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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 070-3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Inge van Staalduinen 
 Tel: 06-18595767 (alleen aanvoerders) 
 e-mail: inge.vstaalduinen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Audrey de Man 
 Tel: 06-41969490 
 e-mail: audrey.deman@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.nl  
Voorzitter TC 
 Sten Verleg 
 Tel: 06-55778913 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achillesshirts 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 Email:activiteitencommissie@hkvachilles.nl 
 Mariekie22@hotmail.com 
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 Email: materialencommissie@hkvachilles.nl 
 ilanverboom@gmail.com 
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Achilles A1 met één been terug naar de Hoofdklasse 
********************************************** 

 
“Vandaag stond hij dan op het programma, de topper tegen Vitesse A1. Heel de week stond in 
het teken van deze wedstrijd. We hebben hard en goed getraind met een complete groep en dan moet 
het gebeuren. En het gebeurde! Wat speelden we volwassen en als een TEAM, verdedigend zat het goed in mekaar en aanvallend scoorden 
we over veel schijven en gaven Vitesse geen enkele kans wat resulteerde in winst. Wat zijn we trots op deze kanjers van Achilles A1”.. 
aldus trotse trainers Rober en Valerie Pronk op Facebook. En waarom zouden ze niet trots zijn? Want wát een prestatie 
leveren onze junioren van de A-selectie dit jaar wederom in de Overgangsklasse. En eerlijk is eerlijk; als je mij vorig jaar 
na de harde degradatie uit de Hoofdklasse had gevraagd hoe het er volgend jaar na kerst voor zou staan, weet ik niet of 
ik toen had gezegd dat de vernieuwde A-selectie zo sterk bovenaan zou staan in de Overgangsklasse.  
 
Helaas kon ik er niet bij zijn afgelopen zaterdag, net als veel andere wedstrijden dit seizoen. Maar toen ik onderweg naar 
mijn eigen wedstrijd zag dat er met maar liefst 23-15 gewonnen was van directe concurrent en veld-hoofdklasser 
Vitesse, was ik toch wel een beetje erg trots. Want als Achilles A1 blijft doen wat het dit hele zaalseizoen al doet, kan 
het zich volgend seizoen wederom op gaan maken voor de Hoofdklasse. En dat is een prestatie van formaat!  
 
Toch is het belangrijk al vooruit te kijken naar volgend seizoen. Want heeft Achilles dan volgend  jaar iets te zoeken in 
de Hoofdklasse? Het is namelijk erg belangrijk om een jaar te overleven in de Hoofdklasse, wil je de jaren daarna echt 
iets kunnen betekenen in de hoogst haalbare klasse. In het volgende seizoen zal een deel van de bestaande groep door 
moeten stromen naar de senioren en zal de A-jeugd dus aangevuld moeten worden met talenten uit de huidige B-
selectie. Gelukkig is die B-selectie op dit moment sterk genoeg om die leegte volgend jaar op te vullen en zit er in de 
huidige A-selectie nog genoeg rek qua talent dat dat in mijn ogen volgend seizoen helemaal goed gaat komen.  
 
Voor nu is het zaak om eerst even lekker te genieten van alle aandacht die op de groep afkomt en gaat komen. Velen 
van de huidige spelersgroep heeft de afgelopen jaren ieder seizoen wel in de spotlight gestaan als het gaat om de 
prestaties. Of het nou een NK’tje her en der was of het daadwerkelijk spelen in de A-Hoofdklasse, iedere speler heeft 
zijn of haar rugtasje vol met ervaring van de afgelopen jaren. Dus heb ik er alle vertrouwen in dat dat kampioenschap in 
de Overgangsklasse wel binnengesleept zal gaan worden. Maar, dan moet men wel blijven doen wat het dit hele seizoen 
al mee bezig is. Heel Achilles is in ieder geval trots op jullie… 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

SNS Bank nieuwe hoofdsponsor HKV Achilles 
***************************************** 

 
Per afgelopen zaterdag is het officieel, we mogen met gepaste trots 
vetellen dat SNS Bank de nieuwe hoofdsponsor is van HKV 
Achilles. De bank sponsort onder andere de voltallige Achilles-
selectie. SNS klopte bij Achilles aan dankzij Elly Rosenbaum, ouder 
van Tristan (A2) en vroeger zelf korfballer bij Achilles. Zij én SNS 
stellen zich graag even voor. [Foto: Haagse Topsport, Hans van der 
Valk] 
 
