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Mi Lobi TeamSu 
************** 

 
Iedereen die ooit een wedstrijd heeft gezien van het Braziliaanse voetbalelftal kent 
de term “Samba-voetbal” wel. Niet alleen de swing in het spel maar ook het ritme 
op de tribunes zorgt altijd voor dat kleine beetje extra sfeer en elan waar het Braziliaanse voetbal om geroemd wordt. 
Trommels, dansende dames, zingende Brazilianen, het is altijd allemaal aanwezig bij wedstrijden. En stel nou he… stel, 
je vervangt die zingende Brazilianen en trommels door Trafassi inclusief alle nodige instrumenten, de dansende 
Braziliaanse dames worden dansende Surinaamse dames en je vervangt het Braziliaanse voetbalelftal met het 
Surinaamse korfbalteam of beter gezegd; TeamSu. Dat móet dan wel een lekker sfeertje geven toch..? Inclusief “Grote 
wasjes, kleine wasjes” dat door de zaal galmt.  
 
Op 18 augustus 2017 heeft de IKF Suriname officieel geaccepteerd als lid van de International Korfball Federation. Dit 
lidmaatschap is de eerste stap voor Suriname om zich officieel te kunnen plaatsen voor de verschillende internationale 
toernooien die jaarlijks georganiseerd worden, inclusief het Wereld Kampioenschap 2019 in Zuid-Afrika. Nu is het zo 
dat er in Suriname zelf niet op topniveau gekorfbald wordt. Maar gelukkig lopen er hier in Nederland in de 
verschillende competities genoeg getalenteerde Surinaamse spelers rond om een mooie selectie van te kunnen maken. 
Het begon misschien allemaal als een leuke en gezellige manier om Korfbal en Suriname bij elkaar te brengen. Maar 
sinds de acceptatie door de IKF is TeamSu officieel in de race voor deelname aan het WK in Zuid-Afrika. En middels 
een heuse promotietour door Nederland proberen zij nu geld in te zamelen om hun deelname aan het 
kwalificatietoernooi te kunnen bekostigen. De Pan-American Games in Colombia moeten dit jaar gespeeld worden, 
willen zij zich kunnen plaatsen voor het WK in 2019 en om die reis te kunnen bekostigen is door TeamSu een 
crowdfunding gestart. Want hoe enthousiast onze Surinaamse vrienden ook zijn, een reisje naar Colombia voor een 
korfbaltoernooi kost natuurlijk wel wat… 
 
In totaal heeft de SKF (Surinaamse Korfbal Federatie) 25000 euro nodig om alles te kunnen bekostigen. Want zoals ik 
al zei, het is nogal wat als je met een grote groep richting Colombia moet. Om zo veel mogelijk geld in te zamelen is dus 
een crowdfunding gestart. En ook op Achilles tijdens de thuiswedstrijden van de selectie zullen onze eigen Surinaamse 
internationals Arien, Shera en Gerald acties organiseren om geld op te halen voor hun reis naar Colombia. Ook Jarreth 
Chang is betrokken bij TeamSu en zal zich met deze acties gaan bemoeien. Een heerlijke, door de Surinaamse 
Internationals zelf gemaakte, Surinaamse maaltijd winnen bijvoorbeeld..? Er zal binnenkort een loterij plaats vinden 
waar je lootjes voor kan kopen. En alle opbrengsten gaan naar de SKF. Want zoals zij zelf zeggen; “A goal without a 
plan, is just a wish”.  
 
Wordt nu Mattie van TeamSu. Help deze top-korfballers mee hun droom te verwezenlijken, want hoe tof zou het zijn 
als je straks in 2019 de livestream van het WK opstart en ergens in Zuid-Afrika hoor je de heerlijke tropische beat van 
Trafassi door de zaal swingen?  
Door te klikken op één van onderstaande links kan je direct geld doneren.  
 
€10,-  
https://tikkie.me/pay/dsqlvdbtoeavf347eod2 
€20,-  
https://tikkie.me/pay/ibdckff8bc29msmpiraa 
€50,- 
https://tikkie.me/pay/r5043nlj5lvshvtmn879 
€100,- 
https://tikkie.me/pay/prhfbvabcbv33hui7jci 
 
En zoals een echte Surinamer dan zou zeggen; So So Lobi! 
 
Heb je verder nog vragen? Of wil je meer informatie? Ga dan naar www.sukorfbal.com of spreek één van onze eigen 
Surinaamse Achillianen aan. Jarreth, Shera, Arien en Gerald hebben ook Steven Broers weten te strikken om mee te 
helpen waar mogelijk. Dus ook Steven kan je voorzien van enige informatie.  
 
Mi Lobi TeamSu! 
 
Groeten, 
Bart 
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Nieuwjaarswens 
************** 

 
Van Gon Lange kregen we  de beste wensen voor 2018. 
Tevens bedankt zij daarin voor de ANWB tegoedbon en bedankt ze mij voor het wekelijks bezorgen van de 
Leeuwenkrabbels. Ook vindt ze dat Achilles veel doet en schrijft dat haar vader (Theo Lange) dat heel fijn zou vinden. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

