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“Zuh moetuh het van die wêvuh hebbuh!” 
************************************* 

 
Afgelopen zaterdag won ons vlaggenschip in een niet al te goede wedstrijd van 
oude bekende BEP uit Purmerend. De ploeg uit Noord-Holland kwam naar Den 
Haag om de te kloppen ploeg uit Overgangsklasse-C te trakteren op de eerste nederlaag, maar in een matig duel won 
ons Vlaggenschip terecht voor de vierde keer op rij. Zo heeft Achilles na vier speelrondes al meer punten dan vorig jaar 
aan het einde van het zaalseizoen. Waarom doet Achilles het op dit moment zo goed? En wat is dan het verschil met 
vorig jaar?  
 
Op die vragen zijn een aantal antwoorden te verzinnen. Maar de aller belangrijkste is toch wel dat de dames van ons 
Vlaggenschip op beslissende momenten het verschil maken met de tegenstander. Sterker nog, in de meeste wedstrijden 
zijn de dames qua scorend vermogen zelfs de steunpilaren van het team. Dit geeft eens te meer aan hoe belangrijk het is 
om scorende dames te hebben. Want je heren kunnen nog zo sterk zijn, als de dames aan alle kanten voorbij gelopen 
worden, verlies je alle wedstrijden. Kijk maar bijvoorbeeld naar TOP uit Arnemuiden. Met een veel geroemd dames-
kwartet bereikten zij twee seizoenen geleden als promovendus uit de Overgangsklasse direct de kruisfinales in de 
Hoofdklasse. Ondanks het feit dat zij uiteindelijk promotie naar de Korfballeague misliepen, hebben zij dat seizoen het 
verschil gemaakt met de dames.  
Of kijk eens naar de wedstrijden in de Korfballeague. Daar is het hebben van een scorend dames-kwartet essentieel in 
de strijd tegen degradaties. De teams onderin de League hebben dan ook meestal de mindere dames.  
 
Afgelopen zaterdag stond ik in onze nieuwe hal te genieten van ons Vlaggenschip. Niet zo zeer het spel maar wel de 
vechtlust was een lust voor het oog. Naast mij stond Katinka Foss, een van de dames die jaren lang als “steunwêf” de 
heren tot scoren moest brengen in ons Vlaggenschip. Zij stond vol bewondering te kijken naar onze scorende dames. 
Toen zij een groot compliment gaf aan de spelende dames, sprong Frits Broers voor haar in de bres door te 
benadrukken dat zij in haar tijd ook zo'n topper was. Dat was zij zeker, maar de bewondering die Katinka uitsprak voor 
dit dames-kwartet met ondersteuning van de bank spreekt toch wel boekdelen denk ik. Het is een nieuw spelletje wat 
Achilles wil spelen. Scoren over alle schijven, niet alleen over de heren. Dynamisch korfbalspel met gevaar uit alle 
hoeken van het veld. En dat heeft Ton van der Laaken op dit moment goed voor elkaar. Iedereen kan scoren. Waar het 
twee jaar geleden in de 1e klasse nog de grote Gerald van Dijk show was, ben ik echt heel erg blij om te zien dat die tijd 
voorbij is. Achilles kan steunen op acht scorende steunpilaren, in plaats van op twee of drie. En dat is vooral te danken 
aan onze dames. Want je kan er op gaan spelen, maar als zij die goals niet maken gaat het erg lastig worden. 
 
Ik liep na de wedstrijd in de catacomben van de Sportcampus de vier basis dames tegemoet, Shera, Laura, Anne-Roos 
en Julia en ik had echt de behoefte ze in de armen te springen. Want wát een verademing is dit zeg! Mede mogelijk 
gemaakt natuurlijk door de vier heren die erbij staan. Want waar het voorgaande jaren altijd andersom was, hoe tof is 
het om nu eindelijk eens te kunnen zeggen dat die dames het niet kunnen zonder de steun van de heren... Geweldig! 
 
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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TC 
*** 

 
Wijziging trainingen donderdag en vrijdag 
 
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen vernemen zijn er wat bouwkundige problemen in het Zuiderpark. Tot nader 
order zijn de breedtesporthallen afgekeurd. De plafondplaten blijken kwetsbaar te zijn. 
Vandaag is men gestart met de herstelwerkzaamheden. Donderdag en vrijdag tracht de aannemer de constructie weer 
deugdelijk te krijgen. Men verwacht (of: hoopt) de zaal zaterdag weer vrij te geven. Als we hierover meer informatie 
hebben, dan vernemen jullie dat uiteraard zo spoedig mogelijk. 
 
Omdat de werkzaamheden donderdag nog niet zijn afgerond, hebben we opnieuw een aangepast trainingsschema 
moeten opstellen. Trainers, spelers, en ouders; we hopen op jullie begrip. 
 
Donderdag (gymzaal C) 
18:00u – 18:45u in gymzaal C: F1 en F2 
18:45u – 19:30u in gymzaal C: D1 en D2 
19:30u – 20:15u in gymzaal C: A2 
20:15u – 21:15u in gymzaal C: A1 
21:15u – 22:30u in gymzaal C: 1 
 
Donderdag (gymzaal D) 
19:30u – 20:15u in gymzaal D: C1 
20:15u – 21:15u in gymzaal D: B1 
21:15u – 22:30u in gymzaal D: 2 
 
Helaas hebben we de training van de B2 moeten verplaatsen naar de vrijdag. Excuses. 
 
Vrijdag (gymzaal B) 
18:00u – 19:00u in gymzaal B: <nog beschikbaar> 
19:00u – 20:00u in gymzaal B: D3 en C3 
20:00u – 21:00u in gymzaal B: A3 
 
Vrijdag (gymzaal D) 
19:00u – 20:00u in gymzaal D: B2 
20:00u – 21:00u in gymzaal D: A4 
 
De E1, E2 en E3 hebben geen training op vrijdag 1 december. De kangoeroes, E en F krijgen aanstaande vrijdag 
namelijk bezoek van Sinterklaas (vanaf 18:45u in de gymzaal van o.b.s. De Vlierboom). 
 
Wat betreft de trainingen: probeer er met zijn allen wat van te maken! We houden jullie ten aanzien van de 
ontwikkelingen in het Zuiderpark op de hoogte. 
 
TC en TopC 
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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 
**************************** 

