de bosjesvanpexbewoners andere 
koek was. De wedstrijd werd gespeeld in de good old Ock. Er was ook net zoveel publiek als we vorig jaar bij de 
thuiswedstrijden gewend waren. Naast de ouders van Daan als trouwe supporters kwam hoofdtrainer Ton nog even om 
de hoek kijken. Die constateerde dat Sandra in de basis stond en maakte meteen rechtsomkeert. “Daar kom ik niet voor 
kijken,” aldus de succesvolle oefenmeester die meteen maar even duidelijk maakte hoe de relatie met z’n dochter ook 
alweer in elkaar steekt. Sandra reageerde daar vrij lauwtjes op en gaf aan ‘wel wat gewend te zijn’. De scheids die was er 
niet. Gelukkig was daar Erwin Bodaans boy Flemming die na z’n wedstrijdje tussen de A-dames van ALO en GKV nog 
even een derby besloot te fluiten. Errie B., geef jij Flemmetje nog even een bedankkusje namens Team 6? Thanx. De 
eerste helft begon met nogal achter de feiten aanlopen. Binnen een paar minuten stond het 4-0 voor de verkeerde 
zwartwitten. Deze marge bleef de hele wedstrijd in stand. In de tweede helft leek het er een paar keer op dat het 
spannend zou worden, maar ‘oh nee toch niet’. Helaes Pindakaes, een matige start van het seizoen. In ieder geval wel 
lekker gedouched na de wedstrijd. Tijdens het kleedkamerritueel Yhoeri z’n schone onderbroek nog even verstopt. 
Lachen natuurlijk, maar hij had niks in de gaten (viespeuk) of negeerde de boel, daar gaat je grap. 
Volgende week weer lekker trainen en bij Tjitse Fifa 1963 spelen onder het genot van een goede fles wijn. Je leest het 
goed. Tjiste drinkt wijn. Daarnaast krijg je Tjitse niet warm voor de nieuwe editie van het commerciële gedrocht van 
EA sports. “Met Fifa 1963 kun tenminste je nog met Abe Lenstra spelen, en dan laat ik DKV iedere week verliezen,” 
aldus de geboren Leeuwarder die niet met Cambuur kan spelen omdat die in 1963 Tweede divisionist was. Oh ja, bijna 
vergeten. Mathijs, Marieke en Tristan, bedankt. Jullie zitten wel in onze eigen ploeg maar zaten deze week reserve. Dus 
bij dezen. 
 
☑ ruilen met Alex 
☑ >100 woorden 
☑ iets over de eerste helft 
☑ iets over de tweede helft 
☑ iets over de derde helft 
☑ einduitslag 
☑ voor maandag 12:00 naar website@hkvachilles.nl 
☑ netjes de scheidsrechter bedankt 
☑ netjes de reserves bedankt 
◻ taart 
◻ snoepzakje 
 
Groetjes, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Vitesse A1 – Achilles A1 21-22 
Vriendenschaar A1 – Achilles A2 18-13 
Gemini A2 – Achilles A3 5-8 
Tempo A5 – Achilles A4 1-14 
HKV/Ons Eibernest B1 – Achilles B1 13-27 
Achilles B2 – NIO B1 8-12 
Achilles C1 – BEP C1 12-11 
Achilles C2 – Futura C2 4-7 
Achilles C3 – ONDO C3 0-6 
Maassluis D1 – Achilles D1 3-13 
Achilles D2 was vrij 
Phoenix D3 – Achilles D3 11-6 
Refleks E1 – Achilles E1 10-7 
Achilles E2 – Phoenix E3 9-10 
Achilles E3 – Excelsior E7 5-1 
KVS/Maritiem F1 – Achilles F1 11-14 
Pernix F2 – Achilles F2 4-3 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Vitesse A1 - Achilles A1 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen een van onze directe concurrenten, Vitesse A1. Op de Haagse Korfbaldagen 
waren we ze ook al tegen gekomen, maar wegens een hele zwakke start speelden we toen een slechte wedstrijd en 
wisten we het in de laatste minuten nog maar net gelijk te maken. We wisten van tevoren dus al dat dit een spannende 
wedstrijd zou worden. 
Dit keer, daarentegen, startten we vlammend en we kwamen meteen op voorsprong. De eerste helft verliep alles 
eigenlijk zoals het moest, iedereen was gevaarlijk en iedereen had kansen om te scoren. We liepen dan ook al snel uit 
naar 6-7-8 doelpunten voorsprong. Iets dat we echt als team gedaan hebben, wat natuurlijk altijd leuk is.  
 
