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Kerstcadeautjes! 
************** 

 
Zo, daar is hij dan.. de aller laatste Leeuwenkrabbels van 2017. Traditioneel vraagt 
Olga mij een paar weken vóór kerst of ik al inspiratie heb voor een mooi 
kerstartikel. Week in week uit vraagt zij of ik al weet waar ik over ga schrijven en 
steevast geef ik als antwoord; “Komt goed Olga, geen zorgen!”. Nu, aan de vooravond van deze laatste van 2017, weet 
ik inmiddels waar ik over wil schrijven. Cadeautjes! Want er is natuurlijk niks leuker dan elkaar kerstcadeautjes geven... 
toch?! 
 
De afgelopen jaren hebben wij met elkaar besloten dat er, naar aanleiding van de 
samensmelting tussen Achilles en Ready een vernieuwd shirt moest komen met een tintje 
wit, een tintje zwart en een tintje groen. Nadat er officieel gestemd was over dit onderdeel 
van de samensmelting, moest er een heuse werkgroep ingesteld worden die zich bezig 
gingen houden met dit nieuwe shirt, de nieuwe trainingspakken en vernieuwde huisstijl. 
Want wat de gemiddelde Achilliaan misschien vergeet, is dat het uitrollen van de nieuwe 
shirtjes iets verder gaat dan alleen een nieuw shirt ontwerpen. Van de website, tot de vlag die op ons veld wappert. Van 
het logo in de mail van de Leeuwenkrabbels, tot de trainingspakken en tassen. Op alle Achilles-gerelateerde producten 
zal de nieuwe stijl doorgevoerd moeten worden. Dat er een groep actieve en enthousiaste Achillianen voor nodig is om 
dat zo goed als mogelijk foutloos uit te rollen, moge duidelijk zijn.  
Met periodieke nieuwsbrieven, volledig opgesteld in de nieuwe stijl van Achilles, heeft deze werkgroep er voor gezorgd 
dat wij als leden goed geïnformeerd werden en bleven. Want alles valt of staat met goede communicatie, is mij altijd 
bijgebracht.  
 
Zoals gezegd is er hard gewerkt door een grote groep enthousiaste Achillianen met een zwart-groen-wit hart, om er 
voor te zorgen dat wij aan onszelf met elkaar een paar hele mooie cadeautjes kunnen en mogen geven deze kerst. Die 
cadeautjes, zo hebben wij deze week kunnen lezen in de voorlopig laatste nieuwsbrief, kunnen nog vóór het einde van 
het jaar uitgereikt worden aan de verschillende teams en worden tijdens de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar officieel 
“uitgepakt” en gepresenteerd. Ik zelf kan oprecht niet wachten tot ik het cadeaupapier van mijn nieuwe wedstrijdshirt 
mag scheuren, om er voor het eerst in te mogen spelen. Shotgun op nummer 9 trouwens, maar dat geheel ter zijde... 
 
We mogen er trots op zijn hoor, dat nieuwe shirt, dat nieuwe trainingspak en die talloze andere Achilles-gerelateerde 
zaken waar de nieuwe stijl op te bewonderen zal zijn. Maar we mogen misschien wel net zo trots zijn op het feit dat het 
deze groep gelukt is ons goed geïnformeerd te houden en er voor heeft gezorgd dat dit nieuwe mooie shirt er is 
gekomen. Want dat het flink wat bloed, zweet en tranen heeft gekost moge duidelijk zijn.  
Hulde aan hen, die voor deze geweldige cadeaus hebben gezorgd. Heel Achilles is jullie hier eeuwig dankbaar voor. 
Achilles, meer dan een club! 
 
Maak er vooral hele mooie, warme en gezellige feestdagen van en natuurlijk een heel mooi, sportief en gezond 2018 
toegewenst. Met het liefst al jouw dierbare om je heen en met hen in gedachten die er niet meer zijn. Want cadeautjes 
uitpakken doen we samen! 
 
Tot volgend jaar! 
Vriendelijke groeten, 
Bart 
 
 

Achilles ontvangt donatie t.w.v. 1000 euro via ING Nederland fonds voor Medewerkers! 
*************************************************************************** 

 
Geweldig nieuws voor onze club! Marcel Noordam heeft als ING medewerker namelijk een donatie 
aangevraagd bij het ING Nederland fond voor Medewerkers. Afgelopen week kreeg Marcel te horen dat zijn 
aanvraag is goedgekeurd en Achilles een donatie van 1000 euro mag ontvangen. Bij deze willen we het ING 
Nederland fonds én Marcel natuurlijk enorm bedanken! 
  
Wat is het ING Nederland fonds voor Medewerkers? 
De samenleving verandert. De overheid trekt zich terug en verwacht meer van andere partijen in de samenleving. Er wordt meer initiatief 
verwacht van mensen en bedrijven. Met het ING Nederland fonds pakt ING haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank en 
steunen we als bedrijf deze mensen. Mensen die het initiatief nemen Nederland sterker te maken. Dit past bij onze ambitie, vooruit helpen. 
Meer informatie over dit ING Nederlands fonds vind je op de website van ING. 



 5 
 

Van de redactie 
************** 

 
Het einde van het jaar is weer in zicht. De laatste Leeuwenkrabbels van het jaar ligt 
voor jullie neus en wij maken ons natuurlijk alweer op voor het nieuwe jaar. Daarom 
hebben wij voor het eerste krantje van 2018 de kopij op maandag 8 januari 2018 vóór 12 uur van je nodig. Deze 
Leeuwenkrabbels zal verschijnen op woensdag 10 januari 2018. 
De kopij van de Leeuwenkrabbels kan gestuurd worden naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl. 
 
Iedereen hele fijne dagen toegewenst en alvast een heel mooi en gezond 2018! 
 