 
Achilles – BEP 21-19 
Achilles 2 – BEP 2 16-13 
Achilles 3 – Pernix 3 17-9 
Achilles 4 was vrij 
Achilles 5 was vrij 
KZ/Hiltex 7 – Achilles 6 12-15 
Achilles 7 – Fluks 2 15-7 
Achilles 8 – TOP/SolarCompleet 7 15-12 
Achilles 9 – HKV/Ons Eibernest 7 13-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – BEP 21/19 
KVS/Maritiem – KVA 33-14 
De Meervogels – ZKV 26-16 
DOS – HKV/Ons Eibernest 27-22 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 4 8 4 0 0 93 81 12 0 
KVS/Maritiem 4 4 2 2 0 98 78 20 0 
BEP 4 4 2 2 0 81 82 -1 0 
KVA 4 4 2 2 0 93 101 -8 0 
De Meervogels 4 4 2 2 0 89 89 0 0 
DOS 4 4 2 2 0 99 101 -2 0 
ZKV 4 2 1 3 0 89 102 -13 0 
HKV/Ons Eibernest 4 2 1 3 0 89 97 -8 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 2 – BEP 2 
Gisteren mochten Achilles 1 en 2 voor het eerst spelen in de gloednieuwe thuishal. Bovendien was dit de allereerste 
keer dit seizoen dat het tweede team helemaal compleet was. Een uitgelezen moment dus om aan iedereen te laten zien 
dat Achilles 2 een goede ploeg is waar, zeker in de thuishal, niet mee gesold kan worden! Omdat Rob van Ee helaas één 
wedstrijd geschorst was vanwege een gele kaart, kon hij ons zaterdag enkel vanaf de tribune morele steun toezenden, 
maar gelukkig konden we weer rekenen op de gedegen coaching van zijn naamgenoot Rob Koene! Desondanks 
begonnen we een beetje ongeduldig aan de wedstrijd en was het spel bij vlagen chaotisch. Waar we vorige week met ons 
dynamische spel de ene bal na de andere door het mandje schoten, hadden we daar deze week meer moeite mee. Al 
vroeg in de wedstrijd viel bovendien Benthe uit met een blessure aan haar voet. Hopelijk valt het mee en is ze weer snel 
hersteld! Uiteindelijk gingen we de rust in met een 8-5 voorsprong. Verdedigend hadden we ze in ieder geval goed 
onder controle. 
Na de rust lieten we BEP nog even onnodig dichtbij komen, maar gelukkig herpakten we ons op tijd om het verschil 
weer uit te bouwen, zodat er geen mogelijkheid was dat we deze wedstrijd aan onze neus voorbij zouden laten gaan! Na 
60 minuten stond er uiteindelijk 16-13 op het scorebord, waarmee we de punten in Den Haag hebben gehouden! 
Publiek bedankt voor jullie support, scheidsrechter Star bedankt voor het fluiten en Rob wederom bedankt voor het 
coachen! Tot volgende week!  
 
Groetjes, 
Katrien 
 
Achilles 3 – Pernix 3 
Nadat ikzelf helaas vorige week met het tweede mee moest, zijn door mijn super teamgenoten de 
eerste 2 punten gepakt tegen Velocitas 3. Nu mochten we afgelopen zaterdag voor het eerst onze thuis wedstrijd in de 
Sportcampus spelen en natuurlijk wilden wij onze punten van 2 naar 4 verdubbelen.  
We begonnen in de volgende opstelling; 1e aanval: Jeroen, Fabian, Tiana, Alana. 1e verdediging: Wesley, Sander, 
Mariska, Kaylee.   
 
We begonnen de wedstrijd sterk en kwamen al redelijk snel op een 4-0 voorsprong. Wij bleven lekker door scoren maar 
bij Pernix ging dit niet helemaal lekker en die bleven maar op 0 staan. Dit kwam omdat wij onze opdrachten die wij van 
Bas kregen goed uitvoerden in de verdediging. Helaas kreeg Pernix een strafworp mee en maakten deze netjes af, 
waardoor ze van de 0 af waren. We gingen de rust in met 9-1.  
 
Natuurlijk voor ons een prima stand om de rust in te gaan. In de 2e helft scoorde Pernix al snel hun 2e goal maar wij 
wilden ook door.  Wij probeerden lekker verder te gaan aar wij in de 1e helft gebleven waren. Helaas vielen de goals in 
de 2e helft er niet zo makkelijk in meer. Maar gelukkig hadden we een groot gat gemaakt in de 1e helft. Bij Pernix vielen 
ze er wel in met wat vrijeballen en afstandsschoten. De wedstrijd kon afgefloten worden met een 17-9. We hebben met 
z’n allen een goede wedstrijd neergezet en we moeten zo doorgaan. Nu op naar volgende week om tegen de kanaries de 
rest van de punten te pakken, op naar de 6 punten! 
 
Publiek, Scheidsrechter en natuurlijk de reserves bedankt! Fijn dat jullie er deze week ook weer waren . 
 
Groetjes, 
Kaylee 
 
KZ 7 - Achilles 6 12-15 
Zaterdag was het weer volop genieten in het gloedje nieuwe topsportcentrum. Niet in Den Haag overigens, maar wel in 
Koog aan de Zaan waar ook een kathedraal van een sporthal is verrezen. De gemeente Zaanstad heeft echter wel 
nagedacht over het parkeergebeuren waardoor we onze bolides gewoon voor de deur konden zetten. We moesten het 
stellen zonder Audrey en Tjitse. Die waren naar Friesland afgereisd. “Voor Sinterklaas,” had Tjitse verklaard. Niemand 
had hem echter verteld dat de Sint 18 november al was aangekomen in Dokkum. Twee weekjes te laat voor de 
aankomst, maar precies op tijd voor de gezellige pietendemonstratie. Alex is nog immer geblesseerd. Z’n vrouw begint 
inmiddels ook over de aard van de kwetsuur te klagen. Sandra, die het niet kan schelen of iemand, bijvoorbeeld haar 
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vriend, geblesseerd is aan het één of ander die duikt er gewoon op. Of in het geval van deze week dook ze onder. In 
ieder geval: ze was er niet.  
Nu hebben de spelers van Team 6 genoeg talent en ervaring om ook zonder weekje trainen een topprestatie te leveren, 
toch was het in huize Van den Berg een beetje een tegenvaller. De vrouw des huizes had erop gerekend een lekker 
avondje rustig an zonder gefrunnik te hebben omdat Yhoeri had aangekondigd te gaan trainen. Stop de persen. Jawel, 
mister afwezig-van-de-training, degene die het als eerste laat afweten als Mieke op woensdagmiddag in de groepsapp 
vraagt wie er ‘s avonds in de sportcampus te vinden zijn, was van plan om te komen trainen! De sporthal zelf wist niet 
wat het overkwam en stak daar dus een stokje voor door her en der een plafondplaatje los te laten. Hier zijn hogere 
machten aan het werk.  
Marieke kondigde aan middels een “joejoe” dat de training niet doorging. Waarop Mieke pinnig reageerde met wat daar 
nou weer “joehoe” aan was. Verkeerd gelezen, kan gebeuren, maar serieus, joejoe? Volgens Sandra is joejoe “meer een 
soort van uitroep.” Nu heeft ondergetekende dit geverifieerd bij de buurman van Sandra, die wist te melden dat zijn 
buurvrouw dit inderdaad schijnt te roepen als de gordijntjes gesloten zijn. Vriend Rob weet echter van niks: “Joe? Wie 
de f*ck is Joe?”  
Joejoe is helemaal geen uitroep. Joejoe is een capibara met 20.000 volgers op youtoube. 
https://www.youtube.com/channel/UCeR0UpnpUxFZg-3-2UlzyaQ. Misschien wel een tippie voor Spot TV: Simon, 
adopteer een huisdier. Of een Achillesleeuw. Of je plaatst nu eindelijk die video van Team 6 online, moet je eens kijken 
wat dat oplevert aan views! Zijn we al toe aan de wedstrijd? Bijna! Nog even vermelden dat Shirley hemel en aarde had 
bewogen om reserves te regelen, maar dat was niet gelukt. Iedereen was druk met van alles, bijvoorbeeld alvast de worst 
aansnijden voor een pokeravondje, dus iedereen die speelde moest heel blijven.  
De eerste helft: we kwamen al heel snel voor door een schot van de schrijver van dit stukje. Daniëlle was al aan het 
vloeken omdat er geen rebound stond, maar toen zat-ie er al in. Vervolgens misten Daan en Miek twee vrije 
doorloopballen (is ook gewoon een rondje dames) en was de kans op 0-2 en een makkelijke middag verkeken. Team 6 
stond telkens wel voor, maar loskomen lukte niet echt tot we vlak voor rust op drie punten kwamen dankzij één van de 
twee schoten van Mathijs (met één t, behalve als de koffie op is). Niet dat het schot zat, maar het bleek een prachtige 
pass. Twee schoten verder na de rust was het verschil vijf. Echter, een makkelijke middag werd het niet door te veel 
slordigheidjes in de verdediging en in de afronding. KZ bleef een beetje hoop houden, wat we de grond in hadden 
moeten boren. Het was allemaal wel genoeg voor twee punten erbij op ons conto. De scheidsrechter, die overigens zo 
het verslag had kunnen uittekenen (hij heet H. Penseel) werd een niet al te moeilijke wedstrijd voorgeschoteld en was 
verbaasd over de vriendelijkheid van beide teams toen hij van iedereen een hand kreeg. Volgende week spelen we tegen 
Die Haghe. Dat schijnt wel een aardige ploeg te zijn. Yhoeri, ex-Die Haghe is angstig voor de confrontatie met zijn 
oude vereniging. Hij heeft dan ook al afgeschreven. “Ergens een feestje,” luidt het slappe excuus. Gelukkig kunnen we 
nu wel in onze sterkste opstelling spelen. Dat was ‘m weer. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
Achilles 7 – Fluks 2 
Onderstaande puzzel is het verslag van de wedstrijd van Achilles 7 van afgelopen weekend. 
 