10-01 
20 -01 
23-02 

Schoonmaak kantine 08.30 – 16.00 
Kantine verhuurd 
Klaverjassen 

07-03 
02-05 
27-06 

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

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

 
Achilles – KVS/Maritiem 14-25 
Achilles 2 – Die Haghe 3 19-14 
Achilles 3 – KVS/Maritiem 4 20-18 
Velocitas 4 – Achilles 4 15-15 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 5 16-8 
Achilles 6 – KZ Danaiden 5 19-8 
Achilles 7 was vrij 
KIOS 3 – Achilles 8 15-14 
Achilles 9 – Die Haghe 8 7-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – KVS/Maritiem 14-25 
HKV/Ons Eibernest – BEP 22-21 
DOS – De Meervogels 23-22 
ZKV – KVA 22-26 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 7 11 5 1 1 150 147 3 0 
KVS/Maritiem 7 10 5 2 0 182 132 50 0 
KVA 7 8 4 3 0 169 174 -5 0 
DOS 7 8 4 3 0 178 181 -3 0 
De Meervogels 7 7 3 3 1 163 154 9 0 
BEP 7 6 3 4 0 157 163 -6 0 
HKV/Ons Eibernest 7 4 2 5 0 161 179 -18 0 
ZKV 7 2 1 6 0 154 184 -30 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles 2 – Die Haghe 3 19-14 
Afgelopen zaterdag speelde HKV Achilles 2 tegen Die Haghe 3. Om aansluiting te kunnen houden met de koplopers 
moest deze pot gewonnen worden, gebeurde dit niet dan moeten we naar beneden gaan kijken. Dit is natuurlijk niet 
nodig gekeken naar de kwaliteiten die er in ons team zitten. Dinsdag werd er al geoefend tegen Die Haghe 2 om de 
oliebollen te verteren. Dit was een goede voorbereiding. 
In onze mooie nieuwe shirts was HKV Achilles 2 er helemaal klaar voor. We begonnen sterk met dynamisch spel 
aanvallend. Verdedigend gaven we Die Haghe te weinig druk waardoor ze gemakkelijk van afstand konden aanleggen. 
Hierdoor bleef het gat steeds 2 doelpunten. Door verdedigend meer druk te geven had de aanval meer kansen en werd 
het gat van 2 doelpunten verschil naar 4 doelpunten verschil getild. Nodige wissels al in de eerste helt bij Die Haghe 
brachten geen verschil tegen het sterk spelende HKV Achilles 2. 
Uiteindelijk werd de kleedkamer opgezocht met een stand van 11-7. 
In de tweede helft kwam Die Haghe nog een aantal keren terug tot 3 punten verschil maar vrijwel direct scoorde de 
aanval weer om het gat 4 punten verschil te houden. 
Uiteindelijk werd de eindstand bepaald op 19-14, een goed begin van het nieuwe jaar. Volgende week gaan we op 
bezoek bij Tempo. Dit is een van de directe concurrenten voor het kampioenschap. Als we deze winnen doen we goede 
zaken om aansluiting te houden met de 3 clubs die op dit moment bovenaan staan. 
Dinsdag weer vol aan de bak met ze alle. 
Kaylee, Jisse, Simon en Joel bedankt voor het reserve zitten, scheidsrechter Michel van Roon 
bedankt voor het fluiten van een foutloze wedstrijd, en natuurlijk Rob en Martin bedankt voor 
het fanatieke coachen. 
 
Groetjes Lars Alsem 
 
Achilles 3 - KVS 4 20-18 
Een nieuw jaar, nieuwe pakken, nieuwe shirts en een nieuwe hal. Toch fietste ik zaterdag naar het oude en vertrouwde 
Ockenburg. Dit kwam doordat er in de sportcampus een groot volleybalevenement aan de gang was. Na aankomst bij 
de hal maakten we ons op voor de derby tegen de Vissen. Nog snel even de nieuwe shirts bekijken en daarna ging de 
wedstrijd van start. Achilles 3 had een hele sterke start met mooie aanvallen en een hoog percentage. Zo kwamen we 
snel op een 3-0 voorsprong. De Vissen werden inmiddels ook wakker en begonnen mee te scoren. Achilles bleef goede 
aanvallen produceren waardoor de Vissen bijna de gehele eerste helft tegen een achterstand aankeken, maar het verschil 
werd niet groter dan 2 doelpunten. Hierdoor gingen we de rust in met een stand van 13-11. 
Vastberaden en gebrand om te winnen kwamen we de kleedkamer weer uit. Het begin van de tweede helft leek op het 
begin van de eerste helft. Achilles was scherp en liep uit tot een stand van 16-11. Even leek het erop dat de wedstrijd 
gespeeld was, maar niets was minder waar. De Vissen waren fit en gaven niet zomaar op. Ze kwamen terug met onder 
andere een stip een aantal afstandsschoten en plotseling stond het weer gelijk (17-17). Nu volgde een hele belangrijke 
fase voor Achilles 3. Het lukte ons om de rust te bewaren en de goede kansen te nemen. De voorsprong werd weer 
behaald en met zakelijk spel hebben we de wedstrijd goed uitgespeeld. De eindstand werd 20-18. Ik ben onwijs trots op 
het team. De felheid en inzet die wij deze wedstrijd hebben laten zien was ongelofelijk. Scheidsrechter en de reserves, 
bedankt! Volgende week spelen wij om 19.40 uit bij DES, tot dan! 
 