Namens de Leeuwenkrabels-commissie, 
Bart Kasten 
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Activiteiten Agenda Senioren 

22 dec 
20 jan 

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 
**************************** 

 
De Meervogels – Achilles 21-21 
De Meervogels 2 – Achilles 2 14-16 
VEO 3 – Achilles 3 16-14 
Achilles 4 – De Meervogels 3 10-22 
ALO 3 – Achilles 5 5-25 
Achilles 6 was vrij 
Achilles 7 – KIOS 4 14-14 
Achilles 8 – Avanti 8 9-23 
Dubbel Zes 4 – Achilles 9  
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
De Meervogels – Achilles 21-21 
KVS/Maritiem – DOS 31-22 
KVA – HKV/Ons Eibernest 30-29 
BEP – ZKV 28-25 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 6 11 5 0 1 136 122 14 0 
KVS/Maritiem 6 8 4 2 0 157 118 39 0 
De Meervogels 6 7 3 2 1 141 131 10 0 
KVA 6 6 3 3 0 143 152 -9 0 
DOS 6 6 3 3 0 155 159 -4 0 
BEP 6 6 3 3 0 136 141 -5 0 
ZKV 6 2 1 5 0 132 158 -26 0 
HKV/Ons Eibernest 6 2 1 5 0 139 158 -19 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Meervogels - Achilles 
Afgelopen zaterdag heeft Achilles een aanval van de toen nog “Runner up” De Meervogels afgeslagen door in de 
slotfase een verdiend gelijk spel uit het vuur te slepen. 
In het hol van niet de kippen maar de leeuw (want wat waren er veel Achilianen afgereisd naar Zoetermeer!) speelde 
Achilles aanvallend een matige eerste helft met weinig doelpunten. Gelukkig zat het verdedigend wel goed, waardoor 
we uiteindelijk nog met een magere 5-6 voorsprong de rust in konden gaan. Daar werd verteld dat het alleen maar beter 
kon gaan de tweede helft, want zo’n helft als de eerste speel je nooit een hele wedstrijd. 
En dat gebeurde ook. Waar ik een grapje met de uitstekend fluitende scheidsrechter maakte dat als de tweede helft net 
zo zou zijn als de eerste, hij van mij een pitcher bier zou krijgen, konden we na 5 minuten elkaar lachend aankijken en 
wist ik dat ik de pitcher niet hoefde te halen. Beide ploegen gaven elkaar net wat meer ruimte wat resulteerde in een 
doelpuntenregen in de eerste fase van de tweede helft. Waar het op een gegeven moment stokte bij de Meerkippen, 
ging Achilles wel verder en pakte een voorsprong van 3 punten. Maar net zo snel als we die voorsprong pakten, gaven 
we die ook weer uit handen en was het Meervogels dat uitliep naar een voorsprong van 3 punten. Er werd een time-out 
genomen door Ton en daarin gezegd dat we de laatste 13 minuten alles uit ons zelf moesten halen en keihard moesten 
vechten om de wedstrijd toch nog naar ons toe te trekken. Aan vechtlust ontbrak het wederom niet en we konden er 
voor zorgen dat we in het spoor bleven. Na een gemiste strafworp bij Meervogels op een cruciaal moment, konden we 
toch op gelijke hoogte komen en brak er een onwijs spannende slotfase aan. 
Achilles benutte een terecht gegeven strafworp wel, waardoor de stand op 21-21 gezet werd. Met nog 1 minuut 12 te 
spelen had Achilles de bal in de aanval maar 3 schoten vielen helaas niet binnen. Bewust werd er wel gekozen om een 
punt te koesteren in de wetenschap dat de Meervogels dan niet in zou lopen op ons en dat lukte ook. De wedstrijd 
eindigde in 21-21 en het voelt als een gewonnen punt. 
KVS wist met ruime cijfers te winnen van DOS wat betekend dat KVS een puntje is ingelopen en nog 3 punten 
achterstand heeft op Achilles. En laat in het nieuwe jaar KVS nou net de volgende tegenstander zijn in 
het Sportcampus. Een wedstrijd met voor mij persoonlijk natuurlijk een speciaal randje. Daarom hoop ik dat er volle 
sporthal is en dat de leeuwen die visjes vangen en rauw opvreten en terug naar Scheveningen sturen met 5 punten 
achterstand. Kom allemaal in het nieuwe jaar en schreeuw ons naar die belangrijke overwinning! 
Supporters onwijs bedankt en ik wens iedereen fijne dagen en een voorspoedige jaarwisseling en wij hopen jullie in het 
nieuwe jaar weer net zo fanatiek terug te zien als afgelopen jaar!! We hebben genoten van jullie!! 
Een superleeuw zal altijd blijven zingen!!! 
 
Groetjes Bastiaan 
 
Meervogels 2 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag mocht team 2 aantreden tegen de Meervogels, in menig Achilles mond ook wel de Meerkippen 
genoemd. Het Zoetermeerse team stond met 4 punten meer een stuk hoger op de ranglijst, maar met team 2 is alles 
mogelijk. 
 
Bij het naar binnenlopen in de Veur zag ik de scheidsrechter staan, ik zocht Rob meteen op, oei. In mijn hele 
korfballeven heb ik slecht 2 kaarten gehad, in 1 wedstrijd, met hem als scheidsrechter. Vandaag mond dicht dus. De 
scheidsrechter floot gister aan beide kanten exact hetzelfde, en op een paar momenten na kan ik de scheidsrechter na 
deze redelijk fysieke strijdt enkel complimenten geven! 
 
Een goede start van de wedstrijd zorgde na de 1-1, 2-3 en 3-5 eigenlijk voor een constante voorsprong. Via Lars, Ilan, 
Raquel en Kelly werd het 6-9, wat tevens de ruststand werd.  

 
Goede aanvallen wisselde zich af met statisch spel en 
op de momenten waar er rust moet worden gepakt, 
werden er misschien wel door de ervaren spelers te 
veel fouten gemaakt. Dat was zonde, maar ondanks 
dat was het een terechte stand.  
 
De tweede helft werd er minder gescoord, het ging 
moeizaam en het spel werd statisch. Soms werden er 
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mooie acties gemaakt, zorg dan dat we deze kansen ook nemen en benutten! 
Het is belangrijk dat alle spelers in het veld gevaarlijk zijn, dat zorgt ervoor 
dat de focus van verdedigers anders ligt.  
 
Mede door het statische spel gebeurde ‘het wel bekende’ in de tweede helft, 
we kwamen gelijk (13-13). Van de tribune af kon je het eigenlijk al horen 
“daar gaan we weer”, Rob en Martin wisten echter wat wissels toe te passen. 
Dit wierp zijn vruchten af. Met vechtlust van iedereen, de 13-14 uit Raquel 
haar handen en de twee goals van Ilan (14-15 en 14-16) kon Achilles 2 weer 
twee punten bijschrijven!  
 