Wanneer alle woorden gevonden zijn blijft er een zin over. App of sms de oplossing naar Rinus (0618442180). Uit alle 
goede inzendingen wordt een winnaar getrokken en deze wint een VIP behandeling bij een wedstrijd van het 7e naar 
keuze! 
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Groet, 
Leon 
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Wat was 
******** 

 
DeetosSnel A2 – Achilles A1 15-20 
Refleks A1 – Achilles A2 10-21 
Reflex A1 – Achilles A3 13-15 
Avanti A7 – Achilles A4 6-18 
BEP B1 – Achilles B1 22-27 
Achilles B2 – Dijkvogels B1 5-9 
KZ/Hiltex C1 – Achilles C1 17-7 
Achilles C2 – Refleks C3 8-2 
Achilles C3 – Trekvogels C1 afgelast 
Achilles D1 – Sporting Trigon D1 13-10 
Nexus D1 – Achilles D2 4-9 
Achilles D3 – Twist D2 5-4 
Achilles E1 was vrij  
ODO E1 – Achilles E2 2-6 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achill4es E3 11-5 
Achilles F1 – VEO F1 21-0 
LYNX F1 – Achilles F2  
 
In een koud, mistig weertje vertrok de C1 uit Den Haag naar topsportcentrum de Koog. Ons medelijden ging uit naar 
iedereen die de verkeerde sport had gekozen en nog steeds buiten moest sporten. Onze wedstrijd vond binnen plaats in 
de prachtige nieuwe hal van KZ.   
Er was zelfs een vak voor het uitpubliek gereserveerd! Dat uitpubliek bestond uit onze ouders en het 6e, dat na ons een 
wedstrijd speelde. Helaas zagen ze dat onze start niet goed was. Een doorbraak verdedigen is nog een kunst apart. De 
score liep vrij rap op voor KZ. Ze speelden dan ook als een wervelwind met een enorm hoog tempo en een 
oogknipperend percentage. Toen de storm wat was gaan liggen gingen de C1-toppers het gevecht aan. Er werd energie 
geleverd en dat resulteerde in goede aanvallen en verdedigend minder problemen. Wat verbetert het spel van de C1 
enorm, als we de duels vol aangaan. Dat besef begint te komen geloof ik. In de rust spraken we af nog meer te geven en 
vooral meer te durven schieten. De tweede helft kwam de ploeg veel beter uit de verf. Er werden ballen met lef 
onderschept. De aanval ging meer schieten en er vielen goals door zes verschillende spelers. Helaas was de achterstand 
al te groot om nog bij KZ in de buurt te komen. De prima leidende scheidsrechter (waarvoor dank!) floot af bij 17-7. 
Toch kunnen we tevreden zijn met de groei ten opzichte van vorige week. Deze week trainen om wat makkelijker te 
schieten, de doorbraken te verdedigen en de rebound nog wat beter te verzorgen. Tegen Groen-Geel gaan we dat laten 
zien! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
DeetosSnel A2 - Achilles A1 
Na een chille rit in de auto, waarin Mark ons allen verbaasde met zijn rij kunsten, was een deel van het team al 
klaargestoomd voor de wedstrijd tegen DeetoSsnel! En Paul, die zoals gewoonlijk weer goed voor ons zorgt, was ook 
klaar voor de wedstrijd. Nog even elkaar oppeppen,  en de wedstrijd was begonnen. De beginfase liep wat stroef aan 
beide kanten. Er werd weinig gescoord en de strijdlust ontbrak! Maar toch bleven we de voorsprong behouden! 
Verdedigend hielden we het op 4 doelpunten en zelf scoorden we er 7. Met deze matige tussenstand werden de 
kleedkamers maar eens opgezocht! We werden even wakker geschud, want met de energie die we gaven, gingen we de 
overwinning niet redden. We moesten werken voor elkaar en de kansen afronden. De tweede helft verliep beter! Vooral 
in de slotfase wisten we de wedstrijd naar ons toe te trekken!! Het was niet onze beste wedstrijd, maar ook deze moet je 
winnen! Nog even de reserves bedanken, de scheids en het publiek!! Helemaaaal topp dat jullie er weer bij waren. De 
terugreis verliep wat minder soepel, maar dit lag niet aan de rij kunsten van Mark maar aan de navigatie van Pepijn.  
Eindstand 20-15 en een vertraging van een uur, maar wel gegeten!  
 
Jisse 
 
Bep B1 – Achilles B1 
Vandaag speelden wij uit tegen Bep B1. We gingen naar Purmerend voor niks minder dan 2 punten en deze wedstrijd 
moest gewonnen worden om mee te draaien in de top. Iris startte op de plaats van Daphne, die een keelontsteking had.  
Fuuuuuuutt! De wedstrijd begon. Wij starten niet sterk en daardoor ging het in de eerste fase gelijk op. Aan het einde 
van de eerste helft was de stand 9-8. Toch zorgden wij ervoor dat de ruststand 9-12 was door vlak voor rust wat meer 
in ons spel te komen en drie keer te scoren.  
Na de rust gingen we door met scoren en we breidden de stand uit tot 12-20. De meegereisde reserves Stef, Zohier, 
Nova en Marlou werden ingebracht en konden nog wat minuten maken. Er werden in het laatste deel van de wedstrijd 
aan beide kanten nog wat goals gemaakt, wat een 27-22 eindstand opleverde. Reserves bedankt voor het invallen en Iris 
bedankt voor het meespelen! Ook een bedankje naar de scheids die een prima wedstrijd floot. 
Later op de dag bleek dat Top verloren had van Groen Geel en ZKV verloren heeft van KZ waardoor we nu met 4 
ploegen bovenaan staan en de competitie weer helemaal open is en iedereen weer gelijk staat. Daardoor hebben we 
volgende week weer een belangrijke wedstrijd thuis tegen KZ.  
Kom ons volgende week aanmoedigen om 13.20 in de Sportcampus!! 
 
Tot volgende week! 
Noa 
 
Achilles B2 - Dijkvogels B1 
Eerst de armen om elkaar: 
"Kom op B2, nu maken we het waar!"  
 
Dan beginnen we met Celeste, Lucas, Julian, Kayleigh in de aanval. 
Nog onbekend wat deze wedstrijd ons brengen zal. 
 
