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Een super-leeuw zal altijd blijven zingen!!” 
************************************* 

 
Afgelopen zaterdag was het weer raak. Met het “loop, spring, vang...” luidkeels 
vanaf de tribune, werd ons Vlaggenschip verwelkomd in de hal voorafgaand aan 
de wedstrijd tegen KVA. 
Dat Achilles op dit moment foutloos bovenaan staat in de Overgangsklasse, wil niet zeggen dat iedere wedstrijd een 
makkie is. In tegendeel. Iedereen kan in deze loodzware poule van elkaar winnen en dan is nét dat beetje extra vaak erg 
belangrijk. Nét dat beetje extra, dat is wat ook afgelopen zaterdag nodig bleek tegen het verraderlijke KVA uit 
Amstelveen. 
 
En dat beetje extra kwam deze week niet alleen van de dames en heren van onze selectie. Nee, deze week durf ik wel te 
stellen dat de uiteindelijke overwinning door de 9e man over de streep getrokken werd. Want eerlijk is eerlijk, na een 
ijzersterke eerste helft van KVA, waar good old Jolien “Jopie” de Jonge (voor veel van ons Also Know As “Jopie van 
Oranje Nassau”) samen met de andere dames het ons vlaggenschip knap lastig maakte, zag het er niet naar uit dat 
Achilles ook deze vijfde wedstrijd ging winnen. In de tweede helft, na een 11-14 achterstand bij rust, kroop Achilles 
langzaam terug in de wedstrijd. Bij 21-20 werd na de 1-0 de eerste voorsprong gepakt en die werd uiteindelijk niet meer 
uit handen gegeven. De energie die van de tribune af straalde, sloeg over op de spelers die met die energie de winst 
binnen sleepten. 
 
Vakkie-A is weer terug, en hoe! De door de KNKV vervloekte confetti-kanonnen werden aan het begin van de 
wedstrijd prachtig de zaal in geschoten. De sfeer zat er vanaf het begin goed in. Maar toen het écht nodig was stonden 
die super-leeuwen op en gingen ze niet meer zitten. Heerlijk om dat zo te zien gebeuren. En dan ben ik wel echt trots 
op de jeugd, die er voor ons allemaal gewoon een prachtig mooi feest van maakt. Ik zou zeggen, laat je iedere week 
horen! Want op deze manier hebben we niet alleen die geweldige dames en heren in de selectie waar we op kunnen 
bouwen, maar ook een supportersvereniging waar we een beroep op kunnen doen als het écht nodig is. En ik denk dat 
dat dit seizoen nog wel een paar keer gaat gebeuren... 
 
“SAY OE AA VAKKIE-A SAY OE-AA VAKKIE-A!!” 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
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Van de redactie 
************** 

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

15 dec 
22 dec 
20 jan 

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 . KVA 22-20 
Achilles 2 . KVA 2 17-20 
Achilles 3 – Die Haghe 4 21-10 
Crescendo 3 – Achilles 4 16-18 
Achilles 5 – Tilburg 4 23-6 
Achilles 6 – Die Haghe 6 15-12 
SDO 4 – Achilles 7 17-8 
Tempo 6 – Achilles 8 11-10 
Achilles 9 n- Phoenix 6 9-3 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – KVA 22-20 
ZKV – KVs/Maritiem 18-28 
DOS – BEP 34-27 
HKV/Ons Eibernest – De Meervogels 21-31 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 5 10 5 0 0 115 101 14 0 
KVS/Maritiem 5 6 3 2 0 126 96 30 0 
DOS 5 6 3 2 0 133 128 5 0 
De Meervogels 5 6 3 2 0 120 110 10 0 
BEP 5 4 2 3 0 108 116 -8 0 
KVA 5 4 2 3 0 113 123 -10 0 
ZKV 5 2 1 4 0 107 130 -23 0 
HKV/Ons Eibernest 5 2 1 4 0 110 128 -18 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles - KVA 
Op het moment is Achilles bezig met een mooie serie aan overwinningen. Afgelopen zaterdag werd er wederom thuis 
gespeeld tegen KVA. Van tevoren werd deze wedstrijd ingeschat als een lastige. KVA heeft ruime overwinningen laten 
zien, maar heeft ook al met grote getallen verloren. Dat het goed gaat met het eerste team van Achilles is in alles terug 
te zien, de punten, de strijd, maar zeker ook aan de volle sporthal in het Zuiderpark. Iedere week staan er weer meer 
supporters langs de lijnen en ook de sfeervolle acties van Vakkie A ontbreken niet.  
 
Zoals verwacht werd het een zware wedstrijd, Dylan kon wegens een blessure helaas niet starten, Twan mocht weer in 
de basis beginnen. Ondanks een 1-0 voorsprong liep Achilles vrijwel direct achter de feiten aan. Halverwege de eerste 
helft was er een verschil in score van zes, in het voordeel van KVA. Ook de wekelijkse time out kwam weer goed van 
pas. Door middel van strijd, karakter en de juichende en zingende supporters achter ons, wisten wij de stand vlak voor 
de rust weer naar 3 punten te brengen. De tweede helft moesten wij vechten om het verschil te maken en de punten 
weer in Den Haag te houden. 
 
Door de sterk verdedigende Bastiaan en Laura, die de belangrijkste spelers van KVA uitschakelden, kwamen wij 
gedurende de tweede helft steeds een stapje dichterbij. Vaak als we op 1 à 2 punten verschil kwamen, wist KVA toch 
weer te scoren, maar wij bleven doorgaan. Michael had een belangrijke invalbeurt en het laatste deel van de wedstrijd 
was dan ook erg spannend. De tweede voorsprong van de wedstrijd werd in de slotfase gepakt en dat bleek dan ook 
genoeg voor de punten. KVA werd met een stand van 22-20 weer naar huis gestuurd, zonder de punten. Wat een strijd 
en wat een spanning! Het publiek heeft afgelopen zaterdag een grote rol gespeeld, wat een sterke negende man! 
Namens de selectie, bedankt hiervoor! 
 
Met 10 punten uit 5 wedstrijden gaan wij komende week de laatste wedstrijd in 2017 spelen, wij gaan sowieso als 
koploper de kerst in, hoe fijn is dat! Komende zaterdag spelen wij de uitwedstrijd tegen de Meervogels, niet heel ver 
weg dus! Hopelijk zien wij jullie daar allemaal weer, om de volgende, waarschijnlijke spannende wedstrijd te gaan 
spelen.  
 