Reserves van Achilles 3, top dat jullie er weer bij waren. Zeker gezien het feit 
dat jullie een ochtend wedstrijd hadden. De wedstrijd was sportief gezien erg 
leuk, Meervogels had een goed team en speelde leuk. Het is goed om onszelf 
aan zo’n team te meten. We kunnen nu rustig stoppen met naar beneden 
kijken en elke wedstrijd weer als wedstrijd op zich zien. Met onze wisselende samenstellingen komen we er zeker, want 
volgens mij vinden we onze weg hier steeds meer in.  
 
Doelpuntenmakers Achilles 2: 
Ilan Verboom en Raquel Chapper (beiden 5), Michael Matla en Kelly de Koning (beiden 2), Lars Alsem en Tobias 
Welbergen (beiden 1) 
 
Raquel 
 
Veo 3 - Achilles 3 
Het was nog donker toen de wekker ging, bij deze respect voor alle trainers en coaches van de jonkies en die elke 
zaterdag zo vroeg opstaan. Dit echter geheel ter zijde. Daar stonden we, kwart over negen verzamelen, op naar 
Voorburg. 
Tijdens het inschieten op heerlijke muziek van Wes, zat de spirit er al lekker in. Beide teams waren gebrand om te 
winnen. 
Met de opdracht om ons bewust te zijn van onze kracht, namelijk het SAMEN doen, goed voor te verdedigen en gelijk 
scherp te zijn, gingen we de wedstrijd in. 
Zowel Achilles, als Veo waren vanaf minuut 1 scherp, zowel in spel als in de afronding. Het ging aanvankelijk gelijk op, 
maar Veo nam een marge van twee punten in de loop van de eerste helft. We gingen met 10-8 de rust in.  
De tweede helft begon niet heel anders, al kwam Veo wel met vier punten verschil voor te staan. Wij hebben veel korte 
kansen gemist en het verlies lag dus ook vooral bij het niet afronden van de mooie kansen die werden gecreëerd, door 
goed spel. 
Helaas, 16-18 verloren, zoals de coach terecht zei na afloop: weer een heel goede wedstrijd verloren. 
Rest mij nog wel te zeggen, dat de ontwikkelingen en verbeteringen die Achilles 3 het afgelopen jaar heeft doorgemaakt, 
ongekend is. Van een bij elkaar geraapt zooitje, met alle leeftijden in een team, naar een echt samenspelend en goed 
korfballend team veranderd. Inzet van de bovenste plank, met zowel collectieve groei, als individuele groei. Wanneer 
we deze lijn doorzetten, moeten we in 2018 zeker de verloren wedstrijden kunnen revancheren. 
 
Marianne 
 
Achilles 7 – KIOS 4 
Na een goede start van de zaalcompetitie liepen de toppers van het zevende vorige week tegen een zeperd aan. Dat 
moest afgelopen zaterdag goed gemaakt worden tegen KIOS. Voor de wedstrijd werden de koppen daarom nog even 
bij elkaar gestoken. Alle neuzen stonden dezelfde kant op, afspraken werden gemaakt en iedereen ging “scherp” de 
wedstrijd in. Uiteraard gingen vanaf minuut 1 alle afspraken overboord. Maar gelukkig waren we wel scherp. In de 
eerste helft domineerden de toppers van het zevende. Al snel keken we door mooie doelpunten van zowel de dames als 
de heren (ja ook wij kijken naar het eerste!) tegen een stand van 9-3 aan. Dat gaat lekker zou je zeggen. De dames en 
heren van KIOS zagen dit met lede ogen aan en uw verslaggever kon de overwinning met zijn nieuwe neus al ruiken. 
Vlak voor rust kwam KIOS echter terug met een paar mooie afstandsschoten. Dat laatste is wel wat lief gezegd, het 
waren pure noodschoten die er toevallig in vlogen. Ook die tellen helaas. Hierdoor was de voorsprong in de rust 
gekrompen tot 9-8. 
 
Tijdens de bespreken werd 1 ding erg duidelijk: het spel was goed maar communicatief kon het beter in de verdediging. 
Een aantal tegendoelpunten had simpel voorkomen kunnen worden als we elkaar hadden laten weten waar we stonden. 
Kan gebeuren, in de tweede helft zouden we dit oppakken. Aanvallend gezien moesten we meer geduld bewaren en  
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eerst de aanval goed opzetten voor het schot gepakt zou worden. Zeker gezien onze krappe voorsprong, die was nog 
maar 1 punt en dat moet je koesteren! Helaas hebben de toppers van het zevende last van het “tweede helft syndroom”. 
Vaak zakken de jonge leeuwen en leeuwinnen een beetje in. De toedracht daarvan is nog onduidelijk. Is het de jeugd? Is 
het de concentratie? Zitten we met ons hoofd al bij de derde helft? Of komt het door de vele, vele, vele schoten van 
Lars? Uw verslaggever stelt een nader onderzoek in en komt hier later op terug. 
 
Terug naar de tweede helft. Die was spannend, maar voor de neutrale toeschouwer niet leuk om te kijken. Er werd 
namelijk weinig gescoord. Verdedigend stond het goed. Aanvallend liep het ook nog redelijk, alleen werden de kansen 
niet afgemaakt. De voorsprong van 1 punt bleef daarmee lang gehandhaafd. Helaas kwam KIOS door een aantal 
afstandsschoten toch langszij. De moed zakte onze hardwerkende, maar weinig efficiënte leeuwen en leeuwinnen in de 
schoenen. De aanvallen waren bij vlagen mooi om te zien maar de afwerking deed echter pijn aan de ogen. Lena vuurde 
in deze periode nog een prachtig afstandsschot af maar wist haar geweldige spel niet te bekronen met een doelpunt. 
Ivo, Michelle en Martijn wisten nog mooie doorlopen en korte kansen af te dwingen, helaas ook zonder rendement. 
Tussendoor is Leon nog ingewisseld voor Elmar maar ook die kon de punt niet drukken. Hierdoor gingen de koppies 
hangen. Gelukkig voor ons is Lars een doorzetter en zijn aanhoudende schoten wisten in de laatste minuten de korf 
tweemaal te vinden. Daarmee krikte hij zijn schotpercentage toch nog op tot boven het nulpunt. Dit resulteerde in een 
eindstand van 14-14. Gezien het scoreverloop heeft het zevende een puntje gestolen, maar op basis van het spelbeeld 
hadden we recht op meer. Volgende week is het zevende vrij, op verzoek van TOP is de wedstrijd verplaatst naar 
februari. Wellicht dat zij hopen dat ondergetekende dan weer gewoon speelt. 
 