In de verdediging: Kaj, Quincy, Zoë en Mikki. 
Deze tegenstander is misschien best tricky. 
 
0-1, maar dan opent Julian voor Achilles al snel de score. 
1-1 Kijk, zo willen we het horen. 
 
Mikki passt, Quincy schiet op 1 been,  
en maakt heel mooi de 2-1. 
 
We staan voor,  
Ga zo door! 
 
Oeps 2-2, maar gelukkig wordt het 3-2 dan, 
met een mooi schot v afstand door Julian. 
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3-6 ineens gaat het snel 
en staan we achter in het spel. 
 
Mikki springt er vaak tussen en onderschept de bal, 
Het is dat Anna reserve zit, anders had ze vast nog een prachtige val. 
 
Lucas is zo snel,  
die onderschept ze wel 
 
Een duwtje hier en daar, 
en dan is de 1e helft klaar.  
 
De koppies staan door de achterstand wat sip.  
Maar Ilan en Wesley komen in de rust hopelijk met de gouden tip. 
 
Kaj wordt bijna omver gelopen, 
als zijn heer probeert door te lopen. 
 
3-7 we krijgen het nu heel zwaar.  
Hebben we we hier een antwoord op klaar? 
 
Jawel, 4-7 Zoë scoort. 
En maakt t gaatje kleiner, zoals t hoort. 
 
Helaas, helaas, 
Toch wel regelmatig een foute pass. 
 
Bij 4-8 is het wissel van een vak.  
Misschien dat dat eraan ontbrak?? 
 
Anna, Zohier, Nova en Sebas, 
Zij komen er nu aan te pas. 
 
Kaj die de vrije bal vd tegenstander onderschept, 
zodat vervolgens de aanval goed kan worden opgezet. 
 
4-9, 
Het zit nu echt tegen. 
 
Nova geeft Anna aan, 
Anna scoort de 5-9 laat die 2 maar gaan! 
 
Maar helaas, het is te laat 
En het is de tegenstander die met de punten naar huis gaat. 
 
Alle reserves op de bank, 
En natuurlijk ook de scheids hartelijk dank!  
 
Aan de versieringen lag het niet, 
Zoals je op de foto's ziet. 
 
Al is de uitslag ons niet zo lief 
We blijven positief. 
 
Trouwens in de andere hal, 
Speelde een héél ander geval. 
 
Kickboksen, een arena vol 
Geef ons maar korfbal, dat is meer lol 
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Want na een potje verliezen  
Heb je daarbij in ieder geval nog al je tanden en kiezen 
 
Groeten van Piet Kaj 
 
Achilles C2 – Refleks C3 
 
2 december 2017 
 
Beste Achilles-fans, 
 
Ik ben nogal gek op de C2, 
Dus ging ik vandaag ook naar hun wedstrijd mee. 
In het ene vak speelden Silja en Sanne, 
En Lideke en Elise als mannen. 
In het andere vak Jill en Melissa zoals je ze kent,  
En Femke en Mila als vent. 
Maar ze blijven altijd modieus: 
Mila’s oranje schoenen bij het oranje hesje was een goede keus   
Femke maakte een mooi openingsschot op afstand 
en met de worp van Melissa waren ze op 2-0 beland. 
De tegenstander scoorde toen wel, 
Maar Silja maakte 3-1 door mooi samenspel. 
Melissa 4-1 met een mooie doorloop, 
En met het punt van Jill werd het al een hele hoop. 
Veel onderscheppingen van Silja gezien, 
Die groeit in een wedstrijd altijd een metertje of 10! 
De tegenstander maakte 5-2, 
En daarna viel het even niet mee. 
De kansen vlogen ze om de oren, 
Maar het lukte maar niet om te scoren!! 
Daar werd de bal door Elise goed aangegeven: 
En met Silja is de score niet hetzelfde gebleven! 
Nikkie en Kimberley als reserves ingevlogen, 
De wissels konden zo hun zweet afdrogen. 
Lideke had een één-tweetje met de paal, 
En Sanne haar verdediging is van staal! 
Jill scoorde 7-2, 
En daar eindigde de wedstrijd mee. 
Oh nee, de C2 is de laatste die lacht, 
Want in de boeken eindigden ze met 8! 
Voor Tristan de scheids, Nikki en Kimberley en het publiek: 
Dank! Net als voor onze trainers Simon, Joy en Niek!!!! 
 
Groeten, 
Sint en Femke 
 
Achilles c2 - refleks C3 
Na 2 weken geen wedstrijd gehad te hebben stond er voor de c2 eindelijk weer een wedstrijd op het programma. Dit 
keer was refleks C3 de tegenstander. Refleks is een bekende van de c2 want op het veld werd er al 2x gewonnen van 
deze ploeg. 
De voorbereiding was wat slordig. Niek die nog de speelshirts moest ophalen en de zaaldienst was ook even 
wennen(ilan en Wesley bedankt voor het begeleiden) Maar ondanks dat begonnen we scherp en fel aan de wedstrijd. 
Femke opende de scoren al snel 
Met een mooi afstandsschot. 
We creëerde veel kansen maar helaas gingen ze er niet in. Het was duidelijk dat wij de betere  ploegen waren. Na wat 
tips en coaching hier en daar vlogen de ballen erin. 
 
De c2 liet super goed samenspel zien en iedereen kreeg kansen. Uiteindelijk eindigden de wedstrijd in 7-2 in ons 
voordeel. In de app staat 8-2 we hebben een puntje extra in ons schoen gekregen. 



 17
 

Reserves: Nikki en Kimberly heel erg bedankt. 
Scheidsrechter Tristan bedankt. En natuurlijk marinus bedankt voor de begeleiding. 
Publiek jullie waren top! 
Tegenstander: refleks succes en tot de volgende keer 
Simon en Niek bedankt voor de mede coaching 
En natuurlijk de c2 bedankt voor de leuke wedstrijd. 
 
Sportieve groet, Joy (trotse coach 
 
Achilles C3 – Trekvogels C1 
U had het misschien al op de site zien staan, 
Zaterdag gingen we dus achter de Trekvogels aan. 
Versterkt met Melissa Vijverberg die reserve wou staan, 
Konden we met z'n allen aan het korfballen gaan. 
Het publiek van beide ploegen stroomde binnen, 
Zodat om 12.05 uur de wedstrijd kon beginnen. 
De Trekvogels waren sterk en gingen knallend van start, 
Nee hè, 0-2 achter al voor de eerste kwart. 
Maar daarna kwamen we keihard terug, 
We speelde de bal rond, ja echt super vlug. 
De kansen die kwamen waren enorm, 
Het complete team was op het goede moment in vorm. 
Een paas op Leander en ja, die kon scoren, 
Lekker Leander kon je van de tribune horen. 
Ocker vangt en draait, het schot, yes erin, 
Achilles heeft het enorm naar zijn zin. 
Erop en nu erover daar komt het op aan, 
En daar blijkt Kimberly op de juiste plaats te staan. 
3-2 is de stand, wie kon dat nu toch verzinnen, 
Pats boem daar komt Siddarth en de 4-2 is binnen. 
Mira met een schitterende worp, het is 5-2, 
En dan Taufeique, ja hoor, scoort de 6 en doet mee, 
Niek wil scoren maar krijgt een tik op zijn hand, 
De strafworp is dan daar en hij gooit m in de mand. 
Met 7-2 voor, wat kan er nu nog gebeuren, 
De 8-2 scoor ik zelf, daar kunnen ze thuis niet over zeuren. 
9-2 door Naomi, wat een prachtige stand, 
Coaches Sander, Camile en Joram verliezen hun verstand. 
Het einde van de wedstrijd nadert, dit gaat niet meer fout, 
Maar ik schrik me een ongeluk en heb het steenkoud. 
Wat is dit nu toch weer, deze afloop is echt ongepast, 
Ik lig naast mijn  bed, het was een droom want de wedstrijd was afgelast. 
 