Julia  
 
Achilles 2 - KVA 2 17-20 
Afgelopen zaterdag mochten wij alweer onze laatste thuiswedstrijd van het jaar 2017 spelen. Helaas 
zonder Twan (hij verving Dylan bij het eerste) en Benthe (zij blesseerde vorige week haar voet) en met Raquel en 
Michael op de bank. 
Onze tegenstander van deze week was KVA 2, een ploeg waar wij eigenlijk niks van wisten maar tot nu toe wel goed 
gepresteerd hadden. Afgelopen week hebben we per vak goede gesprekken gehad over wat onze valkuilen zijn en hoe 
we het liefst willen spelen, en het was aan ons om dat uit te dragen.  
Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat we flink aan de bak moesten, zowel aanvallend als verdedigend. In 
het begin was het dan ook in allebei de vakken even zoeken, zij hadden een erg makkelijk scorende dame en wij hadden 
moeite om de juiste kansen te vinden. Eenmaal gewisseld van functie bleek dat het andere vak in de aanval goed de 
korte kansen kon zoeken door een heersende Inge onder de korf, en de zakkende heren van KVA. Kansen creëren was 
dan ook geen probleem, helaas het afmaken van die kansen wel. 
Zo liepen we eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan en KVA paste ook nog de nodige tactische wissels toe om 
er voor te zorgen dat er minder korte kansen kwamen door de zakkende heren, nu ze er bij ons vaker in gingen dan in 
de eerste helft. Dat pakte goed voor ze uit, want hierdoor kwamen er minder goede kansen rondom de korf. 
Het andere aanvalsvak kon het goede spel van afgelopen donderdag nog niet vertalen naar de wedstrijd en dus werden 
er aan onze kant ook de nodige wissels toegepast . Helaas stonden we al te ver achter om dit nog goed te kunnen 
maken en ging de wedstrijd verloren met 17-20.  
Volgende week alweer de laatste wedstrijd van het jaar tegen de Meervogels. Het is voor ons belangrijk om te blijven 
investeren in het spel dat we zelf willen spelen in plaats van mee te gaan in het spel wat de tegenstander ons oplegt, en 
als we dat doen kunnen we van iedereen winnen! 
Verder wil ik nog de scheids, de reserves, invallers en het publiek bedanken! We hopen jullie volgende week ook weer te 
zien. 
Groetjes Kelly 
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Achilles 3 – Die Haghe 4  
Vandaag op zaterdag 9 december mochten wij als thuisploeg in onze mooie sportcampus weer aantreden tegen de 
Kanaries. Onze laatste wedstrijd tegen hen op het veld werd met 9-25 in ons voordeel gewonnen. Met deze uitslag in 
onze koppies en een over het algemeen goed draaiend zaalseizoen, hadden wij goede hoop om deze wedstrijd in onze 
zak te steken en draaide het vooral om plezier hebben en werken aan het doelsaldo. 
Met onze volgende opstelling kon de wedstrijd van start gaan: eerste aanval: Bart, Simon, Kaylee en Laura, eerste 
verdediging: Fabian, Wesley, Alana en Tiäna.  
De wedstrijd verliep niet heel gemakkelijk de 1e 20 min. Er werden slordige passen gegeven, de aanvallen werden te 
statisch neergezet en we leken niet lekker in onze spel te kunnen komen.  Daar werd echter wel verandering in gebracht 
in de laatste 10 min van de eerste helft. Wij zochten met een 9-3 voorsprong de kleedkamers op en daar werd ons 
verteld door Bas om vooral te genieten van deze wedstrijd, want de winst was er toch al.   
De mandarijntjes hebben ons goed gedaan, want wij begonnen weer fris en het schotpercentage ging omhoog. In de 
tweede helft hebben wij de lijn van het einde van de eerste helft door kunnen trekken en nog de ruimte gegeven aan de 
jeugd van de A1 om in te vallen. Leuk om te zien hoe de jeugd goed aansluit op het team en ze ook nog hun 
doelpuntjes meepikken. De einduitslag was 21-10. Wij als 3e trainen elke week onwijs hard en wij mogen dan ook 
enorm trots zijn op wat wij tot nu toe allemaal gepresteerd hebben als jong en vernieuwd team. We hadden meer uit de 
wedstrijd kunnen halen maar we zijn blij dat we weer twee punten op ons naam kunnen schrijven in de strijd naar 
boven. Volgende week naar koploper VEO om weer twee puntjes af te snoepen om dichterbij de nummer 1 positie te 
kruipen. Ik heb er vertrouwen in!  
 
Laura  
 
Achilles 6 - Die Haghe 6 15-12 
Afgelopen zaterdag kwam Die Haghe 6 op visite. Hoewel uit of thuis niet echt uitmaakt tegen de 
kanaries want voor beide teams is de Sportcampus de thuishal. De kanaries hadden nog geen duel verloren deze 
competitie. Dat kwam natuurlijk omdat ze, volgens eigen zeggen, zoveel spelers uit eerste konden opstellen. Het eerste 
van vroegâh welteverstaan. Vergane glorie wellicht, wat nog het treffendst tot uiting kwam in quote van de avond van 
Niels: “Heeft iemand in de zaal tissues? Want Die Haghe is aan het janken.” Maar goed. Zo kwaad was het allemaal 
niet, maar gezellig ook allerminst. Dat hoeft ook niet natuurlijk, want een promotieplek stond op het spel en daar mag 
je best een duelletje voor uitvechten. Uitdelen en incasseren en er niet over zeiken, dat is hoe Team 6 het graag heeft! 
Lekkere stevige duels en geen light gevallen.  
Over light gesproken. Daniëlle, Mieke en recordreserve Sjaan waren zwaar afwezig in verband met een ‘light walk’. Een 
light walk? Ja, een light walk. Da’s een wandeling, maar dan light. Coca cola, maar dan zonder suiker. Voor mensen 
zonder smaak. Niet te drinken, coca cola light. Neem gewoon wat minder gewone cola als je wilt afvallen en minder 
suiker wilt binnenkrijgen. Of ga een extra blokje wandelen. Maar niet light dan hè. Light walk. Dan loop je met lichte 
tred. Waarschijnlijk op slippers ofzo. Het was best koud zaterdag. Geen code rood, maar toch, daar krijg je best blauwe 
tenen van. En nog uitgelopen ook!  
Yhoeri was er ook niet. Yhoeri heeft in z’n hele leven nog nooit een light product op. Da’s ‘m wel aan te zien, onze 
krullende knuffelbeer, hoewel hij z’n best wel doet overigens (“...en weet je wat m’n weegschaal zeeeei…”). Yhoeri was ‘m 
gevlogen zaterdag. Uit angst voor de confrontatie met zijn ex-vereniging. Als Yhoeri zo bang was voor al zijn exen en 
er met een dergelijke grote boog omheen liep, dan had dat een hoop ruzies gescheeld in huize Van den Berg.  
Audrey zou ook afwezig zijn. Daar werden liefst twee A2 dames, Pauline en Rosanna thanx btw (en Niels ook uiteraard; 
Nelis, 6 januari 19:00 in de Ock), voor ingevlogen. Te elfder ure bleek er toch oppas te zijn en kon Audrey aansluiten 
bij Team 6. Tjitse, die er weer erg veel om z’n oren kreeg zaterdag, is geen kniesoor: “A2, A(u)3, wat maakt het uit… 
Gewoon komen!” Bij het onder ogen komen van het wedstrijdprogramma vond Sandra dat er wel een aardig 
voorprogramma was.Tjitse, was het daarmee eens. De schrik sloeg hem dan ook om het hart toen hij opmerkte dat 
binnen een aantal tellen na het laatste fluitsignaal tussen Vlaggenschip en Café A de tribunes leeg waren gestroomd al 
ware het een brandoefening bij PostNL, de werkgever van onze favoriete Fries. Tjitse is gewend volle zalen te trekken 
en had dan ook grote moeite om weer te herstellen. Aldus leidde dat de 1-4 achterstand in. Maar zoals het een goed 
voorprogramma betaamt, hoeft dat niks te zeggen over de eindstand. Al was het maar dat onze Ton in plaats van het 
feestje te vieren in de kantine omwille de overwinning van het voorprogramma, als één van de weinigen besefte welke 
wedstrijd er werkelijk toe deed afgelopen zaterdag en dat nog wilde meemaken. Team 6 haakte voor de rust nog aan en 
ging in de tweede helft erop en erover. Hoewel we Die Haghe volgende week graag zien winnen van ALO omdat 
kampioen worden toch wel het leukste vinden dat er is, vullen we voor de toto toch een 2 in. Statistisch is dat ook 
handiger voor promotiekansen, maar goed, een beetje spanning, daar houden we wel van!  
Team 6 is klaar met 2017. ‘t Was een mooi jaar met een relatief anoniem zaalseizoen gevolgd door een mooi 
kampioenschap op het veld. Hopelijk vieren we in maart 2018 opnieuw een feestje. Voor iedereen alvast fijne 
feestdagen! @Yhoeri, je kan thuis ook gewoon zeggen dat we doortrainen tot aan het nieuwe jaar, dan heb je in ieder 
geval de woensdagen een beetje vrij. Tjitse, nog bedankt voor de input! 
Groeten, Erwin 
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Achilles 9 – Phoenix 6 9-3 
Wat een geluk: ben je aan de beurt om een wedstrijdverslag te schrijven, pakt je team de eerste punten van het 
zaalseizoen. 
Na nederlagen tegen ALO (kansloos), KZ Danaïden (had meer in gezeten), Fotuna (frustratie alom) en vorige week 
Eibernest (zuur!), traden we zondag dan eindelijk aan tegen een ploeg die we kennen van het veld en voorgaande 
seizoenen: Phoenix 6. Overigens moet gezegd, ook dit team heeft een aardige verjongingsslag gemaakt, maar gelukkig 
toch ook nog wat oude bekenden. Ik durf overigens te beweren dat de verjonging in ons voordeel werkte, tot nu toe 
hebben we vaker verloren dan gewonnen van Phoenix. 
De eerste helft waren beide ploegen niet echt op schot. Alhoewel, wij verdedigden gewoon briljant, maar dat betekent 
ook dat wij niet op schot waren. Zelfs de strafworpen wilden er niet in. Het leverde een magere 2-3 ruststand op. 
In de tweede helft brak Fred de ban en bracht hij ons erop, 3-3, waarna we er vrij snel over gingen, 5-3. Terwijl Nicky 
overduidelijk geen zin had om te verdedigen en dus de ene kans na de ander opzettelijk miste, dacht de verdediging er 
hard over na om dan maar een bal door te laten, zodat ze ook nog even mochten aanvallen. Phoenix werkte echter niet 
mee en gooide ook de ballen er niet in. Emmy had uiteindelijk medelijden met de Achilles-verdediging en zorgde voor 
de 7-3. Nadat Puck al vrij snel de 8-3 voor haar rekening nam, besloot ondergetekende in de stijl van Nicky wat ballen 
te missen, want het was wel even leuk in de aanval te staan. Waar uw verslaggever normaal gesproken niet veel moeite 
hoeft te doen om ballen te missen, vloog de bal er nu plotseling wel in. Het betekende de 9-3 en de eerste punten. 
Het was een gezellig weerzien met Phoenix en het in geen enkele getalen opgedraafde publiek heeft een prachtige, zij 
het niet spannende, wedstrijd gemist ;-). 
Ed, bedankt voor het fluiten! 
 