De tweede heeft kwam Vitesse meer in hun spel en wisten ze in te lopen. Uiteindelijk maakten we het nog onnodig 
spannend door het verschil tot twee punten te laten komen. Maar toch liepen we gelukkig wel weer uit naar de vier 
punten. In de laatste minuten wisten de tegenstanders nog een aantal keer te scoren, maar niet genoeg om de punten te 
pakken. En dus wisten wij de punten vanuit Barendrecht mee naar huis te nemen, met een 21-22 overwinning. We 
kunnen trots zijn op de prestatie die we dit weekend als team neergezet hebben.  
 
Groetjes Daniek 
 
Gemini A2 – Achilles A3 
We vetrokken met enige vertraging aangezien één van ons moeite had om uit bed te komen. Toch nog op tijd in Gouda 
om warm te lopen. Na 3 minuten was het raak met een afstandsschot van Thom, gevolgd door een mooi schot in de 6de 
minuut. Door een foutje in onze verdediging werd het in de 13de minuut 1-2. Het ging aardig gelijk op. In de 28ste 
minuut scoorde Joram, gevolgd door een punt van Gemini (2-3). 
In de 2de helft al na 4 minuten 3-3. We kregen heel veel kansen, met als gevolg 3-5 door Joram in de 12 en 14de minuut. 
Gemini mistte een strafworp. Linnet bijna een doelpunt maar de bal schoot uit de korf. Thom had nog een mooi 
afstandsschot in de 20ste minuut, 3-6. Gemini kwam terug met 4-6. Gevolgd door een prachtig punt in de 28ste  minuut 
van Joram 4-7, in samenwerking met Guido. Gemini komt terug met 5-7. In de laatste minuut scoorde Maurits 5-8 en 
Jordi tenslotte 5-9. 
 
Esmee Morris 
 
Achilles C1 – BEP C1 
We moesten tegen BEP C1. Het was een spannende wedstrijd. Toen de 1e helft was afgelopen 
stonden we 7-8 achter, maar er kon nog van alles gebeuren. We maakten goede acties en plaatste 
op zich wel goed. 
 
In de rust kwamen we weer tot rust. 
En besproken we wat goed ging en wat er slecht ging. 
 
De 2e helft ging veel beter vind ik. 
We verdedigden veel beter en de aanval ging ook goed. 
De laatste 10 minuten waren het spannends, want de ene keer stonden we gelijk en daarna 1 punt voor en daarna weer 
gelijk. Uiteindelijk hebben we 13-12 gewonnen. 
 
Reserves: Yara, Olivia 
Bedankt daarvoor!! 
 
Coach: Tobias Welbergen, Lars Alsem & Koos Verhage (afwezig) 
 
Bedankt voor het coachen!! 
 
Citlali 
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Wedstrijdverslag Achilles C2 vs Futura C2 
Zaterdag 11 november 2017: 
De eerste helft begon  zoals altijd weer erg spannend tegen onze 
grootste rivaal. 
Na 10 minuten werd het 0-1 voor Futura.  5 minuten later stond Achilles 2 punten achter.  
Toen kwam onze reddende engel Melissa en was de stand voor de rust 1-2. 
De 2e helft hebben beide teams heel goed verdedigd (onder andere Femke,Silja, Lideke en Maleah stonden er bovenop), 
want pas in de 50e minuut werd het 1-3.  
Ondanks dat de tegenstander van Sanne een stukje langer was, heeft Sanne ook een bal onderschept en een goede 
poging gedaan tot schieten. 
In de 51e minuut werd het helaas 1-4 en 2 minuten later 1-5. Weer 3 minuten later 1-6. 
En toen kwam Jill: 2-6! Eindelijk ging de bal er in. 
Na nog minuut schoot Silja de stand naar 3-6! 
Helaas al snel daarna; 3-7. 
Maar gelukkig scoorde Kimberley en werd de eindstand 4-7. 
Als troost kregen we een lekker zakje chips van Milla, want zij was gisteren jarig. Gefeliciteerd Milla! 
Scheidsrechter Erwin bedankt en Kimberly bedankt voor het invallen en Ivy voor het reserve staan. 
 
Groetjes Elise, helaas vanaf de bank met een dikke enkel. 
 