Iedereen heette Muller of Mulder bij Achilles 

“Ik ben Elly Rosenbaum en ik werk 
als financieel adviseur bij SNS in 
Den Haag. Ik ben in de Vruchtenbuurt geboren en opgegroeid. Als 8-jarige ben ik, 
aangespoord door mijn buurmeisje Petra, bij Achilles gaan korfballen. Toen korfbalden 
we nog in drie vakken! Olga en Peter Zoutendijk kwamen vooraf bij mijn ouders thuis 
om zich voor te stellen. In mijn belevenis heette trouwens iedereen Muller of Mulder 
bij Achilles. En natuurlijk ieder jaar het kamp, wat een feest! De nachtdropping vond ik 
heel spannend en ook de afsluiting met bonte avond ben ik nooit vergeten, of alle 
vriendschappen die ontstonden. Ik korfbalde tot mijn 17de, door blessures heb ik toen 
een andere sport moeten kiezen. Mijn keuze badminton bleek geen slechte: 35 jaar lang 
heb ik met plezier en blessurevrij competitie en toernooien gespeeld.” 
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Achilles: plezier aan sport en samenzijn 
 “Het verenigingsleven sprak mij enorm aan, ik bleef altijd in het bestuur van een vereniging en natuurlijk de 
feestcommissie. Ik ben Achilles wel blijven volgen door het lezen van wedstrijdverslagen in de kranten. Door mijn 
zoon Tristan ben ik vier jaar geleden weer in contact gekomen met Achilles. Bij het kijken van de wedstrijden van 
Tristan en andere teams, zag ik bekende gezichten van vroeger die nog steeds actief zijn voor de vereniging. Ik ben zelfs 
ook zelf weer gaan korfballen, bij de recreanten. Achilles is een korfbalvereniging waar mensen plezier beleven aan 
sporten en samenzijn. Toegankelijk voor iedereen, een plek waar leden zich thuis voelen. De selectie is kwalitatief goed 
en ze willen graag nog veel meer bereiken. Dat bracht mij op het idee om SNS als sponsor te verbinden aan Achilles!” 
 
SNS: Heel normaal 
“Ik werk met veel plezier bij SNS Den Haag. Ik vind het leuk om mensen te helpen en te adviseren, bij de financiering 
van een woning of hun huidige hypotheek. SNS (Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken) is van huis uit een 
spaarbank, maar biedt ook hypotheken en verzekeringen aan. De bank vindt dat bankieren anders, beter en normaler 
kan. SNS voert een koerswijziging door met als motto ‘Heel normaal’. SNS vindt dat bankieren weer normaal moet 
worden: zonder fratsen, uiterlijk vertoon of cryptisch omschreven 
polisvoorwaarden. SNS doet wat een bank hoort te doen: mensen van goed 
financieel advies voorzien en producten aanbieden tegen een scherpe prijs. We 
staan dicht bij de mensen, zijn transparant en bieden eenvoudige en duidelijke 
producten.” 
 
“SNS bestaat al 200 jaar en is sinds 2006 gevestigd in Den Haag met drie 
winkels, waar klanten zes dagen per week terecht kunnen. Ook op zaterdag en 
zelfs op donderdagavond. Klanten kunnen gewoon binnen lopen voor advies 
over betalen, sparen, verzekeren en hypotheken. Loop eens gerust binnen bij 
één van onze winkels in Den Haag. U treft mij persoonlijk aan in onze winkel 
op de Frederik Hendriklaan 142. Tot slot wens ik bij deze Achilles graag een 
sportief en goed 2018 toe!” 
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Activiteiten Agenda Senioren 

20-02 
23-02 
02-03 

Kantine verhuurd 
Klaverjassen 
Darten 

07-03 
17-03 
02-05 
27-06 

Schoonmaak kantine 
Feest 
Schoonmaak kantine 
Schoonmaak kantine 

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

 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 25-20 
Tempo 2 – Achilles 2 23-19 
DES 3 – Achilles 3 15-12 
Achilles 4 – Madjoe 3 14-18 
Achilles 5 – KZ Danaiden 3 18-7 
Achilles 6 – ALO 4 16-19 
Achilles 7 – DES 6 11-14 
VZOD 3 – Achilles 8 11-11 
Achilles 9 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
HKV/Ons Eibernest 25-20 
KVS/Maritiem – BEP 24-24 
KVA – De Meervogels 24-27 
DOS – ZKV 25-21 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KVS/Maritiem 8 11 5 2 1 206 156 50 0 
Achilles 8 11 5 2 1 170 172 -2 0 
DOS 8 10 5 3 0 203 202 1 0 
De Meervogels 8 9 4 3 1 190 178 12 0 
KVA 8 8 4 4 0 193 201 -8 0 
BEP 8 7 3 4 1 181 187 -6 0 
HKV/Ons Eibernest 8 6 3 5 0 186 199 -13 0 
ZKV 8 2 1 7 9 175 209 -34 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Tempo 2 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag stond voor het 2e van Achilles de wedstrijd tegen de koploper Tempo op het programma. 
Doordat Inge geopereerd is (sterkte nog), Benthe geblesseerd is (duurt lang  ) en Lars, Twan, Michael en Raquel met 
het 1e mee moesten/mochten spelen (Dylan en Arien sterkte met jullie blessure) tegen Eibernest speelde het 2e met 
een zeer uitgedund team. Gelukkig konden we een beroep doen op een aantal kanjers uit het 3e (Jeroen, Alana en 
Simon) en de A1 (Joel, Jisse en Danique). 
De eerste helft ging erg gelijk op. Achilles leek zelfs sterker de eerste 30 minuten en stond 12-13 voor met rust. 
De 2e helft begon heel slecht voor Achilles en het werd eigenlijk ook niet beter. Doordat Tempo heel anders ging 
verdedigen lukte het Achilles niet meer om de bal door de mand te gooien. In ieder geval niet vaak genoeg want de 
wedstrijd eindigde met 22-19 op het scorebord voor de thuisploeg Tempo. Als Achilles deze wedstrijd had gewonnen 
zou ze nog in de top meedraaien maar helaas is dit niet gelukt. Nu moet het 2e van Achilles ervoor zorgen dat ze in 
ieder geval veilig blijft en niet tegen degradatie aan gaat zitten.  
Scores: Ilan 4x, Tobias 4x, Merel 3x, Amel 2x, Kelly 2x, Jeroen 2x, Alana 1x, Joel 1x. 
Reserves en invallers bedankt dat jullie er voor ons waren, Martin bedankt voor het coachen, publiek bedankt voor de 
aanmoedigingen, tegenstanders bedankt voor jullie sportieve spel (dank voor jullie applaus na mijn laatste punt vanaf de 
middellijn  ) en scheidsrechter bedankt voor het fluiten. 
 