Joost 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – TOP A1 24-13 
Achilles A2 – Tempo A2 17-16 
IJsselvogels A3 – Achilles A3 7-14 
KZ Danaiden A3 – Achilles A4 9-14 
Achilles B1 – KZ/Hiltex B1 25-13 
VEO B2 – Achilles B2 10-16 
Achilles C1 – Groen Geel C1 9-18 
Futura C2 – Achilles C2 4-2 
GKV C2 – Achilles C3 8-2 
Achilles D1 – Fortuna/Delta Logistiek D1 1-21 
Achilles D2 was vrij 
Achilles D3 was vrij 
Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 4-15 
Achilles E2 – ODO E1 7-4 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E4 12-0 
Achilles F1 – Futura F1 9-1 
Achilles F2 – ALO F2  
 
Afgelopen zaterdag speelde de C1 tegen Groen-Geel in hal B van het Zuiderpark. Het was een druk dagje voor Achilles 
met veel thuiswedstrijden en er liep dan ook veel publiek langs onze hal. En er was te zien dat de start van de C1 
uitstekend was. We speelden snel, fel en korfgericht en de goals vielen snel. Quin had de smaak te pakken en ook Max 
prikte gelijk wat raak. Er werd met overtuiging gekorfbald en dat had resultaat. Er werd veel geïnvesteerd in het 
voorverdedigen en het vak van Noa had het goed voor elkaar. In de loop van de eerste helft zakte het echter wat terug. 
Het lukte niet meer om de afspraken vol te houden en helaas liep Groen-Geel vlak voor de rust van ons weg. Ook de 
scheidsrechter had een dipje door de spelregels wel te lezen, maar niet te begrijpen en dat hielp ook niet. In de rust 
probeerden we ons vertrouwen terug te vinden en er de 2e helft weer vol voor te gaan. En ook in de tweede helft 
hadden we een fase met goede kansen, een paar mooie goals en verdedigend goede acties. Dat geeft vertrouwen voor 
de toekomst. Ik vond het in ieder geval een leerzame pot. Volgende week gaan we zorgen dat we de goede fases langer 
en bewuster volhouden. We halen de foutjes eruit en spelen onze sterke kanten nog meer uit. Dat gaat een leuke pot 
worden tegen Meervogels! 
 
De C2-coaches waren zaterdag niet in de gelegenheid om (de hele wedstrijd) te coachen en dus werd er wat hulp 
ingevlogen. Aan mij dus de schone taak om als invalcoach wat punten te sprokkelen voor de reporters-challenge ;-). 
De C2 trad in de Zuidhaghe aan tegen Futura, een ploeg waar blijkbaar al eerder kennis mee was gemaakt. Futura heeft 
één hele lange heer, ongeveer de lengte van coach 1e helft Simon, en Sanne kreeg de opdracht deze jongen het bos in te 
sturen, wat ze gedurende de wedstrijd regelmatig deed. Dat leverde één doelpunt en tal van mogelijkheden op. 
De eerste helft liep Achilles in haar (we hebben het nu immers over een meidenteam) enthousiasme haarzelf soms wat 
in de weg. Met het uitwerken van de bal renden we met z’n allen dezelfde hoek in, waardoor Futura de loterij die zo 
ontstond net iets te vaak wist te winnen. Aanvallend waren de goede intenties er ook wel, werd er keihard gewerkt, 
maar was het soms net even iets te voorspelbaar. Bij rust keken we tegen een 2-1 achterstand aan. 
In de tweede helft bleek dat de dames snelle leerlingen zijn. Het uitwerken ging stukken beter en er werd nog nauwelijks 
een bal hiermee verloren. Aanvallend liet Lideke zien over uitstekende instincten onder de paal te beschikken. 
Voortdurend dreigend door uit te stappen of weg te trekken, geweldig om te zien. Zowel aanvallend als verdedigend 
toonden Jill en Elise een geweldige vechtlust. Passjes naar binnen van Futura waren met regelmaat van de klok een 
prooi voor Femke, die daarin een goed overzicht heeft. Mila ging steeds beter de trucjes van haar dame doorzien en 
maakte het haar steeds moeilijker om in te snijden. Ook Melissa liet zich gelden, zij pakte onder de paal veel ballen. 
De laatste vijf minuten van de wedstrijd liet Achilles zien dat hoewel Futura de punten pakte, zij de meeste groei had 
doorgemaakt. De bal ging in de aanval lekker rond, er werd goed afgewisseld onder de paal en er werden enkele mooie 
passjes gegeven. Het leverde helaas geen doelpunten op, maar het was wel leuk om te zien. 
C2, bedankt voor deze leuke wedstrijd, ik vond het leuk jullie een keer te coachen! 
Succes in de rest van de competitie! 
Bo, bedankt voor het reservestaan! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles A1 tegen Top A1 (A) 
Na onze winst van vorige week op DeetosSnel A2 stonden wij na 4 speelrondes ongeslagen bovenaan. Natuurlijk wilde 
wij deze reeks doorzetten, maar met deze zaterdag Top (A) op bezoek te krijgen stond er een zware wedstrijd voor de 
boeg. We gingen met veel vertrouwen de wedstrijd in en natuurlijk ook met flink wat steun van ons publiek. 
In het begin van de wedstrijd was het al snel duidelijk dat het een gelijk opgaande wedstrijd zou worden. Er stond dan 
ook al snel een 2-2 stand op het scorebord. Hierna kreeg Top de smaak te pakken en werden een paar ballen achter 
elkaar ingegooid. Gelukkig hield dit Achilles A1 niet tegen en er stond een ruststand van 9-6 op het scorebord. 
Na de rust waren we van plan om snel door te drukken en dat lukte door een paar snelle doelpunten. We hadden de 
smaak te pakken en door een aantal goede aanvallen waar we hard voor elkaar werkten konden we een nog ruimere 
marge nemen. Top daarentegen kon de korf niet meer vinden, mede doordat wij uitstekend hebben verdedigend en ze 
geen makkelijke kansen hebben laten nemen. De scheidsrechter floot voor het eindsignaal met een eindstand van 24-13 
in het voordeel van Achilles A1.  
Door deze mooie en verdiende overwinning staan we nog steeds ongeslagen bovenaan. Dit niveau moeten we 
natuurlijk vasthouden naar de volgende wedstrijd, maar voor nu even genieten van dit mooie resultaat  . Volgende 
week moeten we uit tegen KCR A1 en we zijn weer van plan om te knallen. Hopelijk zien we u dan ook weer! 
 