Melissa Leben 
 
Avanti D1 – Achilles D1 
Ben iets later met mijn verslag maar hier is ie dan.  
Wij moesten nu tegen Avanti spelen waar wij het altijd lastig tegen hebben. 
Maar na onze mooie overwinning tegen PKC hadden we er zin in. Jammer genoeg kwamen wij al snel met 3-0 achter. 
Mick en Levi zorgden ervoor dat het 3-2 werd. Helaas liep Avanti weer uit naar 5-2. 
We deden het ook echt niet heel slecht alleen het scoren lukte niet. 
Levi en ik maakten er 5-4 van vlak voor rust, over de tweede helft wil ik eigenlijk niet zoveel zeggen want we scoorden 
niets meer! 
Avanti gooide er nog wel 2 in en dat was ook de eindstand, 7-4. 
Hopelijk zijn we volgende week tegen Sporting Delta wat scherper in het afmaken van onze kansen. 
Manelle en Lucas, bedankt voor het reserve staan. 
 
Groetjes, Demi  
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Achilles D1 - Sporting Delta D1 
Een hele spannende wedstrijd, Sporting Delta stond op de 5de plek en wij op de 2de plek. Terwijl de kinderen van 
Sporting Delta heel imponerend aan het warmlopen waren, zijn wij nog bezig met puzzelen wie welk shirt aan moest. 
De tas met shirtjes stond namelijk nog bij Demi in de slaapkamer. Uiteindelijk is het gelukt en hadden we alle 8 een 
Achilles shirt aan.  
De wedstrijd begint en helaas 0-1 achter maar dat maakt niet uit want Mick maakte een doorloop en die zat, aangegeven 
door Jill. Sporting Delta maakte weer een doelpunt en we komen 1-2 achter. We zeidden tegen elkaar dit kunnen we, 
Levi kreeg een vrije bal en ja hoor hij zat er in 2-2. Ja hoor een mooie doorloop van Mick, mooi aangegeven door Demi 
3-2. Het meisje van Nikki shoot maar Nikki blokte haar keihard. De stip van Jill rolde eerst er uit maar hij zat er wel in 
4-2. Twee punten voor maar toen scoorde de tegenpartij, 4-3. Maar dat maakt niet uit want Levi schiet hem erin dat 
maakt de 5-3. Mick mikt hem er weer in, 6-3 mooie voorsprong alleen dat word er eentje minder 6-4.  
In de rust werd er uitgelegd wat er beter moest. 
De tweede helft begint, we starten niet goed en Sporting Delta maakt drie doelpunten en komt voor het eerst in de 
wedstrijd voor met 6-7. We werden boos alleen voor de wedstrijd hadden we gezegd dat we niet boos moesten worden 
want dan spelen we minder goed. Gelukkig werd het door een vrije bal van Mick, 7-7. We gaven niet op want Levi 
maakte een mooie doorloop. Sporting Delta maakt 8-8. Nee, kom op dit kunnen we. En inderdaad dit kunnen we want 
Mick maakt de 9-8. Dit moeten we vol houden. Demi heeft een super mooi schot en die gebruikte zij ook en hij zat 
jeeeeee dat is de 10-8. Levi gooit hem er ook in. Dit gaat super 11-8, helaas 11-9, 2 punten voor, maar dat is niet zo veel 
dus Jill maakte de 12-9. Ja, dit gaat super. Bjorn gaf Jill een mooie bal aan en zij maakt een doorloop dat maakt de 13-9. 
De westrijd is bijna afgelopen, alleen de tegenstanders maakten de 13 – 10. De wedstrijd is afgelopen jeeeeee 
GEWONNEN en we staan nog steeds tweede. Ik wil de scheids bedanken voor het fluiten en ik wil Leander bedanken 
dat je reserve stond. En oh ja, de kinderen van de D3 en Elize bedankt voor het lenen van jullie 
shirtjes. 
 
Groetjes Jill 
 
Achilles D1 – Sporting Delta D1 
Vandaag 2 December 2017 hebben wij een leuke wedstrijd gespeeld tegen de D1 van Sporting Delta. 
Sinterklaas is in het land maar wij zijn natuurlijk niet van plan om cadeautjes weg te geven  en dat was ook terug te zien 
in de wedstrijd.  
We begonnen wat gestrest doordat we de shirtjes waren vergeten , maar dat was geen probleem want gelukkig hadden 
we de D3 –shirtjes.  Na die onrustige start gingen we fanatiek de strijd aan.  
Met onze sterke vakken, en met Demi als aanvoerder hadden we een goed gevoel.  
Sporting Delta begon brutaal en wij kregen een eerste doelpunt (0-1) om onze oren.  
Vol goede moed gingen we door en maakte een prachtige aanval met Mick die aangegeven werd door onze snelle dame 
Jill. (1-1) 
We dachten simpel terug te komen totdat Delta Logistiek een punt erbij maakte (1-2). 
 Levi dacht: ik ga deze wedstrijd niet weggeven en dat laat ik natuurlijk ook zien ook. Dat doet hij met een mooie vrije 
bal die hij soepel erin legt. Demi ging ook even schitteren  en ging in de aangeef staan en liet Mick een doorloop scoren 
. (3-2)  
Vanaf dat moment waren we echt wel de baas op het veld, zeker toen Nikki een mooi blok maakte! 
Jill nam een terechte strafworp vlekkeloos (goed gezien scheids!) 
Sporting Delta probeerde het nog wel, en scoorde ( 4-3) maar al snel daarna was er weer de combi tussen Paivi en Levi 
(5-3) en er loopt nog zo’n goed duo rond: Demi & Mick die zorgde voor de 6-3 & 6-4 allebei een doorloop. 
Rust! 
Na de rust kwam Sporting Delta toch iets scherper uit de kleedkamer: 6-5, 6-6, 6-7 …oeps 
Tijd voor de coaches om de zaak weer op scherp te zetten, en dat pakt iedereen goed op! 
want door Mick met een vrije bal (7-7) en een slimme doorloop van Levi (8-7) stonden we weer aan de goede kant van 
de score. Sporting Delta probeerde het nog wel (8-8) maar eigenlijk was dit het moment voor de eindsprint van de D1. 
Mick scoorde via een aangeef van Demi de 9-8, en daarna maakte Demi zelf heel goed de 10-8. 
Door de 11-8 van Levi was de wedstrijd bijna binnen, ..nog eentje van Sporting Delta (11-9) maar de 12-9 en de 13-9 
van Jill, met aangeef van Björn zorgde voor een mooie overwinning. 
Waar we als D1 normaal zo goed in zijn, ging vandaag wat moeizaam. Het baltempo lag wat te laag en dat kwam mede 
doordat bij elke balaanraking eerst werd gekeken of er iemand vanuit de paal uitstapte. Hierdoor wordt het enorm 
voorspelbaar voor een tegenstander en is de kunst om eerst het baltempo omhoog te brengen, veel in beweging te zijn 
en vervolgens plotseling naar binnen te gooien. Maar iedereen heeft hard gewerkt voor deze overwinning, goed gedaan! 
We zijn trots op jullie!  Verder bedanken we natuurlijk de scheidsrechter voor een foutloze wedstrijd, en onze 
tegenstanders Sporting Delta voor de sportieve wedstrijd, en nog veel succes! 
Natuurlijk willen we onze reserve Leander hartelijk bedanken! 
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Tim & Lars bedankt voor het bijhouden van de score, en alle ouders en supporters bedankt voor het aanmoedigen, we 
kunnen niet zonder jullie! 
Ook de beheerder en alle medewerkers van de Sportcampus bedankt voor het mogelijk maken van deze wedstrijd! 
En natuurlijk wil ik mijn collega coaches bedanken voor de prettige samenwerking!   
 