Elmar bedankt voor het invallen, Isabelle bedankt voor het wissel staan, Alex bedankt voor het fluiten en mijzelf wil ik 
alvast bedanken voor het verslag. 
 
Groetjes, 
Rinus 
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Wat was 
******** 

 
KCR A1 – Achilles A1 16-16 
Sporting Trigon A1 – Achilles A2 18-17 
Achilles A3 – Phoenix A2 8-7 
Achilles A4 – Madjoe A3 14-10 
TOP/SolarCompleet B1 – Achilles B1 27-22 
Achilles B2 – DES B1 11-8 
De Meervogels C1 – Achilles C1 10-8 
Achilles C2 – Die Haghe C2 1-12 
Achilles C3 – Olympïa C4 5-2 
Nieuwerkerk D1 – Achilles D1 10-6 
ONDO D3 – Achilles D2 7-3 
Achilles D3 – ONDO D4 9-6 
Achilles E1 was vrij 
Excelsior E3 – Achilles E2 17-12 
Excelsior E7 – Achilles E3 6-10 
Refleks F1 – Achilles F1 15-6 
TOP/SolarCompleet F3 – Achilles F2 14-4 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Sporting Trigon A1 - Achilles A2 18-17  
Afgelopen weekend mocht de A2 het in Leiden opnemen tegen Sporting Trigon A1. 
Op papier een middenmotor met wisselende uitslagen, maar met veel scorend vermogen. 
 
Achilles A2 speelt op dat moment gedeeld in de bovenste regionen mee en moet een overwinning binnen slepen om in 
die top mee te blijven doen, gezien de flow van de afgelopen wedstrijden én de mentaliteit van de ploeg was een winst 
absoluut haalbaar. 
 
Start van de wedstrijd 
Na het startsignaal was Achilles A2 de ploeg die vanaf het begin aanvallende druk zette en de smaak van de wedstrijd 
bepaalde. De ploeg liet zien waarom er veel interesse is in de uitslagen en prestaties van de A2. Ondanks het completere 
spel waarbij de heren en de dames eigenlijk niet te verdedigen waren hadden we problemen met de afronding. 
 
Sporting Trigon was de ploeg die daar goed van profiteerde. Met scorend vermogen van slechts drie van de acht spelers 
waren ze in staat om met twee punten voorsprong de rust in te gaan, nadat wij die van vijf punten achterstand waren 
terug gekomen. 
 
Ondanks de achterstand zijn we in de eerste helft niet in paniek geraakt, we 
hadden het beter spel, maar je moet ze wel scoren. Verdedigend was er wel werk 
aan de winkel, hoe stop je kleine snelle aanvallers die ook nog eens ballen 
binnenschieten vanaf acht meter? 
 
Tweede helft 
Het antwoord in dit geval was om gewoon onze ballen af te gaan ronden, als we dit de eerste helft ook hadden gedaan 
hadden we nu ruim voor gestaan. 
 
Zoals volgens plan liepen de aanvallen gestaag. Het is dan ook een compliment aan de ploeg om twee coaches langs de 
lijn tot diep in de tweede helft instructies te horen geven over hoe wij spelen en er vervolgens gewoon niks aan kunnen 
doen. 
 
Achilles A2 bleef pushen en maakte halverwege de tweede helft de twee punten achterstand goed naar een twee punten 
voorsprong. Je zou zeggen alles in kannen en kruiken. 
 
Maar helaas. Ondanks dat we dit seizoen echt stappen hebben gemaakt met betrekking tot het strategisch aanpakken 
van wedstrijden, hoe ook de winst tegen Tempo tot stand was gekomen, zo kwam het er deze wedstrijd niet uit, mede 
omdat we al vroeg in de wedstrijd twee geblesseerde dames naar de kant moesten halen. 
 
Laatste tien minuten 
Sporting Trigon A1 en Achilles A2 gaan dan ook nek-aan-nek de laatste tien minuten van de wedstrijd in, waarbij 
eigenlijk beide ploegen niet meer zo makkelijk te scoren komen. 
 
Sporting Trigon één punt voor. Vervolgens gelijk en Achilles één punt voor en vervolgens weer gelijk. Ik denk dat het 
meegekomen publiek en alle virtuele supporters (zoals in de ouder app) de spanning hebben kunnen voelen.  
 
Het is dan ook jammer dat een strafworp ervoor heeft gezorgd dat we zonder punten heen waards keerde, al was één 
punt in deze wedstrijd zeker verdiend geweest. 
 
De eindstand van deze laatste wedstrijd van dit jaar eindigde zodoende in 18 tegen 17. 
 
Dankwoord 
Ik heb de ploeg aangeboden om deze week het verslag te schrijven, om ze via deze weg een groot compliment te geven 
over de de volwassenheid die ze als groep hebben ontwikkeld en het teamgevoel dat ze binnen en buiten de lijnen 
uitstralen en meegeven. Maar daarnaast ook de stappen die ze dit jaar als individu hebben gemaakt, welke onder 
Achilles leden na verluid niet onopgemerkt zijn gebleven.  
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De doelstelling dit jaar om aantrekkelijk korfbal te spelen waarbij alle spelers gevaarlijk zijn, die hebben we al behaald. 
De doelstelling om zo hoog mogelijk te eindigen met dit korfbal is nog in volle gang, en als ze zo doorgaan gaat ook dat 
helemaal goed komen. 
 