Groetjes, 
Mariska 
 
Achilles 6 - KZ Danaïden 5 19-8 
De kop is er weer af voor 2018. Strak in het zwart (de één, we noemen geen namen, Tjitse, wat strakker dan de ander, 
wel lekkere feestdagen gehad. Hmm, Fryske sûkerbôle en dúmkes) zag het er voor de wedstrijd al erg sexy uit. Dit 
nodigde al uit tot poses voor de teamfoto die uit het oogpunt van niet-geschikt-voor-alle leeftijden en ‘potentiële 
echtscheidingen’ het afdrukken niet gehaald hebben. Thuishal was vandaag good old Ock. Tegenstander was KZ 
Danaïden 5 met een aantal oude bekenden in de gelederen. Speakerdochter Iris Waasdorp speelde als ondergetekende 
het zich goed kan herinneren haar laatste wedstrijd in Achillesshirt bij KZ Danaïden en heeft na dat duel kennelijk 
stiekem shirtje geruild. Vriendje Arthuru B. was mee als mental support en speelde helaas niet. Aan de stand op de 
ranglijst was Team 6 verplicht om deze pot te winnen. In de eerste helft miste Mieke haar gebruikelijke doorloopbal. 
Mieke vergeet volgens eigen zeggen nooit iets. Behalve dan het verzilveren van doorloopbalkansen. Dat had achteraf 
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grote gevolgen want met Miekes doorloopbal was de teller uiteindelijk bij 20 gestokt, maar dat liep dus anders. Met rust 
was het 12-3 in het voordeel van de zwart-wit-groenen. Helft nummer twee was goed voor 7-6, wat een eindstand 
opleverde van 19-8. Tjitse kwam de laatste paar minuten nog even erin voor Yhoeri. Yhoeri had op dat moment al de 
ballen uit z’n broek gespeeld. Letterlijk. Er zat een enorm gat in z’n onderbroek. Gelukkig was de rest nog bedekt. Dat 
is wel eens anders geweest. Later op de avond, toen Team 6 zo’n beetje compleet bij de vader van Sandra ging kijken 
(meestal is het andersom natuurlijk), werd Yhoerie door een oude vlam aangesproken: “Hey, kijk, het is badmeester 
Yhoeri, maar dan met kleren!” 
Volgende week doen we weer een potje tegen ALO 4. Pittig, maar wie weet… Alex B., thanx voor het fluiten. Desirée, 
thanx en sorry van de vorige keer hè. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
KIOS 3 – Achilles 8 15-14 
Een nieuw jaar, nieuwe kansen voor Achilles 8. Na de blamage in de laatste wedstrijd hadden we in dit nieuwe jaar wat 
goed te maken, en dit moest gebeuren in ons nieuwe shirts waarin iedereen ineens een paar maten groter is. Een extra 
reden voor een goede wedstrijd. Zoals gewend hadden we wel weer een mooi lijstje afwezigen. Gelukkig konden we 
rekenen op Lars en Donna voor deze mooie uitwedstrijd tegen koploper KIOS. Hoewel we als team steeds verder naar 
beneden zakken worden de afstanden van de uitwedstrijden steeds groter. Alternatieven voor een andere activiteit op 
de zaterdag tijdens het zaalseizoen kunnen gemaild worden naar Rick! Wat ook hetzelfde is gebleven, zijn de mooie 
avonturen van Alex, deze zaterdag gekleed in een puik luipaardjasje uit Egypte, die we dansend en zingend op de bar 
het nieuwe jaar in zagen gaan. Nieuw was wel het verhaal dat zij tegenwoordig samen met Tom  de sportschool, maar 
vooral de sauna bezoekt. En waar ook Nelleke iets teveel wist van het tapijt van Tom, was onze aanvoerder zo 
verstandig om zijn eigenlijke echte lief maar even mee te nemen op vakantie. Het grote wachten bij het verzamelen was 
op Rick die nog even moet wennen aan het half uur dat hij nodig heeft om op het veld te verschijnen door zijn 
verhuizing naar Poeldijk. Maar ruim op tijd arriveerden we in Nieuw-Vennep, een plek die je niet op je bucketlist hoeft 
te zetten. Voor Henk werd het allemaal iets te ingewikkeld, want waar was hij nou eigenlijk? Nieuw-Vennep, Henk. 
'Hoe schrijf je dat?' aldus Henk. 'Als Hennep, Henk, maar dan met een V'. Het bewijs dat te veel blowen in je jeugd niet 
goed voor je is, werd geleverd toen er uiteindelijk Nieuw-Hennip uit kwam rollen. Al kan het ook aan beertje 
Paddington liggen waarover hij nog zeer emotioneel was. Nadat we door de heenreis al een halve dag erop hadden 
zitten, konden we dan bijna eindelijk gaan beginnen. Al moest Rick nog wel even wat kwijt over de verkeerde spelling 
van zijn naam op het shirt. De wedstrijd had een slecht begin waar we al vrij snel 4-1 achter stonden, maar dat konden 
we gelukkig ook vrij snel ombuigen naar een ruime voorsprong. Een 7-11 bij rust was een lekkere tussenstand. Helaas 
was de tweede helft een flink stuk minder van onze zijde, en konden we moeilijk tot scoren komen. Als er dan een 
sukkel ook nog twee stippen mist, zul je zien dat je uiteindelijk aan het kortste eind trekt. En zo geschiedde, voor de 
tweede keer in dit seizoen kregen we in de laatste minuut de tegengoal waardoor we zonder punten weer naar huis 
moesten in plaats van een verdiend puntje. Na deze teleurstelling werd er nog even goed culinair gegeten bij 
McDonalds. En waar iemand altijd de verstandigste moet zijn bleef Rick natuurlijk aan de Spa blauw. Gelukkig konden 
we nog lachen en ging iedereen gezellig naar ons 1ste kijken, waar uiteindelijk het lachen ons die avond toch nog is 
vergaan... 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – De Meervogels A1 24-22 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 17-24 
Reeuwijk A2 – Achilles A3 18-8 
Achilles A4 was vrij 
Achilles B1 – De Meervogels B1 28-11 
Avanti B2 – Achilles B2 12-9 
Achilles C1 – TOP/SolarCompleet C1 7-18 
KVS/Maritiem C3 – Achilles C2 2-3 
Dubbel Zes C2 – Achilles C2 10-9 
ONDO C3 – Achilles C3 5-0 
Sporting Delta C3 – Achilles C3 9-0 
Achilles D1 – ONDO D1 10-7 
Achilles D2 – Die Haghe D2 2-6 
Vriendenschaar D3 – Achilles D3 2-2 
Achilles E1 – ALO E1 11-4 
De Meervogels E2 – Achilles E2 9-15 
Achilles E2 – ONDO E3 5-5 
Achilles E3 – Dubbel Zes E2 11-4 
Achilles F1 was vrij 
Achilles F2 was vrij 
 