Joël Sanches 
 
Achilles A2 – Tempo A2 
Zaterdag stond Tempo op het programma voor de A2. We hebben op het veld al tegen deze ploeg gespeeld en wisten 
dat het niet onmogelijk was om van deze ploeg te winnen, maar dat we wel onze beste kant moesten laten zien. De 
wedstrijd werd gespeeld om 19:30 en de meeste van ons hadden er al een lange korfbal dag opzitten. 
De wedstrijd ging vanaf het begin al erg gelijk op. Na een kwartier stond het 5-7. Gelukkig zorgde we ervoor dat het gat 
niet groter werd en konden we de rust ingaan met een stand van 11-9. In de rust kregen we nog even de laatste tips van 
Amel, en na een korte vak bespreking kon de tweede helft van start gaan. Tempo wist meteen weer gelijk te komen en 
naarmate de tijd doorliep werd het steeds spannender. Tempo voerde nog wat slimme wissels uit maar hier werd vanuit 
onze kant goed op gereageerd door ook wat wissels uit te voeren. Zo wisten we uit een wedstrijd waarin het 
puntenverschil geen 1x groter dan 2 is geweest de 17-16 winst eruit te slepen. 
Volgende week staat Sporting Trigon A1 op ons te wachten. Dit is een ploeg die evenveel punten als ons heeft, dus het 
belooft weer een spannende wedstrijd te worden. 
 
Groetjes Rosanna  
 
VEO B2 – Achilles B2 
Na een subtiele hint van de ouders besloten toch maar eens een verslagje te 
schrijven over de beste B2 van Den Haag. We spelen op het veld en in de zaal tweede klasse. Geen ramp voor een B2 
maar een klasse hoger zou toch wel lekker zijn. Op het veld gewonnen van alles onder ons en verloren van de twee 
ploegen boven ons. Dan kan je zeggen dat je op een terechte derde plek geëindigd bent. In de oefenwedstrijd richting 
zaalcompetitie werd duidelijk dat de ploeg beter speelt in een hal zonder kou, wind of regen. Met ruime cijfers werd 
eersteklasser Vriendenschaar verslagen, vervolgens in een mindere wedstrijd werd een tegenvallend resultaat geboekt 
tegen Tempo B2. De ploeg schrok in de eerste helft nog van het spandoek wat de Alphenaren meegebracht hadden om 
zich in de tweede helft ijzersterk terug te vechten na een ruime achterstand. Het bleek niet genoeg maar het tonen van 
strijd levert hoop bij de coaches.  
 
Dan de zaalcompetitie. Zelfde klasse, vijf nieuwe tegenstanders. De eerste wedstrijd kwam NIO op bezoek. Nog geen 
eerdere ervaring mee gehad en de ploeg leek ook niet fantastisch te zijn. Na weer op grote achterstand gekomen te zijn, 
in de rust afgesproken om voor elke bal te knokken en de strijd wat harder aan te gaan. De comeback werd ingezet en 
meer rebound duels werden gewonnen. De wedstrijd werd steeds spannender en meer foutjes werden gemaakt 
waardoor de wedstrijd verloren ging. Kan gebeuren, zie het als een goed leermoment dat je de risico's van de bal willen 
hebben en een goal tegen krijgen goed in moet schatten. Een goed leermoment gold ook voor de coach van NIO, die 
zijn hoofd verloor en nu op de blaren mag zitten. Dat kunnen we na deze week gelukkig achter ons laten. 
 
De tweede wedstrijd mochten we aantreden tegen ALO B1. Hiervan wisten we dat ze nog geen punt gepakt hadden dit 
seizoen en dat wij niet degene mochten zijn die het eerste punt aan ze gaven. Een uur later met de staart tussen de  
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benen 'ons' Ockenburgh uit lopen terwijl je de tegenstander hoort zeggen dat ze vonden dat ze zelfs beter waren. Een 
wedstrijd zonder strijd en nagekomen afspraken, een schotpercentage die bijna in de min ging en toch ook een beetje 
pech resulteerde in een schaamtevolle 9-9. 
 
De week erna keihard trainen om weer goed korfbal op de mat te leggen tegen Refleks B1. Dit ging alleraardigst. De 
beginfase was uitstekend. Veel strijd, veel power en een prima percentage hield beide ploegen lang in evenwicht. Echter 
heeft Refleks een fantastische ploeg en moesten we onze meerdere erkennen. De ploeg baalde na de wedstrijd maar ik 
had meer plek voor trots en tevree. Ik zag een ploeg die liet zien in welke samenstelling dan ook te kunnen presteren en 
als een echt team de strijd aan te kunnen gaan. 
 
Dijkvogels B1 had de eerste overwinning op moeten leveren. Helaas, helaas. Een wedstrijd waarin geen bal door de 
mand wilde en geen rebound lekker gevangen kon worden. Hierdoor konden we niet lekker in de aanval komen en niet 
het schotpercentage opkrikken door herhaald te kunnen schieten. 5-9 einduitslag betekent dat je wel goed verdedigd 
hebt, maar het zelf vergeet af te maken. Zonde. 
 
Dan de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Eindelijk die verdiende punten in de pocket! In een op het oog geen mooie 
maar vooral saaie wedstrijd is de overwinning na rust geen moment in gevaar geweest. Een stabiele voorsprong van 4 
tot 6 doelpunten werd niet meer weggeven. De B2 had op elk vlak lengteoverwicht en kon dus vaak herhalen in de 
aanval. In de eerste helft was het nog zoeken naar de juiste tactiek. Vooraf was al duidelijk aangegeven dat het 
voorverdedigen uiterst belangrijk ging worden tegen de kleine, snelle dames en heertjes uit Voorburg. Dat ging 
naarmate de wedstrijd vorderde steeds beter waardoor ze amper tot aanvallen komen komen. Laten schieten van 
afstand worp z'n vruchten af met eenschotsaanvallen die makkelijk afgevangen werden. In de aanval spelen met één 
iemand die mocht beesten onder de korf waardoor de andere drie elke bal mochten schieten resulteerde in 17 goals. 
Eindelijk van die hatelijke 9 gemiddeld af. Jullie kunnen het wel!! Sebas was de enige zonder rebound en was het 
slachtoffer in de rust. Julian pakte dit goed op en vervulde zijn taak uitstekend. Zelf er 4 inleggen in een helft mag je 
trots op zijn! Ook al keurde de scheids er onterecht één af en vergat hij de ander... Zelfs Anna kreeg het voor elkaar om 
binnen een minuut nadat ze in het veld kwam de vloer van dichterbij te inspecteren, complimenten! 
 
Volgende week wacht DES (D) B1. Een ploeg waar we de laatste wedstrijd van het veld nog met 15-11 wonnen waarbij 
we in de eerste helft een grote voorsprong hadden opgebouwd. We gaan dus hard ons best doen om de volgende 
overwinning binnen te slepen en een plek te stijgen in de ranglijst. Plek 4 is binnen handbereik en daarboven is een 
groot gat. Wedstrijd per wedstrijd bekijken en strijd leveren. De standen zijn onbelangrijk zolang je niet degradeert. 
Opleiden voor de B of A selectie van volgend jaar is het hoofddoel van dit seizoen. Elke training, elke wedstrijd willen 
leren en beter willen worden. Dan komen de resultaten vanzelf. Aan het spel ligt het al weken niet. Jullie voelen elkaar 
perfect aan, alleen de (doorloop)ballen afmaken moet nog beter. Ik heb vertrouwen in de rest van het seizoen, we gaan 
nog genoeg revanche nemen! 
 