Pepijn 
 
Nexus D1-Achilles D2 
De D2 begint wat gehaast, maar daar is al de eerste goede onderschepping van Shane. Een mooie korte kans voor 
Aaron, het is 0-1! Dan een strafworp tegen, deze gaat mis.  
Een vrije bal voor Achilles, net mis. Maar daar is Lisanne met een mooi afstandsschot, 0-2!  
Als snel volgt er weer een stip tegen, ook deze gaat er niet in. Dan is het wisselen van vak. 
Bram maakt een mooie wijkbal actie; 0-3! Na een goede aanval weer een afstandspoeier van Bram, 0-4! Er wordt nu 
lekker rond gespeeld en daar is Lizzy met een korte kans; 0-5. 
De aanval draait goed en de verdediging houdt het potdicht. Weer schiet Lizzy mooi raak, maar deze is helaas net 
verdedigd. Dan scoort Nexus, 1-5. 
 
Rust 
 
De 2e helft gaat van start, Achilles mag uitnemen. Vrij snel scoort Nexus 2-5, maar gelukkig kort daarna ook Lisanne 2-
6! een mooie korte kans onder de korf. 
Dan scoort Nexus weer, 3-6. Even is de concentratie weg bij Achilles, maar ze herpakken zich snel weer; Aaron scoort 
3-7. 
Een goede aanval volgt met veel kansen, helaas allemaal mis. Maar dan een prachtige doorloopt van Aaron, 3-8! Onze 
D2 blijft rustig spelen, het vangen en gooien gaat stukken beter dan vorige week. 
Wisselen van vak. 
Snel na het wisselen krijgt Bram een stip mee! aaaahhh hij gaat net mis, maar Manelle vangt de bal goed af en scoort!!!! 
3-9. Op de valreep scoort Nexus nog een keertje, 4-9. Dit is ook gelijk de eindstand! 
Scheidsrechter bedankt voor deze goede fluitsessie. Coaches bedankt voor het schreeuwen naar deze overwinning 
(Bastiaan was er schor van)! Het was een mooie wedstrijd! 
 
Groetjes 
Bram 
 
Achilles D3 tegen Twist D2 
Om 10 uur traden de spelers van het derde D-team van Achilles aan tegen het met blauwe 
shirts uitgedoste team D2 van de hand- en korfbalclub Twist uit Vlaardingen. D3 kwam fel 
uit de startblokken en plaatste enkele mooie aanvallen, maar het vizier stond nog net niet 
helemaal scherp aan het begin van de wedstrijd. Maar binnen 10 minuten toonde de net van een operatie herstelde 
Armin aan in vorm te zijn, want hij brak de ban en scoorde met een prachtige worp de 1-0. En even later ook de 2-0. 
  
Nadat de spelers van helft hadden gewisseld, kwam Twist terug tot 2-1. Vervolgens golfde het spel op en neer. Achilles 
bleef de bovenliggende partij, maar de bal ging er aan de andere kant in: 2-2. Rust. In de tweede helft tapte Twist uit een 
ander vaatje en kwam na een strafworp op 2-3. Achilles schakelde een tandje bij en opnieuw was het Armin die scoorde 
en de 3-3 liet aantekenen. Daarna was het weer de beurt aan Twist: 3-4. Na een paar goede verdedigende acties, was het 
Achilles dat ten aanval trok. Lucas Latour rondde één van de aanvallen mooi af: 4-4. 
  
Het laatste kwart van deze spannende wedstrijd brak aan. Thezeeb zette D3 al snel op voorsprong: 5-4. De spanning 
steeg verder. Twist kreeg 5 minuten voor tijd nog een strafworp, maar deze ging er gelukkig niet in. Achilles kreeg 
daarna nog kansen de voorsprong uit te breiden, maar Twist kreeg ook kansen op de gelijkmaker. Het bleef uiteindelijk 
bij 5-4 en zo behaalde Achilles D3 een zwaarbevochten en dikverdiende overwinning. Een mooi begin van de 
feestelijke decembermaand. 
 
Tot zover. 
 
Hartelijke groet, 
Pieter Grinwis 
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Ongeslagen status Achilles E3 helaas voorbij!  
In het eerste kwart ging het gelijk op en kwam Achilles op een 1-0 voorsprong 
dankzij een mooi punt van Sem! 
Halverwege het tweede kwart was de stand 3-3 en speelde Achilles goed en 
geconcentreerd samen.  
Na de 4-3 volgende echter snel de 5-3 en de 6-3 in enkele minuten tijd en werd er 
na het tweede kwart gerust met een 6-3 achterstand. 
In het derde en vierde kwart werd het fysieke krachtsverschil steeds duidelijker en 
kon Achilles de achterstand niet meer goed maken.  
Sem scoorde nog wel heel mooi uit de rebound van een strafbal die in eerste 
instantie net mis ging. 
Al met al een mooie sterke wedstrijd waar Achilles meer verdiende! 
Complimenten aan het hele team voor hun inzet, en in het bijzonder aan Sem die 
tekende voor alle 5 de Achilles punten!! 
 
Het scoreverloop:  
0-1 Sem 
1-1 
2-1 
2-2 Sem 
2-3 
3-3 
4-3 
5-3 
6-3 
7-3 
8-3 
8-4 Sem in rebound na een strafbal 
9-4 na een snelle counter 
10-4 
10-5 Sem 
11-5 
 
Met vriendelijke groet, 
Erwin van den Broek (stiefvader Layla Brenkman) 
 
Achilles F1 -  VEO F1 
Het was heel vroeg. Wij hadden vrijdagavond pieten training tot kwart voor 9. Het was 22-0 geworden! 
Semm 
 
Interview met Semm: 
Hoe vond je de wedstrijd gaan? 
Goed. 
Wat vond je het leukste aan de wedstrijd? 
Dat we hebben gewonnen. 
Wat heeft Imke goed gedaan in de wedstrijd? 
Goed geschoten. Ze gooide ook al verre ballen. 
Wat heeft Tim goed gedaan in de wedstrijd? 
Hij schiet van dichterbij. Dat is heel goed. En hij geeft mooie pasen. 
Wat heeft Xander goed gedaan? 
Die rent gelijk naar de paal zodat hij vaak kan schieten. 
Wat heeft Britt goed gedaan? 
Die geeft ook hele mooie pasen en schiet goed. 
Wat heeft Lars goed gedaan? 
Hij schoot heel mooi en heeft de 21e gescoord. 
Wat hebben Rick en Merel goed gedaan? 
Goed gecoacht. Goede tip gegeven om snel naar de paal te rennen. 
Heeft er ook nog iemand goed verdedigd? 
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Ja alle kinderen. 
Wil je nog wat zeggen tegen de kinderen van VEO? 
Jullie hebben goed je best gedaan. Veel trainen en dan worden jullie vanzelf beter. 
Hoe vond je het publiek? 
Jullie hebben ons goed aangemoedigd. 
Wie heb je het meeste gehoord? 
Tim zijn moeder. 
En wat riep zij allemaal? 
“Goed zo jongens!” 
Wie moet er beter haar best doen met aanmoedigen? 
Mama! Ik heb haar geen een keer gehoord. Alleen de moeders van iemand anders. 
Wat wil je tegen Sophie zeggen? 
We hebben gewonnen Sophie! Gaat het al beter met je? 
 