Groet, 
Amel Groos 
 
Achilles B2 – DES B1 
Afgelopen zaterdag hadden wij een wedstrijd tegen DES B1.  
Gelijk in de eerste minuut van de aanval ging er al een bal in van Zohier, door de pino te doen. 
Wij hadden met de aanval meer de bal en stonden in de rust met 7-4 voor. 
In de rust verteld Ilan ons dat wij het goed deden en dat wij alleen nog meer energie moesten geven om de rebound 
duels te blijven winnen. 
Tweede helft van de wedstrijd kwam DES terug met 3 doelpunten en werden een paar spelers wat ruwer in het spel, 
Maar wij lieten ons niet wegspelen en wonnen met 11-8. 
Na afloop hebben wij de scheids een hand gegeven en bedankt voor het fluiten. 
 
Celeste 
 
Achilles C1 – Groengeel C1 (vorige week) 
De wedstrijd begon erg goed. We konden goed meedraaien met Groengeel. We kregen doelpunten tegen, maar wij 
scoorde ook. Vanaf  4-5 achterstand ging het wat minder. We lieten doelpunten door, maar zelf scoorde we niet. We 
gingen de rust in met 4-9. In de tweede helft pakte we het weer op. Onze aanvallen liepen beter en we gingen weer 
scoren. Quin maakte nog een mooie trucbal. We bleven knokken tot het eind. Quin had 3 doelpunten, Max 4, Ivy 1 en 
Noa 1. We eindigde met een stand van 9-18.  
 
Max 
 
Achilles C3 - GKV C3 (vorige week) 
Vandaag speelden we tegen GKV. 
 
Aanval: Kimberley, Melissa, Leander en Nick 
Verdediging: Ocker, Taufeique, Siddarth en ik (Mira) 
 
In de eerste helft werd er niet gescoord. We kwamen snel met 3-0 achter. Daarna stond het alweer 6-0. We moeten iets 
meer aanvallend spelen en de tegenstanders beter in de gaten houden. Dit was de eerste helft. Siddarth en ik (Mira) zijn 
er nu de 2e helft uit en Damian en Naomi zijn er nu in. Damian zorgde dat het 7-1 stond, yes! Taufeique ging er uit en 
ik ging er weer in. Aan het einde maakte Kimberley er 8-2 van. De 2e helft ging veel beter, we speelden fanatieker. Ik 
vond het een leuke wedstrijd, en heb zin in de volgende wedstrijd! 
 
Groetjes van Mira Pepe  
 
Achilles C3 – Olympia C4 
Afgelopen zaterdag zat de sfeer er bij Achilles C3 goed in!  
Het begin van de wedstrijd begon na elke minuten al met een verrassende voorsprong voor Achilles. Olympia liet niet 
lang op zich wachten en gaf snel antwoord door er 1-1 van te maken. De eerste helft was spannend en beide teams 
waren aan elkaar gewaagd. Zowel Achilles als Olympia hadden veel mooie kansen en acties. Maar ze wisten geen 
punten meer te maken. Het was een spannende eerste helft! 
Na de rust zat het tempo er lekker in. Achilles was ontspannen aan het spelen en de samenwerking was goed. De 
verdediging ging lekker en na een 2-2 stand liep Achilles uit naar een mooie allereerste overwinning! Achilles won met 
5-2!  
 
Naomi? 
 
Nieuwerkerk D1 - Achilles D1 
De laatste wedstrijd van 2017 werd voor de D1 helaas afgesloten zonder punten mee te nemen naar Den Haag. 
Nieuwerkerk toonde flink karakter al voor de wedstrijd, zo werden we al ver van te voren klaargestoomd voor een 
pittige wedstrijd. En niets was minder waar want de arrogantie straalde van de wedstrijd af. Veel geduw en gehuil, flink 
wat overtredingen waar de scheids  overigens goed voor floot, maar ook hele mooie acties! Helaas voor ons werd er 
heel fel verdedigd waardoor we ons spel niet goed konden uitvoeren. We hadden het lastig met het kleiner maken en er 
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werden veel ballen onderschept door Nieuwerkerk. De aanvallen die wel goed werden neergezet en waar het baltemp 
hoog was en de uitstap op het juiste moment leidde vaak wel tot een goede kans of doelpunt. Voor Achilles D1 de taak 
om het baltempo hoog te houden en je optijd aan te bieden. Met de druk die Fortuna en Nieuwerkerk allebei gaven 
moeten we hard op trainen, zodat we de volgende keer onze aanvallen beter kunnen uitvoeren. Voor nu laten we de 
kinders even met rust en zij ons ook, en kunnen we in 2018 laten zien hoe goed we zijn!!  
Uitslag: 10-6  
 
Jisse 
 
Nieuwerkerk D1 – Achilles D1 
Vandaag reisden we af naar Nieuwerkerk om te spelen tegen Nieuwerkerk D1. Het was vanaf het eerste fluitsignaal 
gelijk een heel fysieke wedstrijd, maar we hadden er alle vertrouwen in. In de eerste minuten waren we nog niet echt 
warmgedraaid. We kwamen eerst 1-0 en daarna 2-0 achter. Maar daarna maakte Jill een strafworp en was het 2-1. Maar 
Nieuwerkerk was iets scherper in de afronding en ze maakten de 3-1 en 4-1. Toen maakte Levi uit een vrije bal 
aangegeven door Nikki de 4-2, maar aan de andere kant was het gelijk Nieuwerkerk dat weer scoorde 5-2. Maar we 
gaven niet op en Demi scoorde weer 5-3. Er was een chaotische fase van ons, daarom scoorde Nieuwerkerk maarliefst 
drie keer waardoor ze uitliepen naar 8-3. Gelukkig wist eerst Demi en daarna Levi weer te scoren en brachten zij de 
stand op 8-5. Helaas scoorde Nieuwerkerk weer en was het verschil weer vier doelpunten. Mick bracht de stand nog op 
9-6, maar Nieuwerkerk antwoordde gelijk met 10-6. Op het laatst scoorde Levi nog een heel mooi doelpunt, maar die 
werd helaas afgekeurd. Nu even een paar weekjes geen competitie en dan in het nieuwe jaar met z'n allen er weer 
tegenaan (in ons nieuwe tenue )!  Ook nog een bedankje voor de scheids en het meegereisde publiek!  
 