Helaas geen ideale voorbereiding vanwege de vakantie, dus we hadden maar 1 
training om ons klaar te stomen voor onze eerste wedstrijd in het nieuwe jaar 
met de nieuwe shirts. Helaas hadden we zaterdag geen volledig fit team, Demi 
was eigenlijk nog ziek maar ging het toch proberen (fijn zo’n instelling!!) en 
ook Damian was niet topfit gaf hij aan. Gelukkig kunnen we altijd rekenen op 
onze toppers uit de D2: Lucas en Manelle. Belangrijk om punten te pakken tegen ONDO om uit de onderste regionen 
weg te blijven en dat deden we ook, er werd gewonnen met 10-7 onder leiding van de vertrouwde, goed fluitende 
scheidsrechter Rob Knuist.  
Opdracht was om gelijk fel uit de startblokken te komen en alles te geven, zodat we een voorsprong konden pakken en 
de wedstrijd daarna iets rustiger konden uitspelen in verband met een niet volledig fit team. En dat heeft onze D1 
voortreffelijk gedaan! De eerste helft was genieten geblazen: er was veel beweging in het vak, hoog baltempo, waardoor 
de kansen vanzelf kwamen en we zo inderdaad (als gehoopt) de voorsprong wisten te pakken. Halverwege 2de helft 
was het echt op en was het belangrijk om balbezit te houden door lange aanvallen te spelen en bij onderschepping in de 
verdediging de bal rustig uit te werken zonder fouten. De D1 heeft zich daardoor perfect aan de afspraken gehouden, al 
werd het nog wel spannend aan het einde. Maar jullie hebben je helemaal leeg gespeeld en alles gegeven, 
klasse! Volgende week gewoon weer lekker 2 keer trainen en dan topfit de wedstrijd in tegen Maassluis.  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – De Meervogels A1 24-22 
Na een lange vakantie achter de rug moesten wij als afgelopen zaterdag een belangrijke wedstrijd spelen om de 
koppositie te behouden.  
We hadden in de vakantie ook maar 1 keer getraind en je zag dat best invloed had op het spelletje dat we gisteren 
speelde. Tijdens het inschieten in de houtrusthal zag ik veel ballen erin gaan en had ik er een goed gevoel bij om straks 
tijdens de wedstrijd te gaan knallen, en die meerkippen geen punten te laten halen bij ons.  
Aan het begin zag je meteen dat de meervogels feller en krachtiger waren dan dat wij.  
Na 10minuten keken we ook tegen een 0-4 achterstand aan, en wisten we meteen dat we hier voor moesten vechten om 
terug te komen in de wedstrijd.  
Met veel mooie balletjes en aanvallen kwamen we steeds meer terug in de wedstrijd en dat was ook te zien aan de 
ruststand(9-11).  
We hadden het dus zwaarder dan dat we dachten en je zag dat we niet speelden als een team, de echte A1. Na een 
motiverend praatje van Rober , Valerie en Paul zijn we met een ander gevoel de 2e helft in gegaan .We wilden ze opeten 
en lekker die 2 punten pakken zodat we straks onzelf KAMPIOENEN kunnen noemen. Met hier en daar wat andere 
tactiek en wissels waren sommige vakken omgedraaid  en gooiden we alle ballen erin. We kwamen steeds dichterbij en 
in de laatste 10  minuten hebben we er zelfs nog 7 gescoord, ook door veel fouten van meervogels.  
Joël schoot ineens alles achter elkaar erin en scoorde  een paar belangrijke doelpunten. We hebben uiteindelijk met veel 
doorzettingsvermogen, moed en strijdlust  de wedstrijd gewonnen. Het was een echte leuke pot om te spelen tegen de 
meervogels en zonder het publiek en de reserves erbij hadden we zeker niet gewonnen. Ik wilde volgende mensen 
bedanken: Bedankje voor de scheidsrechter, het publiek , reservers. Ik wil voor de rest meervogels bedanken dat ze zijn 
gekomen en een dankje aan de coaches van de A1 van meervogels. De zaalbeheerder wil ik bedanken dat we hier 
mochten spelen. Ik zeg knallen volgende week en Vitesse afslachten! 
 
Groetjes, 
Pepijn van Loon 
 
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. 
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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.  
 