Achilles C2 - Futura C2 4 - 7 
Wat een leuke initiatief de Reporters Challenge! Ik ga nu ook proberen om na elke wedstrijd 
een wedstrijdverslag te schrijven van de C2. Dat doe ik natuurlijk niet alleen voor de lekkere 
taart en het snoeppakket, maar ook omdat dit een leuke manier is om mijn team te bereiken.  
Voor de eerste zaalwedstrijd mochten de dames van de C2 zich opmaken voor een sportieve 
revanche op Futura voor de nipt verloren kampioenswedstrijd op het veld. Dit was een 
wedstrijd waarin de Achilles leeuwinnen vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij waren, maar door 10 
zuiveren minuten van Futura hadden we toch ons meerdere moeten erkennen. Helaas liep de voorbereiding op de 
wedstrijd van afgelopen zaterdag voor ons niet geheel vlekkeloos. Door een aantal blessures was het nog de vraag of we 
genoeg spelers zouden hebben. Gelukkig was Maleah net op tijd hersteld van haar dubbel geklapte enkel. Voor Elise 
kwam de wedstrijd jammer genoeg net te vroeg, want zij is nog geblesseerd. Nu kon zij zich wel focussen op het 
schrijven van het wedstrijdverslag;-). Kimberley was bereidt om reserve te staan. Top Kimberley!  
 
Achilles C2 begon de wedstrijd goed door in de eerste aanval 10 kansen te creëren. Helaas werd er vergeten om de 
goede start te belonen met een doelpunt. Doordat Achilles veel beter verdedigende dan het aanvallen deed werd de 
ruststand bepaald met een 1-2 uitslag. 
In de 2e helft begon Futura scherp, door 4 keer achterelkaar te scoren. Tijdens de wedstrijd werd het aantal schoten en 
doorlopen bijgehouden door Joy. In de 1e helft creëerde Achilles welgeteld 21 kansen, waarvan dus een raak. Het 
overgrote gedeelte van de kansen kwam uit het dynamisch spel. Uit dit spel kwam dan ook het enigste doelpunt van de 
C2 in de 1e helft, doordat Melissa een afgemeten diagonale pass van Jill afmaakte. We hebben dit geoefend tijdens de 
training en het is mooi dat we dit terug zien in de wedstrijd. Ik heb vooral veel bewondering voor Sanne die (net zoals 
Femke en Ivy in de vorige wedstrijd tegen Futura), de zware opdracht kreeg om een hele lange heer van Futura te 
verdedigen. Die gozer is al bijna even lang als ik en dat maakte aanvallen voor Sanne bijna onmogelijk! Zelfs met zo’n 
lange heer in het vak kregen de dames wel voor elkaar om ballen af te vangen. Heel goed hoor! In totaal werden er over 
de gehele wedstrijd 38 schoten gelost, maar volgens Sanne had Joy een aantal schoten van haar gemist. Helaas voor 
Sanne telde we geblokte schoten niet mee. Als we dit wel hadden gedaan kwamen we op 40 schoten!  
Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met een 4-7 verlies voor Achilles. We kunnen met een opgeheven hoofd terug kijken 
op de wedstrijd. In vergelijking met de voorgaande wedstrijden had Achilles weer het mooiere spel.  
Als laatste wil ik nog de scheidsrechter, Erwin Bodaan, bedanken voor het foutloze fluiten ; ).  
Groeten, 
 
Simon Rodriguez 
 
Achilles C3 – ONDO C3 
De tegenstander liet een tijdje op zich wachten, maar gelukkig kon de wedstrijd iets later dan toch beginnen. 
 
Aanval: Kimberly, Lisanne, Niek en Siddarth 
Verdediging: Melissa V., Naomi, Leander en Taufeique 
 
In een leuke wedstrijd waar best aardig samen gespeeld werd, kreeg Achilles kansen genoeg, maar ze wilden er niet in. 
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De ruststand was 0 – 4 voor ONDO. 
 
In tweede helft, werd Bjorn ingebracht voor Leander. Later in de tweede helft nog een dubbele wissel Elishys en Lucas 
voor Naomi en Taufeique. Er werd door ONDO nog twee keer gescoord. De eindstand van de wedstrijd was 0-6. 
Het was toch een hele leuke en voor de kinderen een spannende wedstrijd in de Topsporthal in het Zuiderpark.  
 