 
Achilles F1 - Veo F1 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Veo F1 op het programma. Na een hele goede training afgelopen donderdag hadden 
Merel en ik er veel vertrouwen in. We begonnen ook erg goed en na de eerste 10 minuten stonden we al maar liefst 6-0 
voor. De kinderen kregen een grote glimlach na dit goede begin, en bleven maar gaan. De tweede 10 minuten gingen 
iets minder maar alsnog stonden we bij rust met 9-0 voor! Nog wat kleine tips in de rust en weer gas erop. Het 
overspelen gingen stukken beter dan alle wedstrijden ervoor, zelfs zo goed dat bijna iedereen een goal heeft kunnen 
maken. Wat een ongelooflijke wedstrijd was dit zeg. De wedstrijd eindigde 22-0. Dit was zeker ons beste wedstrijd tot 
nu toe. Kinderen hadden veel plezier en gingen zelfs juichen als ze een goal scoorde. Dit hadden we nog niet echt 
eerder gezien. Toch ook wel een compliment voor de fjes van Veo. Ondanks ze elke keer weer een goal tegen bleven ze 
doorgaan, één van de weinige ploegen die maar bleven proberen. Ook Pepijn erg bedankt voor het fluiten van deze 
wedstrijd ! En als laatst wil ik nog even de ouders bedanken die elke week weer met velen op de tribune zitten om onze 
kids te supporten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groet Rick 
 



 22
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 23
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
Deze week maar 1 jarige. 
Het is Lucas Latour die op 7 december 11 jaar wordt. 
Van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
 
 
 
 
 
De grote club actie zit er op! .Wij hebben inmiddels alle ingeleverde boekjes verwerkt. 
Met trots kunnen wij vertellen dat er in totaal            984 loten zijn verkocht! Dit 
betekend dat onze jeugdleden ruim €2300 hebben opgehaald voor Achilles!!!!  
 
Wij willen daarom Fiep, Sophie, Noa, Britt, Semm, Tim, Lars, Xander, Donya, 
Joanne, Sofie, Jurre, Sem, Lianne, Milan, Sanne A., Erik, Jens, Lynn, Lukas 
Kuper, Esmee, Kiki, Dirk, Bregje, Armin, Jalien, Teun, Viggo, Lucas Latour, 
Tehzeeb, Bo, Lucas Houwing, Lizzy, Lisanne, Bram, Aaron, Shane, Paivi, Jill 
Hollander, Nikki, Bjorn, Levi, Naomi, Siddart, Silja, Sanne v.d.Zwan, Femke, Jill Spies, Merel, Quin, Thijs en 
Mick heel erg bedanken voor het verkopen van de loten. Jullie zijn stuk voor stuk kanjers!  
 
Om deze kanjers in het zonnetje te zetten nodigen wij jullie allemaal uit om op zaterdag 9 december naar de wedstrijd 
van Achilles 1 te komen kijken in het zuiderpark om 19.10 uur. In de rust van de wedstrijd wordt namelijk bekend 
gemaakt welk team de meeste loten heeft verkocht. Ook voor de nummer 2 is er een teamprijs.  
Verder zijn er prijsjes voor de beste 6 verkopers van Achilles.  
We houden nog even geheim wie er een prijsje heeft gewonnen. Dus kom gezellig allemaal We verzamelen om 19.00 
uur voor de ingang van de zaal, zodat we met z’’n allen Achilles 1 kunnen aanmoedigen.  
 
Tot 9 december! 
 
Groetjes Rianne en Mirjam  
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PR-ubriek 
********* 

 

sponsoring@hkvachilles.net 
 
 
De sponsorcommissie en J.P. Alsem presenteren: 
HKV Achilles – Alsem feestdagenactie! 
 
Vanaf 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018 wordt maar liefst 10% van alle inkomsten (gegenereerd door Achillianen) gesponsord 
aan de vereniging!  
 
De bonnen kunnen bij aankoop direct worden ingeleverd in de bus bij de kassa in een van de 3 filialen van J.P. Alsem; de Loosduinseweg, 
winkelcentrum Houtwijk of winkelcentrum Ypenburg.  
 
De laatste weken van het jaar zijn altijd de drukste weken voor de wijnhandel slijterij, laat HKV Achilles daarvan profiteren! J.P. Alsem 
heeft in deze periode ook vele cadeaus in haar assortiment; flessen met glazen in geschenkdozen etc. Alles wordt op verzoek uiteraard keurig 
voor u ingepakt, de Sint en Kerstman kunnen tevreden zijn. 
 
 
 
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Zoals geschreven vorige week in het krantje vindt op 22 december de volgende 
klaverjasdrive plaats. 
Helaas laten de aanmeldingen op zich wacht, 
Alleen Charles en Frank hebben zich aangemeld. 
Kom op klaverjassers laat van je horen. 
Tel: 3251134 of mail: ovreijn@hotmail.com 
 
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 

 
Adreswijziging: Mandy Muller naar 
 zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

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

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

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

 
Zarerdag Zuiderpark 09.00 uur Achilles F2 – ALO F2 
  09.00 uur Achilles F1 – Futura F1 
  10.00 uur Achilles E3 – KVS/Maritiem E4 
  10.00 uur Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 
  11.05 uur Achilles E2 – ODO E1 
  12.10 uur Achilles D1 – Fortuna D1 
  13.20 uur Achilles B1 – KZ/Hiltex B1 
  14.55 uur Achilles A1 – TOP A1 
  16.05 uur Achilles C1 – Groen Geel C1 
  16.25 uur Achilles 3 – Die Haghe 4 
  17.45 uur Achilles 2 – KVA 2 
  19.10 uur Achilles – KVA 
  19.35 uur Achilles A2 – Tempo A2 
  20.40 uur Achilles 6 – Die Haghe 6 
 
Zondag: Zuiderpark 10.50 uur Achilles 9 – Phoenix 6 
  12.00 uur Achilles 5 – Tilburg 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 49 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11959 
za 09/12 

Achilles 1 -  KVA 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 Diana Boogaard    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Bastiaan    
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14639 
za 09/12 

Achilles 2 -  KVA 2 17:45 

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 16:45 

Scheidsrechter 
Bas van der 
Meijden    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Amel    
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15343 
za 09/12 

Achilles 3 -  Die Haghe 4 16:25 

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 15:40 

Scheidsrechter F. Kuijper    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Tiana    
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16448 
za 09/12 

Crescendo 3 -  Achilles 4 13:20 

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

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser, Niels Aandewiel 

Coach  
Reserves Jeanette Cost, Tako Hulsman 
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Verzamelen 11:50 

Scheidsrechter M. van Roon    
Locatie 5 Mei-hal in Leiden 
Verslag Koen    
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16006 

zo 10/12 

Achilles 5 -  Tilburg 4 12:00 

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

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

Coach  
Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter R. Knuist    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Iris    
Opmerking Niels, Tako zie 4. Kelly zie 7. 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17255 

za 09/12 

Achilles 6 -  Die Haghe 6 20:40 

Dames Audrey de Man, Marieke van Maldegem, Sandra v.d. Laaken 

Heren 
Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Tjitse Bouwkamp, Tristan 
Koimer 