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 
 
23 december Achilles C2 – KVS/Maritiem C3 
't Was de zaterdag voor Kerstmis, en door het hele hal verroerde er zich niets, nee, zelfs geen zwarte-witte-bal; 
Melissa, Jill, Elise en Femke hadden zich knus opgesteld in het verdedigingsvak 
Waar Sanne, Lideke, Silja en Nikki zich opwarmden voor de aanval in Achillespak 
De coaches Simon en Celeste, altijd heel fijn Waren zojuist neergestreken langs de lijn 
Toen er plots op het veld zo'n oproer ontstond, gelukkig verdedigde Jill heel strak en ging de bal weer in het rond 
Sanne, zo snel als ze maar kon zijn  schoot maar miste dat was niet zo fijn 
Toen, tot mijn verbazing, ik wist niet wat ik hoorde de tegenstander zijn kans pakte en als eerste wist te scoren. 
Zo veel kansen maar evenveel pech Het lag niet aan de verdediging is wat ik je zeg 
De tweede helft, en meteen wist Sanne nu wel te scoren Hoppa, gelijkstand dat is wat wij wilden horen!! 
En binnen 8 minuten dus best wel vlot scoorde Femke met een afstandsschot 
Wat een stel leeuwinnen, wat waren ze fel. Veel ballen onderschept, echt genieten dit spel! 
Een wissel en zo warm Paivi en Silja de 2 zussen in één vak, kom daar als tegenpartij maar eens tussen. 
En in een wenk toen ik even niet zat op te letten  
wist Jill met aangeven van Femke, de stand op 1-3 te zetten 
Ohhh..een spanning ik kon het bijna niet aan  
De stand 2-3 en nog twee-en-een-halve minuut te gaan  
Op de valreep nog een afgekeurd punt 
verdedigd, helaas het was ze zo gegund 
Maar aan scheidsrechter Pronk heeft het niet gelegen 
zijn inzet was fair en gedegen. 
Toen ineens was daar het eindsignaal en was het klaar 
2-3,  dus winst voor de laatste wedstrijd van het jaar! 
Dank ook aan Paivi en Nikki onze invalzussen, wat een pracht 
Iedereen een fijne kerst, en voor allen een goede oudjaarsnacht! 
 
Milla  
(uw rijmende reporter langs de lijn, liever speelde ik mee maar zo mocht het even niet zijn) 
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Wedstrijd verslag 16 december Achilles C2 vs die Haghe C2 
Omdat we aan het bijkomen waren van Sinterklaas en druk met het optuigen van de kerstboom komt dit verslag een 
weekje later. Onze excuses! We zullen dit maar een tribuneverslag noemen. 
We hadden een beetje een brak team deze week. We hadden een zieke en iemand moest nog opgehaald worden van een 
slaapfeest. 
Ook de ouders leken wat brak want op de app werd een koffiebestelling doorgegeven: capu  voor Remco, koffie voor 
Johan, espresso voor Michel en er kwam ook nog een Haagsch bakkie voorbij. 
De ruststand leek 1-1 , Erika riep: “Kom op! Via digitale aanmoediging. Frank was ook niet wakker want de stand was 
van de C3. Bovendien was de wedstrijd nog niet eens begonnen want sommigen waren nog op zoek naar de zaal. 
 De eer werd nog gered met 1 punt door Silja. 
Verder willen we het er eigenlijk niet meer over hebben. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Bedankt scheids en bedankt Kimberley en Niek als enige heer voor het invallen! 
Iedereen fijne feestdagen gewenst en alle goeds voor 2018! 
 
De fans van de tribune. 
 
Dubbel Zes C2-Achilles C2 
Het was vandaag een feestelijke dag. 
Ik ben jarig en we speelden voor het eerst in het nieuwe tenue. 
In de aanval staan: Jill, Femke, Elise en Melissa. 
In de verdediging staan: Silja, Sanne, Lideke en Milla. 
Dubbel Zes begon sterk aan de wedstrijd en scoorde als snel de 1-0. 
De eerste treffer was van Melissa 1-1. 
Maar gelijk daarna scoorde Dubbel Zes alweer 2-1. 
Silja maakte van een verre afstand de gelijkmaker 2-2. 
Zelfs de scheidsrechter vond het een mooi schot. 
We kregen een vrije bal en die maakte Femke mooi af 2-3. 
Dubbel Zes scoorde met een strafworp 3-3 
Sanne maakte 3-4 met een mooie bal. 
Al snel stond het alweer gelijk 4-4. 
Femke scoorde haar 2de doelpunt 4-5. 
We stonden maar even voor tot dat Dubbel Zes weer scoorde 5-5. 
Voor de rust maakten Silja er 5-6 van met een mooie doorloop. 
Na de rust ging Milla eruit en ging Maleah erin. 
Dubbel Zes scoorde er al snel twee in de tweede helft 7-6. 
Achilles liet het er niet bij zitten en Melissa scoorde 7-7. 
Daarna scoorde Dubbelzes nog twee keer 9-7. 
Melissa had er zin in op haar verjaardag en scoorde er twee achter elkaar 9-9. 
Dubbel Zes scoorde jammer genoeg 10-9. 
Dat was ook gelijk de eindstand. 
We hebben het echt goed gedaan tegen een team met maar 1 meisje. 
Het was een leuke en spannende wedstrijd. 
Ik wil de scheidsrechter bedanken voor het fluiten. 
We hadden deze week geen reserves, maar als we die hadden had ik ze zeker bedankt. 
Het tenue speelde trouwens erg lekker. 
Ik wil mijn team bedanken voor een leuke wedstrijd op mijn verjaardag. 
 