Groetjes Mick 
 
Achilles D3 -  ONDO D4 
Vandaag stond al vroeg de wedstrijd tegen ONDO D4 op het programma. Het 
was nog donker toen we de Sportcampus om kwart over 8 binnen gingen. Maar 
al snel was de D3 compleet. Viggo viel in bij de D2, dus die was er niet bij, en 
ook Siemen en Joost konden niet spelen. De palen werden opgezet, de code van 
het slot op het ballenrek achterhaald (deze is ***, en Teun weet die van het 
ALO-ballenrek) en er werd ingelopen. 
Om 9 uur begon de wedstrijd. Helaas zonder de opgestelde scheidsrechter, maar natuurlijk nam Good Old Marinus de 
taak over. Dank je wel, Marinus!  
De D3 kon al snel schieten, maar Tehzeeb schoot helaas mis. Hierna maakte ONDO het eerste tegendoelpunt. De D3 
liet de schouders niet hangen en al snel maakte Lucas L. de gelijkmaker. Daarna was hij niet meer te stoppen en de 
nummer 2 ging er snel in. Er waren veel kansen voor beide teams, veel gemiste punten en een ijzersterke verdediging. 
Met zo hier en daar een gaatje, waardoor ONDO ook wist te scoren. Na een doelpunt van Bregje en Jalien was de 
ruststand 4-4. 
ONDO was duidelijk geschrokken van ons team want na de rust werd er een heel nieuw team gevormd, met sterkere 
spelers. Maar dat had niet veel effect want Lucas L. scoorde weer 3 keer. ONDO scoorde ook nog een twee puntjes. 
Met een strak schot van Nikki werd het 8 – 6 en met een prachtige doorloop scoorde Bregje haar tweede en het laatste 
punt in de wedstrijd. Eindstand 9-6. 
Het was een hele goede en leuke wedstrijd! Iedereen bedankt, en daarmee bedoelen wij de tegenstander voor de leuke 
wedstrijd, de trainers Zoë en Annelotte voor hun goede coaching en natuurlijk Marinus voor het fluiten en de uitleg 
tijdens de wedstrijd. Nu even Kerstvakantie en op 6 januari 2018 staan we weer paraat. 
 
Fijne kerstdagen!  
Groetjes van Jalien 
 
Excelsior E7 – Achilles E3 
Vandaag gingen we naar Delft. We moesten tegen  Excelsior.. We komen bekenden tegen omdat ook de E2 daar speelt. 
Er zitten veel ouders op de tribune. Ze doen een beetje fanatiek. We zien zelfs eventjes een wave. Ook zijn de ouders 
ons heel hard aan het aanmoedigen. Dit is wel een beetje genant. Joanne is haar korfbalschoenen vergeten. Ze heeft op 
haar leuke laarsjes gespeeld en dat deed ze eigenlijk heel goed. 
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De wedstrijd begint goed. We stonden in het begin heel even achter maar we hebben ze weer ingehaald. Het was best 
spannend. We hadden een goede scheidsrechter. 

 
Mijn moeder heeft de scores opgeschreven: 
1-0 
1-1 Jurre 
1-2 Jurre 
2-2  
2-3 Sofie (mijn eerste in het hele seizoen, ik was er zelf verbaast over maar ook heel blij) 
2-4 Joanne 
3-4 
4-4 
5-4 
6-4 
6-5 Jurre 
6-6 Milan 
6-7 Jurre 
6-8 Joanne 
6-9 Milan 
6-10 Jurre met een hele mooie doorloop. Hij heeft er meer van deze gemaakt. 
Dit was de eindstand. We gaan goed, we staan 2e nu. 
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Groetjes van Sofie (E3)  
 
Refleks F1 – Achoilles F1 
Pittige tegenstander vandaag voor achilles f1. Maar liefst al 70 doelpunten had reflex al gemaakt in de competitie. 
Eerste kwart weet de tegenstander er maar 1 te scoren. We komen daarna 1-1 gelijk door een mooi doelpunt van Tim. 
Bij de tegenstander een lange dame en een lange heer, die over alle handen heen kunnen schieten. We komen 5-1 
achter. Semm schiet een mooie erin. 5-2. Na de rust schiet Sophie de 5-3 erin. Tegenstander scoort 6-3. Imke scoort de 
6-4. Heel mooie doelpunten van de meiden!  Lange heer scoort over de handen de 7-4. En daarna gaat het hard. De 
tegenstander neemt zelfs al doorlopen.  
Het staat 11-4 als we het laatste kwart ingaan. Lars scoort de 11-5 en de 12-6. De eindstand is 14-6. De tegenstander 
was iets verder en beter,  maar we hebben goed ons best gedaan en goed gespeeld!  
 
Britt en Marieke  
Refleks F1 - Achilles F1 
Vandaag moesten we al vroeg spelen tegen de f’jes van Refleks. Van te voren wisten we dat het erg lastig zou worden, 
maar als we extra ons best zouden doen dat we gewoon die 2 punten mee naar huis zouden meenemen. De eerste 10 
minuten waren we erg goed. 1-1 was het dan ook na de eerste 10 minuten. Dit was vooral knap omdat iedereen heel 
goed aan het verdedigen was. De volgende 10 minuten hadden we kans op kans, maar helaas wou de bal er niet ingaan. 
5-2 bij rust. tot 6-4 deden we erg goed mee. Alleen toe ging Refleks helaas heel hard. Ondanks ze veel scoorde zaten we 
er overal heel dicht op en verdedigde we echt goed met zijn allen. Nadat het uiteindelijk 15-6 is geworden, lieten wij wel 
eventjes zien aan Refleks hoe je echte strafworpen moest nemen en wonnen die dus ook met 2-5. Nu lekker vakantie en 
daarna gaan we weer hard trainen ;)  

 
Groetjes Rick 
 
Top F3 - Achilles F2 --> uitslag: 14 - 4  
Eindelijk een keertje uitslapen. Om 14:00 uur op zaterdagmiddag mocht onze F2 tegen de koploper Top F3 spelen in 
Sassenheim. Het zou geen makkie worden. 
Helaas bleek Top inderdaad een maatje te groot, zowel in lengte als in korfbal.  
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Roos: 
'Ik vond de wedstrijd niet zo goed gaan. Volgende keer moeten we wat beter gooien en vangen. Toch vind ik ons 
allemaal heel goed. Het schieten ging een paar keer wel goed. We hebben er 4 gescoord!! Daar ben ik blij mee. Top was 
heel goed en groot. Ik hoop dat we de volgende wedstrijd wel winnen!' 
 