Coach  
Reserves Michelle de Coninck, Lars Hogewoning 

Verzamelen 19:55 

Scheidsrechter 
Geert Habben 
Jansen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Marieke    

Opmerking 
afgemeld: Danielle van Maanen, Mieke Deurloo, Shirley Beck, Alex 
Opmeer, Yoeri van der Berg 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK21294 

za 09/12 

SDO 4 -  Achilles 7 15:15 

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 Kelly den Heijer 

Verzamelen 13:30 

Locatie De Vosse in Hillegom 
Verslag Lars    
Opmerking Michelle en Lars zie 6 

     
8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK20966 
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za 09/12 

Tempo 6 -  Achilles 8 15:15 

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 13:45 

Locatie Limeshallen in Alphen ad Rijn 
Verslag Henk    
     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15078 
zo 10/12 

Achilles 9 -  Phoenix 6 10:50 

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 10:05 

Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Joost    
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18229 
za 09/12 

Achilles A1 -  TOP A1 14:55 

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 
Iris de Jong, Romy van Vianen, Mark de Bruijn, Noa Brusse, Noah de 
Jong 

Verzamelen 13:55 

Scheidsrechter M. van Leeuwen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Joël    
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18506 
za 09/12 

Achilles A2 -  Tempo A2 19:35 

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

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

Coach Amel Groos, Michael Matla 

Reserves Sterre Groen 

Verzamelen 18:50 

Scheidsrechter A. Buitendijk    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Noah    
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Opmerking 
Iris, Marlou, Stef zie B1. Iris, Romy, Mark, Noah zie ook A1. 
Afgemeld: Maaike van Duijvenbode, Robbin Noorlander 

     
A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK16920 
za 09/12 

IJsselvogels A3 -  Achilles A3 14:15 

Dames 
Esmee Morris, Estelle Arnts, Floortje Mulder, Hannah Brauer, Linnet 
Veltman 

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

Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Verzamelen 12:45 

Vervoer Mulder, Zuidhof, Jongsma, Brauer 

Scheidsrechter 
Ruud 
Kranendonk    

Locatie Zuidplas in Moordrecht 
Verslag Floris    
     
A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK16924 
za 09/12 

KZ Danaiden A3 -  Achilles A4 13:00 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

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

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Verzamelen 11:45 

Vervoer Engelbrecht, van Groen, van Geel, Zorgui 

Locatie Drie Oktoberhal in Leiden 
Verslag Feddy    
     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19595 
za 09/12 

Achilles B1 -  KZ / Hiltex B1 13:20 

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

Verzamelen 12:20 

Scheidsrechter Herman Hoffman    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Olivia    
Opmerking Noa zie A1. Sterre zie A2. 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK21237 
za 09/12 

VEO B2 -  Achilles B2 15:00 

Dames 
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Mikki van der Leeuw, 
Nova Lek, Zoë Muller 
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Heren 
Julian Sanches, Kaj Labordus, Lucas Winia, Quincy Smit, Sebas 
Solleveld, Zohier Belarbi 

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 13:45 

Vervoer Spetgens, Sanches, Winia, van der Leeuw 

Locatie Essesteyn in Voorburg 
Verslag Kayleigh    
Opmerking Nova en Zohier zie B1 

     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20251 
za 09/12 

Achilles C1 -  Groen Geel C1 16:05 

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 15:20 

Scheidsrechter W. Dirks    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Max    
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK23635 
za 09/12 

Futura C2 -  Achilles C2 14:15 

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 13:30 

Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
Verslag Jill    
     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK23634 
za 09/12 

GKV C2 -  Achilles C3 14:10 

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 Lizzy Mertens 

Verzamelen 13:25 

Vervoer Gerritsen, van Leeuwen, Moemoe 

Locatie Overbosch in Den Haag 
Verslag Mira    
     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21679 
za 09/12 

Achilles D1 -  Fortuna / Delta Logistiek D1 12:10 
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Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Manelle Belarbi 

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

Coach Jisse van Dortmont, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Reserves Lisanne Verhagen, Lucas Houwing 

Verzamelen 11:25 

Scheidsrechter Diana Boogaard    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Levi    
Opmerking afgemeld: Paivi Labordus 

     
     
     
D2     
Opmerking Manelle, Lucas en Lisanne zie D1. Lizzy zie C3 

     

     

     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK34428 
za 09/12 

Achilles E1 -  KVS / Maritiem E1 10:00 

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 09:30 

Scheidsrechter Joël Sanches    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jim    
     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK34456 
za 09/12 

Achilles E2 -  ODO E1 11:05 

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 10:35 

Scheidsrechter 
Danique de 
Bruijn    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Lynn    
     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK34405 
za 09/12 

Achilles E3 -  KVS / Maritiem E4 10:00 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman, Sofie Burnett 
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Heren Jurre Spek, Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 09:30 

Scheidsrechter Daniek Suurd    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Milan    
     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40599 
za 09/12 

Achilles F1 -  Futura 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 Luca Ling    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Sophie    
     
F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40586 
za 09/12 

Achilles F2 -  ALO F2 09:00 

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

Heren Fedde van Mosel, Remi van Breukelen 

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter 
Jisse van 
Dortmont    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Remi    
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Mieke, Merel 
10.00 – 11.05 Danique, Benthe 
11.05 – 12.10 Daphne, Sterre 
12.10 – 13.20 Jisse, Pepijn 
13.20 – 14.55 Frank, Julia 
14.55 – 16.25 Valerie, Rober 
16.05 – 17.10 Koos, Tpbias 
16.25 – 17.45 Luca, Daniek 
17.45 – 19.10 Fabian, Wesley 
19.35 – 20.15 Amel, Michael 
19.10 – 20.40 Ab 
20.40  - 21.00 Res. dame/heer Ach.6 
 
Zondag Zuiderpark 
10.50 – 12.00 Res. dame/heer Ach. 9 
12.00 – 13.10 Res. dame/heer Ach. 5 
 
 
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.  
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Volgende week 16 en 17 december 2017 

 
De Meervogels – Achilles 
De Meervogels 2 – Achilles 2 
VEO 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – De Meervogels 3 
ALO 3 – Achilles 5 
Achilles 6 is vrij 
Achilles 7 – KIOS 4 
Achilles 8 – Avanti 8 
Dubbel Zes 4 – Achilles 9 
KCR A1 – Achilles A1 
Sporting Trigon A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – Phoenix A2 
Achilles A4 – Madjoe A3 
TOP/SolarCompleet B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – DES B1 
De Meervogels C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Die Haghe C2 
Achilles C3 – Olympia C4 
Nieuwerkerk D1 – Achilles D1 
ONDO D3 – Achilles D2 
Achilles D3 – ONDO D4 
Achilles E1 is vrij 
Excelsior E3 – Achilles E2 
Excelsior E7 – Achilles E3 
Refleks F1 – Achilles F1 
TÔP/SolarCompleet F3 – Achilles F2 

Za 19.15 uur 
Za 17.50 uur 
Za 10.35 uur 
Za 17.45 uur 
Za 17.10 uur 
 
Za 20.10 uur 
Za 18.55 uur 
Zo 14.10 uur 
Za 15.30 uur 
Za 12.50 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.10 uur 
Za 13.40 uur 
Za 10.00 uur 
Za 13.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.55 uur 
Za 09.00 uur 
 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 14.00 uur 

De Veur 
De Veur 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Ockenburgh 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Houtrust 
De Fakkel 
5 Mei-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Korf 
Zuiderpark 
De Veur 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Kleine Vink 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
 
De Buitenhof 
De Buitenhof 
De Schilp 
De Wasbeek 

 
 
 
 
 
 