Melissa Vijverberg C2 
 
Achilles D1 – ONDO D1 gewonnen 10-7 
Jiil en Demi waren gewisseld van vak, Nikki en  Paivi speelde dit met Björn en Mick. We 
begonnen de wedstrijd sterk maar we hadden een wat zieke Demi maar ze bleef doorzetten uiteindelijk ging ze er toch 
uit en kwam Menel der in. Demi en Menel hebben helaas niet gescoord maar ze hebben wel hun best gedaan. Nu over 
het scoren. Jill maakte het eerste goal met een vrije bal toen stond het 1-0. We waren helemaal blij toen Levi de 2-0 erin 
schoot. Mick en Nikki deden een 1,2 en scoorde weer BAM 3-0. Helaas toen 3-1 dat was balen maar we gingen door, 
Levi liet Damian scoren door een goeie bal 4-1. Jill maakte de 5-1. Mick scoorde de 6-1 na een afstand schot. Rust, even 
wat drinken   
Na de rust, ohhh nee, 6-2, Ohh know daarna 6-3   We zakken in. Gelukkig kwam Jill met een mooi doelpunt 7-3, 
Nikki ook 8-3. ONDO daarna 2x 8-4, 8-5 al was die verdedigd. Toen ze weer een doelpunt maakte werd het spannend 
8-6. Nikki zag Björn vrij staan en Björn kon rustig en koelbloedig mooi inschieten, 9-6, ONDO 9-7, Paivi eindigde de  
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wedstrijd met 10-7 voor Achillles. Jarige Damian deelde chips uit   We willen onze trainers bedanken en natuurlijk ook 
Menel en Lucas  
 
EINDE 
NIKKI 
 
Vriendenschaar D3-Achilles D3 2-2 
O, o wat liepen we te shinen  in onze nieuwe pakkies! 
Viggo, Lucas B, Nikki en Diederik  begonnen in de verdediging.  
Jalien , Bregje, Siemen en Lucas L in de aanval. 
Teun, Thezeeb, Armin en Joost in de aanmoediging. 
Het begon al spannend met een strafworp tegen in de 1e minuut. 
1-0 vlak voor de rust. 
2e helft: 
Nikki, Jalien, Diederik en Siemen werden gewisseld voor Teun, Armin, Thezeeb en Joost. 
Thezeeb  nam een mooi schot met haar voet maar de scheids vond dat helaas niet oké.  
2-0, oei, daar moet wat aan gebeuren! 
2-1 Joost. 
Joost ging letterlijk naast z’n schoenen lopen want daar lag opeens zijn schoen los in het vak. 
Teun was heel actief. Deed zowel de verdediging als  het aanval vak maar ook dat vond de scheids niet zo’n goed plan. 
2-2 Thezeeb! Dit is ook de eindstand van deze superspannende wedstrijd 
 
Bedankt voor onze lieve, gedreven coaches Zoë en Anne Lotte! (die soms Anne en soms Lotte heet, dat ligt aan de 
stemming van haar moeder) 
Scheids bedankt en dank aan onze sportfotograaf Jeroen Bouwman voor de prachtige foto’s! 
 
Groetjes Joost 
 
Achilles E1 – ALO E1 11-4 
Het was onze eerste wedstrijd in het nieuwe flitsende tenue. Nikki was er helaas niet om ons te coachen, maar Benthe 
heeft ons weer top begeleid. De eerste 10 minuten speelden Liv, Jim, Dirk en Kiki. Het begin ging gelijk op maar Alo 
scoorde als eerste, 0-1. Wij hadden wel veel balbezit en gelukkig scoorde Jim de 1-1 via een hele snelle counter. Na 
ongeveer zo'n zelfde actie van Jim ging de bal er net niet in. We waren scherp en Liv onderschepte de bal veel. Ze had 
een mooi schot maar was helaas verdedigd. Alo kreeg een strafschop en scoorde 1-2. Het was tijd om te wisselen en 
Esmee en Bradley kwamen erin. Na de onderbreking scoorde Liv al snel met een afstandsschot (2-2). Weer hadden we 
veel de bal en hadden we veel doelpogingen maar de bal ging er niet in. We bleven wel goed snel rondspelen en Bradley 
scoorde de 3-2. Jammer genoeg scoorde Alo de 3-3 net voor rust ondanks de goede onderscheppingen en meerdere 
doelpogingen van ons.  
 
Na de rust kwamen we echt op stoom. We bleven de bal snel rondspelen en lieten zien wat we hebben getraind, zoals 
de goede doorlopen van Esmee en Dirk, het vrij lopen en de bal snel rond spelen. Ook bleven we snel counteren. 
Bradley scoorde de 4-3 maar Alo maakte weer gelijk 4-4. Daarna kwam Alo echter niet meer tot scoren, Bradley 
scoorde de 5-4, Dirk de 6-4 en 7-4 en Kiki de 8-4 en 9-4. We bleven elkaar goed vinden, onder andere met verre ballen. 
Alo probeerde nog wel iets maar we waren gedreven en alert, Dirk scoorde tenslotte de 10-4 en Jim de 11-4.  
 
Na de wedstrijd hebben we een leuke teamfoto gemaakt, met de rode konen als bewijs van onze inzet. Het was een 
leuke en sportieve wedstrijd en we zijn blij met het spel en de uitslag.  
 
Groetjes van Kiki Kraak 
 
Achilles E3 – Dubbel Zes E2 
Achilles E3 kwam in prachtige tenues op. Zelf vonden ze het er ook gaaf uitzien.  
De wedstrijd startte in hoog tempo en dat heeft Achilles de hele wedstrijd weten vol te houden. De doorlopen vlogen 
ons om de oren. De eerste doelpunten waren ook stuk voor stuk prachtige doorlopen. Er werd goed verdedigd en 
zorgvuldig rondgespeeld. De E3 heeft de smaak te pakken en speelde mooi korfbal. Layla heeft haar eerste doelpunt 
van het seizoen gemaakt. Gefeliciteerd, Layla 
Goed gedaan, E3. Het was een mooie overwinning. 
 