Groetjes van Kimberly 
 
Zaterdag 11- 11-2017 
Phoenix en Achilles D3 speelde in zoetermeer hun wedstrijd. Armin van der zijden heeft een stukje over de wedstrijd 
geschreven. 
 
Het ging heel goed maar we hebben verloren maar het was toch elf /zes en we hebben nieuwe dingen geleerd en dat is 
de bedoeling maar we moeten nog veel leren en dat is beter vangen en doorlopen oefenen maar het ging in de tweede 
wedstrijd   beter.                                          doei  broeden van de D3  armin 
 
Het was een wedstrijd met veel doelpunten. En iedereen heeft goed hun best gedaan. De eerste 12.5 minuut konden we 
de verdediging goed dicht houden. Het lukte niet te score. De tweede 12,5 minuut ging de verdediging moeilijker maar 
hebben wel doelpunten gescoord. Na de pauze hadden we het ook nog moeilijk in de verdediging. De aanval had 
mooie kansen. Het was een sportieve wedstrijd. 
 
Diana en Annelotte 
 
 
Achilles E3 - Excelsior E7 
We moesten heel vroeg opstaan en toen was het zover. We moesten tegen Excelsior. Wij mochten beginnen en we 
gingen keihard werken. Joanne scoorde 1-0 en toen 2-0. Sem scoorde 3-0 en toen 4-0. Excelsior scoorde 4-1. We 
hebben ook de doorloop geoefend en ook in de wedstrijd, maar die gingen allemaal mis. Helemaal op het eind scoorde 
Donya het mooiste punt van het seizoen: van grote afstand in 1 keer erin! We hebben met 5-1 gewonnen, joepie! 
Bedankt voor de scheidsrechter :-)  
 
Groetjes van Sem en Milan 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
Deze week hebben we maar 1 jarige. Het is Joel Sanches, hij wordt 16 november 18 
njaar. 
Joel van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 
 
LAATSTE WEEK GROTE CLUBACTIE! BOEKJES INLEVEREN VOOR 19 
NOVEMBER 
 
De laatste week van de Grote Clubactie gaat in. Op dit moment zijn er namens 
Achilles al 772 loten verkocht. Hier zijn we erg blij mee! Dank aan alle lotenverkopers! 
 
Bij deze de laatste oproep om deze week je lotenboekje in te leveren bij je trainer. De 
ervaring leert dat er vaak kinderen zijn die één of twee loten hebben verkocht en dan 
vergeten om hun boekje in te leveren. Ieder lot levert Achilles €2,40 op, dus ook graag deze boekjes inleveren! 
 
Op zaterdag 9 december zullen in de rust van de wedstrijd van het eerste de prijzen worden uitgereikt aan het best 
verkopende team en aan de best verkopende spelers. Noteer deze datum alvast in jullie agenda. 
 
Mocht je deze week niet in de gelegenheid zijn om je boekje aan je trainer te geven maar wil je het nog wel inleveren 
stuur dan een e-mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl  
 
Mocht je geen Achilliaan zijn tegen gekomen om een lot van te kopen maar wil je dit wel graag doen dan kan dat via de 
volgende link: 
https://clubactie.nl/actie/HaagseKorfbalverenigingAchilles 
 
Groetjes Mirjam en Rianne 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Vrijdag 24 november is het dan zover, de eerste klaverjasavond van dit siezoen. 
De volgende mensen hebben zich opgegeven: 
Simon – Tjitse Roelie – Ed Yoke – Marianne? 
Roy – Ruud Peter – Olga 
Waar blijven de andere koppels??? 
Opgeven via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134 
 
Ik hoor graag van jullie 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
Pubquiz  
Vrijdag 17 november is het zover: de jaarlijkse Pubquiz. Wie verslaat Team EIBER, winnaar van de vorige editie? Je 
kunt weer originele categorieën verwachten, muzikale hoogstandjes en inventieve vragen. Meet je met de knapste 
koppen van de vereniging en wellicht valt eeuwige roem jou en je kornuiten ten deel!  
Er wordt een kleine bijdrage van €5 per team gevraagd. 
Wees om 20 uur present in de kantine. Er is nog plek voor enkele teams. Stel een team samen van maximaal 8 
personen, bedenk een teamnaam en geef je op via een appje naar Erwin de L (0628386734). Doe dat z.s.m.! 
 