Ilan 
 
Achilles c2 - futura c2  
De wedstrijd verliep zonder Silja de vakken deze keer waren: Mellisa,Jill,Femke en Milla. Andere 
vak: Sanne,Lideke,Elise en Maleah. Het werd 4-2 voor futura. De twee doelpunten van Achilles werden gescoord door 
eerst Sanne met een doorloop wat erg knap was tegen zo’n super lange jongen!,daarna Femke met een doorloop wat 
ook super knap was! Al hebben we verloren het was een leuke wedstrijd.  
 
Jill 
 
Futura C2 - Achilles C2  
Doordat Achilles C2 2 weken geen wedstrijd had, mochten we weer tegen Futura C2 spelen. Dit deden we weer in 
sporthal Zuidhage. Van te voren was al duidelijk dat de coaches niet bij de gehele aanwezig konden zijn. Gelukkig was 
Joost bereid om het van ons over te nemen. bedankt Joost! Ik rede het nog wel  om bij de eerste helft aanwezig te zijn, 
dus kan alleen vertellen wat er in de eerste helft gebeurden.  
 
We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Femke, Jill, Melissa en Milla en in de verdediging: Lideke, Maleah, Sanne 
en Elise. Omdat Sanne het de vorige wedstrijd zo goed deed tegen een lange heer van Futura stelde we haar weer tegen 
hen op.  
De wedstrijd begon in vergelijking met de thuis wedstrijden stukken rustiger. Achilles kwam in de aanval moeilijk tot 
goede kansen, waardoor Futura al snel uitliep naar een 2-0 voorsprong. Gelukkig hadden wij Sanne die met een mooie 
actie langs de lange heer wandelde en op aangever van Elise haar doorloop afronden. Na het doelpunt had een Achilles 
veel moeite met het zoeken naar de aansluitings treffer. Er werd goed rond gespeel en rugkanten werden gelopen en 
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aangespeeld. Helaas leiden dit niet tot concrete kansen. In deze fase moet ik wel mijn complimenten geven aan de 
dames van de verdediging. Zij hielden de C2 in de wedstrijd door hun vele onderscheppingen. Het uitwerken van de bal 
naar de aanval ging wel wat moeilijk, maar na een goede tip van Joost ging dat beter. De 2e helft eindigde in een 2-1 
achterstand.  
In de tweede helft scoorde Femke 1 keer en kregen we twee tegen wat resulteerde in een 4-2 verlies. Wat ik nog mee 
gekregen heb van Joost is dat er in de 2e beter gebruik is gemaakt van het wegstappen bij de paal, waardoor wij stukken 
gevaarlijker werden.  
Graag wil ik nog Bo bedanken voor het reserve staan. De scheidsrechter van Futura bedankt voor het fluiten en het 
publiek bedankt voor het aanmoedigen. 
 
Groeten Simon 
 
Achilles d1 - Fortuna d1 1-21 
We wisten van te voren dat dit een lastige pot zou worden. Fortuna wint tot nu toe al haar wedstrijden makkelijk. Wij, 
Achilles, stonden op de 2e plaats. 
In de wedstrijd stonden we al snel achter. Fortuna gooide de bal makkelijk rond en schoot met scherp. 
Wij hadden veel moeite om vrij te komen en maakten veel gooifouten. Wij waren helaas niet zo scherp. Bij de rust 
stonden we al met 0-9 achter. 
Ons 1e doelpunt werd op 1-11 gescoord door Mick vanuit een vrije bal. 
Fortuna ging door met scoren en Lucas, Manelle en Lisanne mochten ook nog meedoen. 
De eindstand werd 1-21. Deze wedstrijd moeten we maar gauw vergeten en gewoon hard trainen deze week om positief 
en scherp tegen Nieuwerkerk te gaan spelen. 
Alle invallers bedankt, en ook naar de scheidsrechter. 
 
Groetjes, 
Levi 
 
Achilles D1 - Fortuna D1 
De D1 had afgelopen zaterdag Fortuna op bezoek. Vooraf wisten we dat dit een lastige pot zou worden, aangezien 
Fortuna geen onbekende voor ons was. Op de training in de aanval geoefend op “hoe om te gaan met druk van de 
tegenstander”, maar helaas hadden we niks in te brengen in de wedstrijd. In de eerste minuten kregen we nog een aantal 
kansen, maar helaas beloonde we onszelf niet door deze af te maken. Hierna had onze D1 het erg moeilijk en werden 
we compleet vastgezet, waardoor de aanvallen moeizaam verliepen. Verdedigend zat het eigenlijk best goed in elkaar de 
eerste helft: er werd goed voorverdedigd, waardoor we binding met de tegenstander konden houden. Mede door 
vermoeidheid konden we dit niet volhouden in de 2de helft en daarbij was Fortuna ook scherp in het afronden, 
waardoor er uiteindelijk een grote uitslag werd neergezet.  
We nemen de leermomenten mee en voor de rest snel vergeten! Maandag weer fris op de training en ons focussen op 
de volgende tegenstander Nieuwerkerk. Bij winst hebben we gewoon de 2de plek weer in handen en dat is iets om trots 
op te zijn in de Hoofdklasse!!  
Natuurlijk zijn we van veel dingen afhankelijk om te kunnen spelen, dus een bedankje naar: 
- Manelle, Lucas en Lisanne voor het invallen; 
- Diana Boogaard voor de uitstekend gefloten wedstrijd; 
- Het publiek natuurlijk, dat altijd onze D1 support!; 
- De beheerders van de Sportcampus Zuiderpark, die alles al hadden klaargelegd zodat we 
de vaste palen konden gebruiken; 
- Noa Brusse voor het meenemen van de drankjes voor de scheidsrechters; 
- Nicole Brusse voor het wassen en ook meenemen van de shirtjes ;).  
 
Ciao! 
Jisse, Pepijn en Jordy 
 
Achilles E1 – KVS E1 
Afgelopen zaterdag moest de E1 tegen KVS. Altijd spannend! En het waren ook best grote kindjes van KVS. Maar vol 
goede moed begonnen ze met de wedstrijd. De eerste 10 minuten zaten Liv en Dirk langs de kant. De rest stond in het 
veld. En het begon al spannend, met een paar mooie kansen aan beide zijden. Maar na 5 minuten was er aan beide 
zijden nog niet gescoord. Na het 1e doelpunt van KVS kreeg Jim een mooie kans. Maar helaas volgde er geen doelpunt 
uit. Toen kwam er een minuutje rust. Even snel bespreken hoe ze nu verder zouden gaan. Jim en Esmee zaten de 2e 10 
minuten langs de kant. En de rest deed het goed. Liv kreeg een mooie kans, maar miste net. En Dirk rende hard voor 
de bal en ving veel af! Ondanks het harde vechten door onze kanjers liep de achterstand op. Het stond op een gegeven 
moment zelfs 0-3. Maar toen kreeg Bradley een stip mee en werd het 1-3! Yesss!! Het werd helaas snel 1-4, maar met 
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een prachtige doorloop van Kiki werd het gelukkig 2-4! Toen werd het rust. En daarna begon de 3e 10 minuten. 
Bradley en Kiki zaten langs de kant. Er kwam een mooie kans voor Dirk, die jammer genoeg net miste. En de 
achterstand liep helaas verder op. De moed zakte onze kanjers een beetje in de schoenen. De laatste 10 minuten gingen 
in. Jim en Esmee zaten langs de kant. En ineens kwam er een mooie kans van Liv en ze scoorde!! Eindelijk 3-10!! Er 
volgende een mooie doorloopkans voor Bradley, maar die miste op het nippertje. Na mooie paas van Dirk maakte 
Bradley er nog 4-13 van. Het laatste doelpunt was helaas voor de tegenstander en dat maakte de eindstand 4-14. Aan de 
scheidsrechter lag het in ieder geval niet. Wat een topper! Bedankt Joël!!! 
 