Doei, 
Roos van der Laaken 
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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 een grote lijst met verjaardagen, dit omdat er pas in januari 
weer een krantje uitkomt. 
We beginnen op 20 december, dan is Britt van Groen jarig, zij viert dan 
haar 17e verjaardag. Op 24 december wordt Rosanne van Kester 16 jaar. 
Op 25 december viert Femke Sinnige haar 13e verjaardag. Op 27 
december wordt Steijn Winia 18 jaar. Op 29 december wordt Imke van 
der Veen 7 jaar en op diezelfde dag viert Elise Roelofs haar 13e 
verjaardag. 
Op Oudejaarsdag (31 december) zijn er 4 jarigen, t.w. Damien Leben (13 
jaar), Bram Kuper (10 jaar), Jalien Westgeest (10 jaar) en Zohier Belarbi 
(15 jaar). 
Dan als laatste 2 jarige op 6 januari: Melissa Vijverberg wordt 15 jaar en 
Xander Leben wordt 7 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
A.s. vrijdag is het zover. Dan vind de kerstklaverjas plaats. 
Gelukkig is er toch nog een koppel bijgekomen, zodat we met een even aantal kunnen 
spelen. De volgende mensen worden voor acht uur verwacht zodat we om acht uur kunnen 
starten. 
Marc – Dennis Marian – Dicky 
Belinda – Emmy Simon – Tjitse 
Roelie – Ed Charles - Frank 
Peter v.E. – Olga Bas M. - Sten 
 
Tot vrijdag 
 
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 

 
Aangenomen als lid: Anne Baak (Achilleslidnr.2644) 
 Ike Biekram (Achilleslidnr. 3038) 
 
Bedankt per 1 januari 2018 Pascale Muller 
 
Aangemeld als lid per 01-01-2018: 
 Lois (L.N.) Holling 
 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 weekeinde van 6 en 7 januari 2018 

 
Zarerdag Zuiderpark 19.05 uur Achilles A2 – KZ Danaiden A1 
  19.10 uur Achilles 2 – Die Haghe 3 
  20.30 uur Achilles – KVS/Maritiem 
 
 Ockenburgh 19.00 uur Achilles 6 – KZ Danaiden 5 
  20.15 uur Achilles 3 – KVS/Maritiem 4 
 
 Houtrust 11.00 uur Achilles E3 – Dubbel Zes E2 
  11.00 uur Achilles E2 – ONDO E3 
  11.00 uur Achilles E1 – ALO E1 
 
 Piet Vink 11.00 uur Achilles D2 – Die Haghe D2 
  12.00 uur Achilles D1 – ONDO D1 
  13.00 uur Achilles C1 – TOP/SolarCompleet C1 
 
Zondag: Zuiderpark 11.10 uur Achilles 9 – Die Haghe 8 
  12.25 uur Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
 



 26
 

 

Opstellingen voor week 51 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK25672 
za 23/12 

KVS / Maritiem C3 -  Achilles C2 13:00 

Dames 
Elise Roelofs, Femke Sinnige, Jill Spies, Lideke Ter Weijden, Maleah 
Koene, Melissa Vijverberg, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

Heren  

Coach Joy Oudshoorn, Niek Visser, Simon Rodriguez 

Reserves Jill Hollander 

Verzamelen 12:15 

Scheidsrechter Corne Pronk    
Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
Verslag Maleah    
Opmerking afgemeld: Mila Linse 

     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK25661 
za 23/12 

ONDO C3 -  Achilles C3 11:55 

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

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

Coach Camile Arnts, Joram de Vries, Sander Nooteboom 

Reserves Elishya Ros, Bram Kuper 

Verzamelen 10:40 

Vervoer Pijlman, Vijverberg, Leben 

Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 
Verslag Niek    
Opmerking afgemeld: Niek Nooteboom 

     
D1     
Opmerking Jill zie C2 

     
D2     
Opmerking Elishya en Bram zie C3 

     

E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK34892 
za 23/12 

De Meervogels E2 -  Achilles E2 09:00 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

Heren Erik Zoutendijk, Lukas Kuper, Milan Laarhoven 

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

Verzamelen 08:00 

Vervoer Alkema, Hulsman, Nooteboom 

Locatie De Veur in Zoetermeer 



 27
 

Verslag Sanne    
Opmerking afgemeld: Jens Nooteboom 

 
 

Opstellingen voor week 1 voor de vereniging 
Achilles in Den Haag  
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11895 
za 06/01 

Achilles 1 -  KVS / Maritiem 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 19:30 

Scheidsrechter R. Nouwt    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14511 
za 06/01 

Achilles 2 -  Die Haghe 3 19:10 

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 18:10 

Scheidsrechter 
M. van 
Roon    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15093 
za 06/01 

Achilles 3 -  KVS / Maritiem 4 20:15 

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 19:30 

Scheidsrechter 
Erik 
Krop    

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16053 
za 06/01 

Velocitas 4 -  Achilles 4 19:40 

Dames 
Anne Baak, Jeanette Cost, Joy Oudshoorn, Maaike Roos, Sifra de 
Kooter, Teddie van Dortmont, Vera Berghout 

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

Coach  
Verzamelen 18:10 

Scheidsrechter 
A. 
Houtman    

Locatie De Does in Leiderdorp 
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6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17866 

za 06/01 

Achilles 6 -  KZ Danaiden 5 19:00 

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

Heren 
Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Tjitse 
Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg 

Coach  
Verzamelen 18:15 

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK21842 
za 06/01 

KIOS 3 -  Achilles 8 16:45 

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 15:15 

Locatie Estafette in Nieuw Vennep 
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18344 
za 06/01 

Achilles A1 -  De Meervogels A1 15:40 

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 

Verzamelen 14:40 

Scheidsrechter 
Arjan 
Roos    

Locatie Houtrust in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18731 
za 06/01 

Achilles A2 -  KZ Danaiden A1 19:05 

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 18:20 

Scheidsrechter 
Jan Harm 
Brouwer    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK16220 
za 06/01 

Reeuwijk A2 -  Achilles A3 15:00 

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

Heren 
Floris Bouwman, Guido van Zantwijk, Jordi Jongsma, Maurits 
Zuidhof, Tim van der Zwan 
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Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Verzamelen 13:30 