De volgende teams hebben zich al opgegeven: 

● Moeders van de A 
● Vaders van de A 
● Het is een kikker 
● Ropemimajuje 
● De kranige knarren 
● Team EIBER  
● Tequilachicas  
● Hermans herrieschoppers 
● Weer tweede  

 
Groeten van de CR 
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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 

 
Correctie LK13: Theus van den Broek heeft per abuis een Achilleslidnr gekregen, 
 deze moet vervallen. 
 
Aangenomen als lid: Noah van Os (Achilleslidnr. 3037) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Verhuizen (deel 2) 
Wat heerlijk om nu gesetteld in je nieuwe onderkomen terug te kijken op de 
maanden van jagen en jachten, geren en geploeter. 
Mensen, mensen wat heeft men een rotzooi aan goedbedoelde prullaria, keukenhulpen en ditjes en datjes in huis. In de 
loop der jaren heeft V&D (inmiddels ter zielen), Blokker, Marskramer of noem maar op, zijn negotie zich naar jouw 
huis verplaatst. Bij het opruimen van keukenkastjes, kledingkasten, allerlei kleine kastjes en wandmeubel verbaas je je 
over de hoeveelheid in de loop der tijd vergeten artikelen die uit alle hoeken en gaten komt. 
Vaag wist je ze nog wel te herinneren, maar ze stonden ergens achter of ver weg achterin weggestopt. 
Daar had je een bijna nooit gebruikte handige citruspers (elektrisch), want het schoonmaken na gebruik duurt langer 
dan een kilo perssinaasappelen uitpersen en een pak appelsientje met schilletjes is makkelijker en bevat meer vitamine 
C. 
Wat te denken van zo een handige slagroomchiffon met gaspatronen terwijl een spuitbus slagroom bij AH effen 
handiger is. Maar je wikt en weegt wat weg te doen want je gaat van een 4 kamer naar een 3 kamerwoning, dus het is 
een kwestie van keuzes maken. 
De vraag werd dus menigmaal gesteld wat doen we ermee en m3eestal was het antwoord doe: maar in de doos van de 
kringloop. We waren ´s morgens vroeg vaste gast van de kringloop Den Haag en na de zoveelste keer vroeg de 
bedrijfsleider of we soms gingen emigreren. 
Nu nog de kasten, tafels en stoelen, de zgn grootmeubelen die door de 
kringloop Den Haag werden opgehaald en de Pompoenstraat raakte leger en 
leger en wat echt niemand wilde werd door grofvuil afgevoerd. 
We waren ook nog in het bezit van een schilderij gemaakt door Jopie 
Zoutendijk, een authentieke Jopie Zoutendijk uit haar aquarelperiode 
voorstellende een Egyptische Urn in de mist. Het was geen optie deze zomaar 
weg te doen, dus Peter Zoutendijk gebeld die blijverrast was over deze geste. 
Wij hadden een redelijk grote boekverzameling en moesten afscheid nemen 
van ruim de helft. Gelukkig zijn de meeste boeken goed terecht gekomen en 
vonden gretig aftrek bij de be3woners van de flat waar wij naar toe zijn gegaan 
en werden ook via via getransporteerd naar wat bejaardencentra. 
Wat dacht je van het omzetten van abonnementen naar het nieuwe adres of 
het opzeggen ervan. De lieftallige dames en heren van de callcentra vragen je 
het hemd van het lijf, waarom, wanneer, bent u tevreden, als je het 
abonnement houdt krijg je het 20 weken gratis of een snelkookpan of wat dan 
ook en als je hier op ingaat heb je in de kortst mogelijke tijd weer een doos vol 
voor de kringloop. 
Je moet de gemeente informeren, de verzekeringen, Eneco en 
Duinwaterleiding, die je weer formulieren doen toekomen voor de 
eindafrekening van de Pompoenstraat. 
Je telefoon moet naar het nieuwe adres en ook je TV via Ziggo en dat komt dik in orde Mijnheer Bos, maar je moet er 
toch 3 keer achteraan omdat de fout via de Ziggomedewerkster ligt bij de administratieve afdeling, de sukkels. 
Verhuizen hebben we grotendeels zelf gedaan, alleen wat meubelen via Studenten Verhuisservice. 
Wij dachten dat dit academisch gedaan zou worden door een beginnend advocaat tezamen met een 2e jaars student 
psycholoog, maar het bleken noeste VMBO studenten zonder diploma, maar wel goed konden sjouwen. Met blood, 
sweat and tears is de hele operatie gelukt en zijn we er Happy. 
We zitten in een paleisje en noemen het huis Ten Bos, maar dit is onze bestemming en komen hier helemaal tot rust. 
 