Groetjes Jim 
 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E4 
We moesten tegen KVS in de grote hal van het  nieuwe sportgebouw. Jurre deed voor het eerst weer mee na zijn 
blessure. En hij had ons gemist, want hij scoorde al in de 1e minuut: 1-0 voor achilles! En daarna maakte sem de 2-0 en 
toen de 3-0. Donya scoorde de 4-0, en er was pas 10 minuten gespeeld! Uiteindelijk werd het 12-0 voor ons, yeaaah 
gewonnen! Jurre en Sem scoorden allebei 4 keer, en Donya en Joanne ieder 2 keer.  
Er waren veel ouders die ons gingen aanmoedigen.  
Hoe gaat het met de E3? 
Layla kan heel goed ballen afpakken van haar meisje.  
Donya kan goed ballen wegtikken en vrijlopen. 
Joanne kan goed vrijlopen en soms scoren. 
Sophie kan goed verdedigen.  
Jurre kan goed scoren en hoge ballen vangen. 
Sem kan goed scoren en ballen wegtikken. 
Ik kan goed ballen afpakken en ver gooien. 
En Danique en Jamie kunnen goed uitleggen en ons aanmoedigen! 
 
Groetjes van Milan 
 
Achilles F1 – Futura F1 
Hallo Allemaal, 
Ik ben Xander en ik speel in de F1. In mijn team zitten: Britt, Imke, Sophie, Tim, Semm, Lars en ik. Ik heb een 
ontzettend leuk team en hele leuke trainers! Eigenlijk moest Sophie een verslag schrijven maar zij heeft een hele 
vervelende griep te pakken en kon dus ook deze wedstrijd helaas niet meespelen. Heel veel beterschap Sophie hopelijk 
ben je er volgende week weer bij, we missen je echt heel erg. 
Deze week hebben wij ook niet kunnen trainen dit kwam omdat het dinsdag 5 december was en iedereen sinterklaas 
ging vieren en donderdag konden wij ook niet trainen omdat de gymzaal dicht was door werkzaamheden. 
Gisteren vrijdag 8 december was onze lieve trainster Merel jarig 21 jaar jong!! Gefeliciteerd!! 
Maar nu over de wedstrijd ik werd om 715uur wakker gemaakt door mijn ouders best vroeg op zaterdag. Ik moest zo 
vroeg op staan omdat wij om 9 uur een wedstrijd hebben tegen Futura F1. Gauw eten/wassen en aankleden en hup 
naar de sportcampus moesten onderweg ook nog even tanken maar kwamen gelukkig op tijd aan.. 
Langzaam stroomde iedereen binnen en ook Bastiaan (de vriend van Merel) was weer aanwezig en dat vinden wij altijd 
erg leuk. Op de tribune zaten onze ouders en de wedstrijd begon. 
Ik speelde zelf het eerste kwart en we hadden veel balbezit en probeerde te scoren alleen leek de korf wel dicht hij ging 
er gewoon niet in.. Toen kreeg Futura een kans en maakte een mooie aanval en ja hoor het was 0-1. We kregen 5 
minuten rust en Merel en Rick gaven ons tips en trucks.  
 We werkte hard maar het lukte niet totdat na bijna 13 minuten gespeeld te hebben gooide Tim van ver de 1-1 erin   
Tim was op dreef en maakte de 2-1 en 3-1 superspeler Futura kwam erin. Futura deed erg zijn best en probeerde ook 
kansen te pakken maar op de een of andere manier sprong er steeds iemand van ons er tussen en hadden wij de bal 
weer. 
Op de tribune werd hard geroepen en zelfs de moeder van Semm deed hier aan mee en ja hoor Semm maakte de 4-1. 
We kregen weer even pauze. 
Na de pauze maakte Semm de 5-1 en na een hele mooie aanval maakte Lars de 6-1 Imke ving goed af waardoor Lars 
ook de 7-1 kon maken. 
Het laatste kwart mocht ik zelf weer meespelen. Futura bleef vechten en probeerde te scoren maar dit lukte niet wij 
maakte nog 2 doelpunten de 8-1 door Tim en de 9-1 door Semm. De wedstrijd was afgelopen we gingen nog 
strafworpen nemen en die hebben wij ook gewonnen Tim , Britt en ik hebben er alle drie er 1 ingegooid en Futura 
heeft er 2 ingegooid. 
Ik ben echt super trots op ons team we hebben goed samen gespeeld! 
Na de wedstrijd gingen de ouders zingen voor Merel en daarna kwam Bastiaan naar beneden en gingen wij als team 
voor Merel zingen en kregen wij chips en wicky!! Bedankt Merel hiervoor! 
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Ik wil de scheidsrechter Luca Ling bedanken. Hij heeft het erg goed gedaan dit werd ook op de tribune gezegd door 
onze ouders en door het publiek van de tegenstanders! Goed gedaan Luca! 
Ook wil ik onze families bedanken die er altijd zijn om ons aan te moedigen. En Bastiaan wil ik bedanken dat hij ervoor 
zorgt dat Merel op tijd bij ons is voor de wedstrijd en voor het aanmoedigen   
En als laatste wil ik onze lieve trainers Merel en Rick bedanken die 3 keer per week klaar voor ons staan. Ik weet dat 
jullie vaak erg moeten haasten maar vind het echt ontzettend tof dat jullie dat doen!!  
Volgende week mogen wij tegen Refleks ik ben benieuwd zij zijn wel erg goed. 
 
Groetjes van Xander Leben 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achilles F1 – Futura F1 
Vandaag zaterdag 9/12 moesten wij tegen Futura. 
Wij begonnen met een 0-1 achterstand maar wat hebben we goed teruggevochten in de wedstrijd. 
Er kwamen veel kansen zodat iedereen mee kon schieten. 
Wij zijn erg trots op onze kleine Achilianen 
 
Groetjes Merel en Rick 
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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 hebben we 2 jarige. Als eerste is op 17 december Lars Weerman jarig, hij 
wordt dan 7 jaar. 
Een dag later, de 18e dus, is Fayenne van Heemst jarig. Zij wordt 5 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag!! 
 
 
 
 

Prijswinnaars Achilles grote club actie: 
********************************** 

 
Afgelopen zaterdag werden alle kanjers die dit jaar loten hebben verkocht voor de 
grote club actie in het zonnetje gezet. Tijdens de rust van Achilles 1 mochten ze 
allemaal de zaal in en kregen ze groot applaus van alle supporters! 
 
Dit zijn de 7 beste verkopers van dit jaar: 
1e Esmee 86 loten 
2e Milan 77 loten 
3e Sanne A. 63 loten 
4e Erik 56 loten 
5e Kiki en Lucas Latour 43 loten 
6e Jurre 42 loten 
 
En de teamprijs ging naar de E2 die met elkaar 232 loten hebben verkocht.  
De E3 is geëindigd op een mooie 2e plek met 137 loten.  
 
Nogmaals allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en tot volgend jaar  
 
Groetjes Rianne en Mirjam 
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Kerstdiner 
********* 

 
Ho ho ho! Net nu de Sint een bezoekje heeft gebracht aan de kinderen 
van Achilles, is het al weer tijd voor de volgende activiteit! En laat dat nu 
net het altijd gezellige en drukke kerstdiner zijn! Naast een heerlijke 5-
sterren maaltijd, worden jullie uiteraard voorzien van een heleboel 
gezelligheid.  
 