Moeder van Sem 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
In het nieuwe jaar starten we met 2 jarige. 
Als eerste is Noah van Os jarig. Hij viert op 10 januari zijn 5e verjaardag. Op 13 januari 
is Oscar Burnett jarig en vier5t dan zijn 12e verjaardag. 
Beide heren van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het is al weer ruim 2 weken geleden dat er geklaverjast is geworden. 
Door de feestdagen dus een verlaat verslag. 
Met 4 tafels bezet gingen we de strijd aan. 
Als eerste eindigden Sten en Bas M. Zij wonnen hiermee een door Slagerij Boektje gesponsorde rollade. 
De poedel was voor Tjitse en Simon en de roemprijs ging naar Charles en Frank B. 
Voor allemaal was er een prijs en er was een prijs beschikbaar gesteld door Marian V., het was een tulband en een 
doosje bonbons. 
De Uitslag: 
 Punten Roem Totaal punten 
Sten – Bas M. 4674 850 5524 
Peter v.E. – Olga 4014 810 4824 
Arie (verving de zieke Roele) – Ed 3984 630 4614 
Marian V. – Dicky 3818 660 4478 
Charles – Frank B. 3426 1000 4426 
Belinda – Emmy 3810 430 4240 
Dennis – Marc 3705 510 4215 
Tjitse – Simon 3673 520 4193 
 
De volgende klaverjasdrive zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 februari. 
Ik hoop jullie dan weer allemaal te treffen. 
Aanmelden kan vanaf nu via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134 
 
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 

 
Correctie LK10: 
Overgeschreven naar spelend lid m.i.v. zaalseizoen moet worden: 
Bedankt als donateur: Puck Gordijn 
 
Aangemeld als spelend lid mi.v. zaalseizoen: 
 Puck (P.W.) Gordijn 
 zie gemaild krantje 
 
Aanvulling LK 12:  
Aangenomen als lid: Puck Gordijn (Achilleslidnr. 3037) 
 
Hierdoor veranderen de volgende Achilleslidnr´s: 
Noah van Os wordt nr. 3038 
Ike Biekram wordt nr. 3039 
 
Aangenomen als lid: Lois Holling (Achilleslidnr. 3040) 
 
Adreswijziging: Patrick Beekhuizen naar: 
 zie gemaild krantje 
 
 Bastiaan Overwater naar: 
 zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Desiree de Bruin 
 
Aangemeld als lid per 01-01-2018: Marley (M.W.) Jol 
 zie gemaild krantje 
 
 Glenn (G.) Jol 
 zie gemaild krantje 
 
Olga 
 
 



 20
 

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 09.00 uur Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 
  09.00 uur Achilles F2 – Pernix F2 
  10.00 uur Achilles D1 – Maassluis D1 
  11.15 uur Achilles B1 – HKV/OE B1 
  12.00 uur Achilles D3 – Valto D5 
  12.45 uur Achilles A1 – Vitesse A1 
  16.00 uur Achilles A2 – Vriendenschaar A1 
  17.10 uur Achilles A4 – Tempo A5 
  19.30 uur Achilles 4 – Madjoe 3 
  20.40 uur Achilles 6 – ALO 4 
  20.35 uur Achilles 7 – DES 6 
 
 
Zondag: Zuiderpark 12.00 uur Achilles 5 – KZ Danaiden 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 2 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11973 
za 13/01 

HKV / Ons Eibernest 1 -  Achilles 1 20:15 

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 19:15 

Scheidsrechter A. Bos    
Verslag Julia 

Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14666 
za 13/01 

Tempo 2 -  Achilles 2 18:00 

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 16:15 

Scheidsrechter A. Houwing    
Verslag Michael 

Locatie Limeshallen in Alphen ad Rijn 
     

3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15389 
za 13/01 

DES 3 -  Achilles 3 19:40 

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 18:25 

Scheidsrechter J. Majoor    
Verslag Sander 

Locatie De Hoornbloem in Den Hoorn 
     

4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16910 
za 13/01 

Achilles 4 -  Madjoe 3 19:30 

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

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser 

Coach  
Reserves Alexander Bodaan, Niels Aandewiel 
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Verzamelen 18:45 

Verslag Sifra 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16484 

zo 14/01 

Achilles 5 -  KZ Danaiden 3 12:00 

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

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

Coach  
Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter D. Hoekstra    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Niels 

Opmerking Alex en Niels zie 4 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17688 

za 13/01 

Achilles 6 -  ALO 4 20:40 

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 19:55 

Scheidsrechter R. Knuist    
Verslag Erwin 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK20683 
za 13/01 

Achilles 7 -  DES 6 20:35 

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

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

Coach  
Reserves Louise Boonstoppel 

Verzamelen 19:50 

Scheidsrechter Jelmar van Hagen    
Verslag Martijn 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK22757 
za 13/01 

VZOD 3 -  Achilles 8 15:00 

Dames 
Alex van der Stap, Evy Vroomans, Isabelle Tollenaar, Judith Maes, 
Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort 
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Heren 
Elmar Muller, Henk Kop, Jasper v.d. Burg, Rick Ruis, Sem de Raad, 
Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 13:15 

Locatie Proosdijhal in Kudelstaart 
Verslag Judith 

Opmerking Louise zie 7 

     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18309 
za 13/01 

Achilles A1 -  Vitesse A1 12:45 

Dames 
Daniek Suurd, Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten, Jisse van 
Dortmont 

Heren Joël Sanches, Luca Ling, Pepijn van Loon, Rick Pot 

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

Reserves 
Iris de Jong, Romy van Vianen, Sterre Groen, Mark de Bruijn, Noa 
Brusse, Noah de Jong, Robbin Noorlander 

Verzamelen 11:45 

Scheidsrechter S. Janse    
Verslag Rick 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18662 
za 13/01 