Groetjes 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt gedronken. Deze kopjes zijn vrij 

prijzig en bij inlevering van DE-punten krijg je korting op de 
prijs. Daarom staat er in de kantine een doos waar DE-
punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

 
Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zarerdag Houtrust 09.00 uur Achilles F1 – Die Haghe F1 
  09.00 uur Achilles F2 – Die Haghe F2 
 
 Zuidhaghe 09.05 uur Achilles A2 – KVS/Maritiem A2 
  10.20 uur Achilles B1 – ZKV B1 
  11.40 uur Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
 
 Piet Vink 13.00 uur Achilles D1 – PKC D1 
 
 Gaslaan 19.20 uur Achilles 6 – OKV 4 
  20.35 uur Achilles 4 – Pernix 4 
 
Zondag: Ockenburgh 10.05 uur Achilles 9 – KZ Danaiden 9 
  11.15 uur Achilles 5 – Refleks 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 46 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11877 
za 18/11 

DOS 1 -  Achilles 1 20:30 

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 18:15 

Scheidsrechter EW. de Vos    
Locatie De Vierstee in Maartensdijk 
Verslag Laura    
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14474 
za 18/11 

DOS 2 -  Achilles 2 19:05 

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 Rutger Kuus    
Locatie De Vierstee in Maartensdijk 
Verslag Benthe    
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15017 
za 18/11 

Excelsior 3 -  Achilles 3 13:00 

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 11:45 

Scheidsrechter J. Pols    
Locatie De Buitenhof in Delft 
Verslag Laura    
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16800 
za 18/11 

Achilles 4 -  Pernix 4 20:35 

Dames Joy Oudshoorn, Maaike Roos, Teddie van Dortmont, Vera Berghout 

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser, Tako Hulsman 

Coach  
Reserves Danielle van Maanen, Mathijs Oosterhuis 



 23
 

Verzamelen 19:50 

Locatie Gaslaan in Den Haag 
Verslag Frank    
Opmerking afgemeld: Sifra de Kooter, Frank Mijnans 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK15960 

zo 19/11 

Achilles 5 -  Refleks 4 11:15 

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

Heren 
Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Niels Aandewiel, 
Sten Verleg, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 10:30 

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Erwin    
Opmerking afgemeld: Martijn Schaap; Tako zie 4 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17521 

za 18/11 

Achilles 6 -  OKV 4 19:20 

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

Heren Alex Opmeer, Mathijs Oosterhuis, Tjitse Bouwkamp, Ivo Rog 

Coach  
Reserves Sem de Raad 

Verzamelen 18:35 

Locatie Gaslaan in Den Haag 
Verslag Audrey    

Opmerking 
afgemeld: Erwin de Laleijne, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg; 
Matthijs en Danielle zie 4 

     
7     

Opmerking Ivo en Sem zie 6 

     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK20543 
za 18/11 

Fiks 6 -  Achilles 8 14:20 

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

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

Coach  
Verzamelen 13:05 

Locatie Sporthal De Cuyl in Oegstgeest 
Verslag Alex    
     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15076 
zo 19/11 

Achilles 9 -  KZ Danaiden 9 10:05 
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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 09:20 

Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Belinda    
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18279 
za 18/11 

Achilles A1 -  Vriendenschaar A1 11:40 

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, Pauline Erkelens, Romy van Vianen, Mark de Bruijn, Noa 
Brusse, Noah de Jong 

Verzamelen 10:40 

Scheidsrechter M. van Roon    
Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
Verslag Danique    
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18600 
za 18/11 

Achilles A2 -  KVS / Maritiem A2 09:05 

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, Robbin Noorlander, Stef van den Brand, 
Steijn Winia, Tristan Rosenbaum 

Coach Amel Groos, Michael Matla 

Verzamelen 08:20 

Scheidsrechter Erik Krop    
Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
Verslag Maaike    
Opmerking Romy Pauline en Iris, Mark, Noah zie A1;  Romy zie B1 

     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19647 
za 18/11 

Achilles B1 -  ZKV B1 10:20 

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, Romy van Vianen, Noah de Jong, Stef van den Brand 

Verzamelen 09:20 

Scheidsrechter Pascal Huisman    
Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
Verslag Daphne    
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Opmerking Noa zie A1 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK21212 
za 18/11 

ALO B1 -  Achilles B2 15:00 

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 14:15 

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Celeste    
Opmerking Reserveshirts ! 