Jullie zijn natuurlijk erg nieuwsgierig naar wanneer jullie verwacht worden 
in de Vlonder. Het diner vindt plaats in de kerstvakantie en wel op 
donderdagavond 28 december. Uiteraard hebben wij natuurlijk weer twee 
rondes, één voor de jongste kinderen van Achilles en later op de avond 
voor de oudste kinderen. De kinderen van de kangoeroes, F en E zijn op 
donderdag 28 december welkom van 16.30 tot 18.30 voor een heerlijk 
buffet. De D tot en met de A zijn vanaf 19.30 welkom voor een heerlijk 
drie gangen menu. 
 
Naast de liefde en tijd die het kerstdiner kost, kost het voor de kinderen ook wat centjes. Voor de jongste kinderen kost 
het diner €6,50 en voor de grootste kost het €8,50. 
Er is natuurlijk een heleboel plek in de Vlonder, maar wij raden jullie zeker aan om er snel bij te zijn. Vorig jaar gingen 
de aanmeldingen zeer snel. Het is natuurlijk het aller leukste om je met je hele team op te geven! Nemen jullie de 
trainers ook mee? Die zijn natuurlijk ook van harte welkom! Geven jullie je ook op tijd op? 
 
Vanwege de inkopen en verdere voorbereidingen kan je je opgeven tot donderdag 
21 december, de jongste doen dit door een mailtje te sturen naar 
juliabaak@hetnet.nl. De oudste doen dit door een online formulier in te vullen, die 
deze week online komt! 
  
Twijfel vooral niet om je op te geven want al je vriendjes en vriendinnetjes komen 
ook. We hopen jullie allemaal op de 28e te zien zodat we met zijn alle gezellig de 
kerst kunnen vieren! 
 
Namens de AC, 
Frank, Anne-Roos & Julia 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Nog 9 dagen en dan vindt de klaverjasdrive plaats. 
Er hebben zich 8 koppels aangemeld en dat is een mooi aantal., alhoewel er altijd nog 
koppels bij kunnen. Het moeten dan wel 2 koppels zijn anders zit er telkens een koppel in 
de wacht. 
Ik mis nog enkele “klaverjassers” namen, zoals Patty – Gerard, Sten, Sander D., Yoke – Marian, Dinna, Roy – Ruud. 
Wel hebben zich opgegeven: 
Marc – Dennis Marian – Dicky 
Belinda – Emmy Simon – Tjitse 
Peter A – Jerry v.B. Roelie – Ed 
Peter v.E. – Olga Charles - Frank 
Aanmelden kan nog steeds maar dan echt 2 koppels. Meld je dus nog even, (ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134) dan 
wordt het weer een gezellige boel. 
 
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 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Op tijd 
Wij Pensionada´s zijn nog wel van “op tijd” en liever 15 minuten te vroeg dan 1 
minuut te laat. 
Als wij ergens in den landen moeten zijn houden wij rekening met files en vertrekken ruimt op tijd en meestal veel te 
vroeg. 
Dit geldt ook voor iets op tijd regelen, zoals een cadeautje kopen voor de juiste datum voor de jarige of jubilaris en niet 
als mosterd na de maaltijd aankomen kakken. 
Dit wil niet zeggen dat jongelui dit niet meegekregen hebben, maar de tijd is anders. Ze hebben het te druk, moeten te 
veel, afspraken, borrelmomenten, sportclynics en noem maar op, stress allover. 
Een cadeautje of voucher voor een muzieke3venement wordt algauw via internet besteld en god zegen de greep of het 
morgen nog bezorgd wordt. 
Al die giga internetbedrijven beloven van alles, zoals voor 12 uue besteld nog dezelfde dag in huis of anders de 
volgende ochtend voor 11 uur en gij geleufd het ja me…. (een lelijk woord begint met een r en eindigt op eet). 
Het zal wel eens lukken, maar alleen in de rustige tijd en dan nog als de persoon in kwestie thuis is. 
Wij zien dagel9ijks de aantallen bestelbusjes van DHL, UPOS,, GLS of blanco busjes met alleen de tekst “wij rijden 
voor Post NL” de straten bevolken en wanhopig om zich heen kijkende bezorgers. 
De ene bus is nog niet weg of de andere komt alweer aangesjeesd en om tijd te sparen nog tegen de rijrichting in ook.  
Waar kunnen ze het afleveren no. 55, 57, 59, 61. Niet thuis, gelukkig no. 63 wel en is die wel genegen om het aan te 
pakken. 
Wij hebben laatst een hilarisch verhaal gehoord van iemand die een konijnenhok (2 etages groot) had besteld waarbij 2 
balen stro gratis bij geleverd werd. De besteller was toevallig niet thuis, maar 2 huizen verder was iemand wel genegen 
om het hok, gelukkig als bouwpakket, aan te nemen, waarop de bezorger liet weten nog wat stro uit de wagen te halen. 
Dit waren niet 2 plastic zakken geperst stro, zoals verkrijgbaar in ieder dierenspeciaalzaak, mar echte boerderijbalen met 
een touwtje erom. 
Nu in deze drukke decembermaand met de Goede Sint en de Jolige Kerstman (Ho, ho,ho) hebben de internetwinkels 
het dermate druk, dat ze zich vertilt hebben aan de Sintcadeautjes.  
Er waren cadeautjes die afgeleverd werden toen Sint al lang en breed zijn Spaanse siësta hield. 
Ouders in de stress, kinderen een traumatische beleving, want de door Sint beloofde Barbie of Technische legato was er 
niet. 
Wij geven u de tip der tips en adviseren u die handige winkel te bezoeken. 
Het is gezellig, sfeervol, als u iets niet weet, vraag 
het, u wordt geholpen, het wordt met alle liefde 
ingepakt of er is een paktafel met alle 
benodigdheden en het allerbelangrijkste het is op 
tijd en geen stress. 
Drink samen een bakkie met iets lekkers erbij en 
geen klantenservices nodig om u kwaad te maken 
waar het gekochte nu eindelijk blijft6, want 9 dagen 
wachten en te laat voor Sint windt alleen maar op 
en is slecht voor het hart. 
Laten we niet merken dat u in de winkel de 
schoenen of broek of jacket alleen past en alsnog 
het op internet bestelt voor €5,- goedkoper. 
De winkelstraten raken leeg, de middenstand 
verdwijnt en de ziel verdwijnt uit het centrum. 
Wij wensen u alsnog veel winkelplezier en u zult 
zeggen we moesten er even doorheen, maar 100 
keer leuker dan achter dat stomme, onpersoonlijke 
en niets terugzeggende scherm. 
 
Namens de Pensionada´s een hele fijne kerst met veel op tijd cadeautjes en een voorspoedig 2018 met een lekker hapje, 
drankje en nog al uw vingera. 
 
Tot volgend jaar 
Uw raadgevers Elly en Ren 
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Achillestennis 
************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste tennisvrienden, 
Zaterdag 30 december organiseren we weer een gezellig oliebollentoernooi! 
 
We verzamelen om 10.30 uur zodat de eerste wedstrijden om 11.00 uur kunnen starten. Rond 16.00 uur zullen de 
laatste wedstrijden zijn afgelopen en kunnen we onder het genot van een hapje en een drankje het jaar evalueren. 
Opgeven kan vanaf nu via tennisinfo@hkvachilles.nl of bij Joyce op nummer: 0652736987.  
Graag aanmelden in koppels voor 20 december zodat we de benodigde voorbereidingen kunnen treffen! 
 
Kosten leden: € 2,50  
Niet leden: € 5,- 
 
Sportieve groeten van de Tenniscommissie 
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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!!! 