Locatie De Meerkoet in Reeuwijk 
Opmerking afgemeld: Thom Wiersma 

     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19715 
za 06/01 

Achilles B1 -  De Meervogels B1 14:10 

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

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

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

Verzamelen 13:10 

Scheidsrechter 

Robert 
van 
Heininge
n    

Locatie Houtrust in Den Haag 
     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK20736 
za 06/01 

Avanti B2 -  Achilles B2 17:25 

Dames 
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Nova Lek, Zoë 
Muller 

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

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 16:10 

Locatie Emerald in Delfgauw 
Opmerking afgemeld: Mikki van der Leeuw 

     
     
     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20227 
za 06/01 

Achilles C1 -  TOP / SolarCompleet C1 13:00 

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

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

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Verzamelen 11:45 

Scheidsrechter 
Quinten 
Wolff    

Locatie Piet Vink in Den Haag 
     
     
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK24618 
za 06/01 

Dubbel Zes C2 -  Achilles C2 14:10 

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

Heren  
Coach Joy Oudshoorn, Niek Visser, Simon Rodriguez 

Verzamelen 13:25 

Locatie Gaslaan in Den Haag 
     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK24608 
za 06/01 

Sporting Delta C3 -  Achilles C3 17:00 

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

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

Coach Camile Arnts, Joram de Vries, Sander Nooteboom 

Reserves Melissa Vijverberg 

Verzamelen 15:15 

Locatie Deltahal in Dordrecht 
Opmerking Reserveshirts ! 

     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21779 
za 06/01 

Achilles D1 -  ONDO D1 12:00 

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 10:45 

Vervoer Brusse, Labordus, Leben 

Locatie Piet Vink in Den Haag 
     
D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK27157 
za 06/01 

Achilles D2 -  Die Haghe D2 11:00 

Dames 
Bo Linse, Elishya Ros, Lisanne Verhagen, Lizzy Mertens, Manelle 
Belarbi 

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

Coach Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Bastiaan Linse 

Verzamelen 09:45 

Vervoer Verhagen, Linse, Corporan 

Locatie Piet Vink in Den Haag 
     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK27206 
za 06/01 

Vriendenschaar D3 -  Achilles D3 11:00 

Dames 
Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Nikki van der Marel, Tehzeeb 
Moemoe 

Heren 

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

Coach Nicky v.d. Hoek, Zoë Muller 

Verzamelen 09:30 
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Vervoer van der Veen, van der Marel, Westgeest, Latour 

Locatie Sporthoeve in Bodegraven 
Opmerking Reserveshirts ! 

     
     
     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK33897 
za 06/01 

Achilles E1 -  ALO 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 10:30 

Locatie Houtrust in Den Haag 
     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK33926 
za 06/01 

Achilles E2 -  ONDO E3 11:00 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

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

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

Verzamelen 10:30 

Locatie Houtrust in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK32724 
za 06/01 

Achilles E3 -  Dubbel Zes E2 11:00 

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

Heren Jurre Spek, Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 10:30 

Locatie Houtrust in Den Haag 
     

5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16462 
zo 07/01 

Achilles 5 -  HKV / Ons Eibernest 5 12:25 

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 11:40 

Scheidsrechter 
R. 
Pardoen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15098 
zo 07/01 

Achilles 9 -  Die Haghe 8 11:10 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn, 
Roelie Arbouw, Yoke Overwater - Nieman 
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Heren 
Arie den Heijer, Fred Claassen, Joost van Soest, Roger Kalberg, 
Sander Nooteboom 

Coach  
Verzamelen 10:25 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
19.05 – 20.00 Amel, Michael 
19.10 – 20.30 Mark de Bruijn 
20.30 – 21.30 Schotklok 
 
 Ockenburgh 
19.00 – 20.15 Res. dame/heer Ach. 6 
20.15 – 21.30 Res. dame/heer Ach. 3 
 
 Houtrust 
11.00 – 12.00 Jamie, benthe, Arjen 
14.10 – 15.40 Bastiaan, Frank 
15.40 – 16.55 Valerie, Rober 
 
 Piet Vink 
11.00 – 12.00 Maaike, Pauline 
12.00 – 13.00 Jordy, Pepijn 
13.00 – 14.00 Koos, Lars 
 
 
Zondag Zuiderpark 
11.10 – 12.25 Res. dame/heer Ach. 9 
12.25 – 13.40 Res. dame/heer Ach. 5 
 
 
Overige diensten zie schema hieronder!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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.  

 
 
 

Volgende week 13 en 14 januari 2018 
 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 
Tempo 2 – Achilles 2 
DES 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – Madjoe 3 
Achilles 5 – KZ Danaiden 3 
Achilles 6 – ALO 4 
Achilles 7 – DES 6 
VZOD 3 – Achilles 8 
Achilles 9 is vrij 
Achilles A1 – Vitesse A1 
Achilles A2 – Vriendenschaar A1 
Achilles A3 is vrij 
Achilles A4 – Tempo A5 
Achilles B1 – HKV/Ons Eibernest B1 
NIO B1 – Achilles B2 
BEP C1 – Achilles C1 
VZOD C1 – Achilles C2 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 – Maassluis D1 
Achilles D2 is vrij 
Achilles D3 – Valto D5 
Achilles E1 is vrij 
Pheonix E3 – Achilles E2 
VEO E3 – Achilles E3 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 
Achilles F2 – Pernix F2 

Za 20.15 uur 
Za 18.00 uur 
Za 19.40 uur 
Za 19.30 uur 
Zo 12.00 uur 
Za 20.40 uur 
Za 20.35 uur 
Za 15.00 uur 
 
Za 12.45 uur 
Za 16.00 uur 
 
Za 17.10 uur 
Za 11.15 uur 
Za 16.05 uur 
Za 14.30 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 10.00 uur 
 
Za 12.00 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 10.15 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 

HKV/OE-hal 
Limeshallen 
De Hoornbloem 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Proosdijhal 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Wilgenring 
Beukenkamp 
Proosdijhal 
 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
 
Oosterpoort 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
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Kom naar de Nieuwjaarsborrel op 1 januari 2018 vanaf 
16.00 uur!!! 