     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20278 
za 18/11 

Tempo C1 -  Achilles C1 13:05 

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 11:35 

Vervoer Bakker, Dekeling, Gieselaar, van Giffen 

Scheidsrechter R. Berkhof    
Locatie Limeshallen in Alphen ad Rijn 
Verslag Floor    
     
     
     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21669 
za 18/11 

Achilles D1 -  PKC / SWKGroep D1 13:00 

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 11:45 

Vervoer Hollander, Weerman, Leben 

Scheidsrechter R. Knuist    
Locatie Piet Vink in Den Haag 
Verslag Damien    
     
D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK27899 
za 18/11 

Dijkvogels D2 -  Achilles D2 11:05 

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

Coach Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Bastiaan Linse 

Verzamelen 09:50 

Vervoer Mertens, Houwing, Ros 

Locatie Sporthal in Maasdijk 
Verslag Aaron    
Opmerking Manelle en Lucas zie D1 

     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK34963 
za 18/11 

VEO E1 -  Achilles E1 11:00 

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 10:00 

Scheidsrechter 
Nathalie, V 
Vastenholt, N    

Locatie Essesteyn in Voorburg 
Verslag Dirk    
     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK34134 
za 18/11 

KVS / Maritiem E4 -  Achilles E3 09:00 

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 08:30 

Scheidsrechter Anna Martine Spaans    
Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
Verslag Joanne    
Opmerking afgemeld: Jurre Spek 

     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40596 
za 18/11 

Achilles F1 -  Die Haghe 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 

Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Houtrust in Den Haag 
Verslag Imke    
     
F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40584 
za 18/11 Achilles F2 -  Die Haghe F2 
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09:00 

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

Heren Fedde van Mosel 

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Houtrust in Den Haag 
Verslag Fiep    
Opmerking afgemeld: Remi van Breukelen 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Houtrust 
09.00 – 10.00 Merel, Jeanette 
 
 Zuidhageh 
09.00 – 10.20 Amel, Michael 
10.20 – 11.40 Bastiaan, Frank 
11.40 – 13.00 Valerie, Rober 
 
 Piet Vink 
13.00 – 14.00 Jordy, Pepijn 
 
 Gaslaan 
19.20 – 20.35 Res. dame/heer Ach. 6 
20.35 – 21.50 Res. dame/heer Ach. 4 
 
Zondag Ockenburgh 
10.00 – 11.15 Res. dame/heer Ach. 9 
11.15 – 12.30 Res. dme/heer Ach. 5 
 
 
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.  

 
 

Volgende week 25 en 26 november 2017 
 
ZKV – Achilles 
Maassluis 3 – Achilles 2 
Velocitas 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – TOP/Quoratio 5 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 
Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
Achilless 7 is vrij 
Weidevogels 5 – Achilles 8 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 9 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
Achilles A2 – Velocitas A1 
Achilles A3 – Atlantis A3 
Achilles A4 – Velocitas A5 
Achilles B1 – Groen Geel B1 
Refleks B1 – Achilles B2 
Achilles C1 – Die Haghe C1 
Achilles C2 is vrij 
Twist C1 – Achilles C3 
Avanti D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – RWA D2 
Valto D5 – Achilles D3 
Achilles E1 – Die Haghe E1 
Achilles E2 – De Meervogels E2 
Achilles E3 – Lynx E1 
ALO F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Dubbel Zes F1 

Za 19.50 uur 
Za 18.35 uur 
Za 19.30 uur 
Za 20.25 uur 
Zo 14.40 uur 
Za 19.10 uur 
 
Za 17.35 uur 
Zo 13.15 uur 
Za 17.40 uur 
Za 14.45 uur 
Za 13.30 uur 
Za 14.35 uur 
Za 16.10 uur 
Za 12.15 uur 
Za 12.25 uur 
 
Za 12.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 09.10 uur 
Za 10.10 uur 
Za 10.10 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.10 uur 

De Struyck 
Olympia 
De Does 
Zuiderpark 
Drie Oktoberhal 
Zuiderpark 
 
SRC Rottemeren 
Fortunahal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Schilp 
Zuiderpark 
 
Westwijk 
Emerald 
Zuiderpark 
Vreeloo-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Ockenburgh 
Zuiderpark 

 
 
 
 
 
 