 
 
 



 27
 

 
 
 

Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zarerdag Zuiderpark 09.00 uur Achilles D3 – ONDO D4 
  10.00 uur Achilles B2 – DES B1 
  11.00 uur Achilles C3 – Olympia C4 
  12.00 uur AchillesC2 – Die Haghe C2 
  13.00 uur Achilles A3 – Phoenix A2 
  14.10 uur Achilles A4 – Madjoe A3 
  17.45 uur Achilles 4 – De Meervogels 3 
  18.55 uur Achilles 8 – Avanti 8 
  20.10 uur Achilles 7 – KIOS 4 
 
 
Zondag: Zuiderpark  Geen Thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 50 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11826 
za 16/12 

De Meervogels 1 -  Achilles 1 19:15 

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

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

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 17:45 

Scheidsrechter Stephan Evertsen    
Locatie De Veur in Zoetermeer 
Verslag Dylan    
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14367 
za 16/12 

De Meervogels 2 -  Achilles 2 17:50 

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

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

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 

Verzamelen 16:20 

Scheidsrechter J. Kosse    
Locatie De Veur in Zoetermeer 
Verslag Lars    
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK14818 
za 16/12 

VEO 3 -  Achilles 3 10:35 

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 09:20 

Scheidsrechter T.H. de Vette    
Locatie Essesteyn in Voorburg 
Verslag Fabian    
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16822 
za 16/12 

Achilles 4 -  De Meervogels 3 17:45 

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

Heren Frank Pot, Koen Baak, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis 

Coach  
Reserves Tjitse Bouwkamp 
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Verzamelen 17:00 

Scheidsrechter R. Pardoen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Maaike    
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans, Niek Visser 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK15885 

za 16/12 

ALO 3 -  Achilles 5 17:10 

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 16:25 

Scheidsrechter A. van Marion    
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Kelly    
Opmerking Reserveshirts ! 

     
6     

Opmerking Mathijs, Erwin, Tjitse zie 4 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK20636 

za 16/12 

Achilles 7 -  KIOS 4 20:10 

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

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

Coach  
Reserves Isabelle Tollenaar 

Verzamelen 19:25 

Scheidsrechter Alex van der Stap    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Lena    
     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK20213 
za 16/12 

Achilles 8 -  Avanti 8 18:55 

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 18:10 

Scheidsrechter Jelmar van Hagen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Isabelle    
Opmerking Isabelle zie 7, Nelleke zie 9 
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9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15072 
zo 17/12 

Dubbel Zes 4 -  Achilles 9 14:10 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Roelie Arbouw, Yoke Overwater - 
Nieman 

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

Coach  
Reserves Nelleke de Kort 

Verzamelen 13:25 

Locatie Houtrust in Den Haag 
Verslag Nicky    
Opmerking afgemeld: Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn 

     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18364 
za 16/12 

KCR A1 -  Achilles A1 15:30 

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 
Marlou de Reu, Pauline Erkelens, Romy van Vianen, Mark de Bruijn, 
Noah de Jong, Robbin Noorlander 

Verzamelen 13:45 

Vervoer van Loon, Suurd, Pot, de Bruijn 

Scheidsrechter Herman Godijn    
Locatie De Fakkel in Ridderkerk 
Verslag Luca    
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK21914 
za 16/12 

Sporting Trigon A1 -  Achilles A2 12:50 

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 11:20 

Vervoer de Jong, van Vianen, Noorlander, de Bruijn 

Scheidsrechter J. van Velzen    
Locatie 5 Mei-hal in Leiden 
Verslag Pauline    

Opmerking 
Romy, Pauline, Marlou, Mark, Noah, en Robbin zie A1, gelijk door na 
eigen wedstrijd! 

     
A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK17550 
za 16/12 

Achilles A3 -  Phoenix A2 13:00 

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 
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Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Verzamelen 12:15 

Scheidsrechter Ilan Verboom    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Guido    
     
A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK17541 
za 16/12 

Achilles A4 -  Madjoe A3 14:10 

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 13:25 

Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Joram    
     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19733 
za 16/12 

TOP / SolarCompleet B1 -  Achilles B1 13:40 

Dames Daphne Janssen, Olivia van Bleijswijk, Yara Koene, Nova Lek 

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

Reserves Anna Spetgens, Sterre Groen, Lucas Winia, Zohier Belarbi 

Verzamelen 11:55 

Scheidsrechter 
RJH. van 
Leeuwen    

Locatie De Korf in Sassenheim 
Verslag Sterre    
     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK20505 
za 16/12 

Achilles B2 -  DES B1 10:00 

Dames 
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Mikki van der Leeuw, 
Nova Lek, Zoë Muller 

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

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 09:15 

Scheidsrechter AH. Nugteren    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Lucas    
Opmerking Nova, Anna, Zohier en Lucas zie B1 

     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20256 
za 16/12 

De Meervogels C1 -  Achilles C1 13:30 
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Dames 
Citlali Sip, Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Noah de 
Bruijn 

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

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Verzamelen 12:15 

Vervoer de Bruijn, Bakker, Schuiten 

Scheidsrechter G. Auwerda    
Locatie De Veur in Zoetermeer 
Verslag Merel    
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK22805 
za 16/12 

Achilles C2 -  Die Haghe C2 12:00 

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 

Reserves Kimberly Vijverberg 

Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter Katrien Volleman    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Lideke    
Opmerking Melissa zie C3 

     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK22811 
za 16/12 

Achilles C3 -  Olympia C4 11:00 

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 10:15 

Scheidsrechter Sifra de Kooter    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Naomi    
Opmerking Kimberly zie C2 

     
     
     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21648 
za 16/12 

Nieuwerkerk D1 -  Achilles 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 

Verzamelen 10:30 
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Vervoer Peeters, Weerman, van Nieuwenhuijzen 

Scheidsrechter N. Stijweg    
Locatie De Kleine Vink in Nieuwerkerk ad IJssel 
Verslag Mick    
     
D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK27588 
za 16/12 

ONDO D3 -  Achilles D2 10:55 

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 09:40 

Vervoer Mertens, Linse, Ros 

Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 
Verslag Elishya    
     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK26680 
za 16/12 

Achilles D3 -  ONDO D4 09:00 

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

Heren 
Armin van der Zijden, Diederik Grinwis, Lucas Bouwman, Lucas 
Latour, Teun van den Noort, Viggo Linse 

Coach Nicky v.d. Hoek, Zoë Muller 

Verzamelen 08:15 

Scheidsrechter Steijn Winia    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jalien    
Opmerking afgemeld: Joost Roelofs, Siemen Mathot 

     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK34539 
za 16/12 

Excelsior E3 -  Achilles E2 10:00 

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 09:00 

Vervoer Alkema, Zoutendijk, Laarhoven 

Locatie De Buitenhof in Delft 
Verslag Milan    
     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK35514 
za 16/12 

Excelsior E7 -  Achilles E3 10:00 

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

Heren Jurre Spek, Milan van der Geest, Sem Maas 
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Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 09:00 

Vervoer Spek, Maas, Burnett 

Locatie De Buitenhof in Delft 
Verslag Sem    
     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40600 
za 16/12 

Refleks F1 -  Achilles F1 10:30 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 10:00 

Locatie De Schilp in Rijswijk 
Verslag Britt    
     

F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40588 
za 16/12 

TOP / SolarCompleet F3 -  Achilles F2 14:00 

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 12:45 

Vervoer van Breukelen, den Hartog, van Mosel 

Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
Verslag Roos    
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Nicky, Zoe 
10.00 – 11.00 Ilan, Wesley 
11.00 – 12.00 Sander , Camile 
12.00 – 13.00 Joy, Niek 
13.00 – 14.10 Alana, Ivo 
14.10 – 15.20 Remko, Robbie 
17.45 – 18.55 Res. dame/heer Ach. 4 
18.55 – 20.10 Res. dame/heer Ach. 8 
20.10 – 21.20 Res. dame/heer Ach. 7 
 
Zondag Zuiderpark 
 Geen!!! 
 
 
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 23 en 24 december 2017 
 
TOP/SolarCompleet 8 – Achilles 7 
KVS/Maritiem C3 – Achilles C2 
ONDO C3 – Achilles C3 
De Meervogels E2 – Achilles E2 
 
Overige ploegen zijn vrij! 
 

Za 19.25 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.55 uur 
Za 09.00 uur 
 

De Korf 
De Blinkerd 
De Hoekstee 
De Veur 

 
 
 
 
 
 
 