Achilles A2 -  Vriendenschaar A1 16:00 

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 

Verzamelen 15:15 

Scheidsrechter 
Patrick 
Grimbergen    

Verslag Romy 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Romy Iris,Mark Noa en Robbin zie ook A1; Marlou en Stef zie B1 

     
A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK17697 
za 13/01 

Achilles A4 -  Tempo A5 17:10 

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 16:25 

Scheidsrechter Ivo Rog    
Verslag Annelotte 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19679 
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za 13/01 

Achilles B1 -  HKV / Ons Eibernest B1 11:15 

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

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

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

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter W. Watermulder    
Verslag Daphne 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Sterre en Noa zie ook A1 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK20863 
za 13/01 

NIO B1 -  Achilles B2 16:05 

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

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

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 14:35 

Vervoer Smit, Muller, Sanches, Winia 

Verslag Nova 

Locatie Wilgenring in Rotterdam 
Opmerking Nova en Zohier zie B1 

     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20304 
za 13/01 

BEP C1 -  Achilles C1 14:30 

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 12:30 

Vervoer Bakker, Gieselaar, Gross 

Scheidsrechter J. Leeuwerink    
Verslag Quin 

Locatie Beukenkamp in Purmerend 
     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK23173 
za 13/01 

VZOD C1 -  Achilles C2 14:00 

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 12:15 
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Vervoer Linse, Sinnige, Spies 

Verslag Mila 

Locatie Proosdijhal in Kudelstaart 
     
C3     
Opmerking Kimberly zie C2 

     

D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21784 
za 13/01 

Achilles D1 -  Maassluis D1 10:00 

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 09:15 

Scheidsrechter Diana Boogaard    
Verslag Paivi 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
D2     
Opmerking Manelle en Lucas H. zie D1 

     

D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK27670 
za 13/01 

Achilles D3 -  Valto D5 12:00 

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 Katrien Volleman, Zoë Muller 

Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter 
Teddie van 
Dortmont    

Verslag Lucas L. 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK35569 
za 13/01 

Phoenix E3 -  Achilles E2 09:00 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

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

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

Verzamelen 08:00 

Vervoer Alkema, Hulsman, Laarhoven 

Verslag Jens 

Locatie Oosterpoort in Zoetermeer 
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E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK34929 
za 13/01 

VEO E3 -  Achilles E3 10:15 

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 09:15 

Vervoer Brenkman, van der Geest, van Kaam 

Scheidsrechter 

Daniek, B 
Brummelaar, ten, 
D    

Verslag Donya 

Locatie Essesteyn in Voorburg 
     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40601 
za 13/01 

Achilles F1 -  KVS / Maritiem F1 09:00 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verslag Imke 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter 
Robbin 
Noorlander    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40589 
za 13/01 

Achilles F2 -  Pernix F2 09:00 

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

Heren Fedde van Mosel, Remi van Breukelen 

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter Iris de Jong    
Verslag Fedde 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
 
 
 



 28
 

 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Meral, Jeanette 
10.00 – 11.15 Jisse, Pepijn 
11.15 – 12.15 Julia, Bastiaan 
12.00 – 13.00 Katrienj, Zoe 
12.45 – 14.00 Valerie, Rober 
16.00 – 17.10 Amel 
17.10 – 18.30 Remko, Robbie 
19.30 – 20.40 Res. dame/heer Ach. 4 
20.40 – 21.50 Res. dame/heer Ach. 6 
20.25 – 21.45 Res. dame/heer Ach. 7 
 
Zondag Zuiderpark 
12.00 – 13.10 Res. dame/heer Ach. 5 
    
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 15-01 Marian Lijmbach 
 29-01 Olga van Reijn 
 12-02 Monique Alsem 
 26-02 Vera Rodriguez 
 12-03 Anneke Zoutendijk 
 19-03 Coby Linse 
 
 
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 20 en 21 januari 2018 
 
Achilles – DOS 
Achilles 2 – DOS 2 
Achilles 3 – Excelsior 3 
Pernix 4 – Achilles 4 
Refleks 4 – Achilles 5 
OKV 4 – Achilles 6 
Velocitas 7 – Achilles 7 
Achilles 8 – Fiks 6 
KZ Danaiden 9 – Achilles 9 
Vriendenscdhaar A1 – Achilles A1 
KVS/Maritiem A2 – Achilles A2 
Achilles A3 – Gemini A2 
TOP/SolarCompleet A4 – Achilles A4 
ZKV B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – ALO B1 
Achilles C1 – Tempo C1 
Achilles C2 – VZOD C1 
Trekvogels C1 – Achilles C3 
PKC/SWKGroep D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Dijkvogels D2 
Weidevogels D2 – Achilles D3 
Achilles E1 – VEO E1 
Achilles E2 is vrij 
Achilles E3 – VEO E3 
Die Haghe F1 – Achilles F1 
Die Haghe F2 – Achilles F2 

Za 19.10 uur 
Za 17.50 uur 
Za 16.30 uur 
Za 18.35 uur 
Zo 13.25 uur 
Za 12.25 uur 
Za 13.05 uur 
Za 20.40 uur 
Zo 10.00 uur 
Za 15.10 uur 
Za 17.50 uur 
Za 15.15 uur 
Za 13.50 uur 
Za 14.35 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.10 uur 
Za 13.05 uur 
Za 12.20 uur 
Za 11.05 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 10.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 12.00 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Zijl 
Marimbahal 
Oostzaan 
De Does 
Zuiderpark 
Drie Oktoberhal 
De Wielewaal 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
De Wasbeek 
De Struyck 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zadkinehal 
PKC-hal 
Zuiderpark 
SRC Rottemeren 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 

 
 
 
 
 
 
 