Tobias Welbergen 
 
DES 3 – Achilles 3 
Afgelopen zaterdagavond was het tijd voor revanche. Na de spannende, maar uiteindelijk verloren 
wedstrijd tegen DES thuis, wilden we de punten deze keer mee nemen naar Den Haag. Omdat een 
aantal spelers bij zowel 1 als 2 mee moesten, was het team niet geheel compleet, maar geen reden om ons zorgen te 
maken. Uiteindelijk liepen de wedstrijden bij DES uit dus konden Jeroen, Simon en Alana nog op tijd aanwezig zijn. 
Daarnaast hadden we Daniek op de bank, waar we uiteraard heel dankbaar voor waren/zijn!  
Het fluitsignaal ging en we startten direct met een 1-0 voorsprong. De felheid zat er goed in, maar toch hier en daar was 
het soms lastig om elkaar goed te vinden. Het was een wisselvallige eerste helft, maar toch wisten we het lang op een 
gelijke stand te houden. Wederom een spannende wedstrijd, die voor beide partijen tot winst kon leiden. In de tweede 
helft stonden Alana, Jeroen, Danique en Simon inmiddels ook in het veld. We wilden allemaal winnen en het bleef tot 
laat in de tweede helft nog heel spannend. De scheids zat mee, want we hebben veel ballen meegekregen, dus qua 
omstandigheden zat een overwinning er zeker in. Helaas konden wij de tijdelijke voorsprong niet behouden en 
begonnen we zelfs achter de feiten aan te lopen. Ook voor het vak van Wesley, Sander, Laura en Kaylee was het op het 
gegeven moment niet meer te doen om een doelpunt nog langer tegen te houden. Mijn complimenten aan jullie voor 
het ontzettend goed verdedigen van jullie tegenstanders en voor de mooie aanvallen! Uiteindelijk liepen wij met 
teleurgestelde gezichten en een stand van 15-12 het veld uit. 
Nu snel weer alles vergeten, hard trainen de komende week en op naar de volgende wedstrijd! Het wordt nu echt een 
keer tijd om een spannende wedstrijd als deze met de overwinning naar huis te gaan. COME ON ACHILLES! 
 
Groetjes Alana 
 
Achilles 6 – ALO 4 
Na de ruime overwinning vorige week en het feestje wat daarna gevierd werd was iedereen net op tijd nuchter voor de 
wedstrijd tegen het grote (19 teamleden) en ervaren ALO 4. We druppelden rond de klok van 20:00 uur de hal binnen 
om te constateren dat we minimaal een half uur uitloop hadden. Voordeel hiervan was wel dat Shirley en Tristan ook 
een keer wat meer tijd hadden om zich voor te bereiden. In afwezigheid van Matthijs en Erwin (die een onrustige nacht 
heeft gehad omdat zijn schoonouders bleven slapen na een vals alarm van Aukje) begon de wedstrijd net iets na 21:00 
uur onder leiding van de bekende Rob Knuist. Na wat inlikpraktijken bij de scheids begonnen we de wedstrijd toch 
weer wat stroef. Er werd heen en weer goed gescoord, voor tegen, voor tegen. Dit resulteerde in een 3 punten 
voorsprong met rust in ons voordeel. ALO voelde nattigheid en brengt een tweetal ervaren spelers in het veld bij 
aanvang van de tweede helft. Tristan raakt zo geïntimideerd door zijn heer die letterlijk 2x zo groot was dan hijzelf dat 
hij het niet meer zag zitten en zich letterlijk door yHoeri (zijn elleboog) uit het veld liet slaan. Onze reserveheer Sem die 
erg veel zin had om in te vallen… (zou het komen doordat hij vorige week in Lissabon zijn Evy ten huwelijk heeft 
gevraagd??) vervulde zijn taak uitstekend. Met zijn lengte en zuivere schot konden we goed meekomen met het snel 
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scorende ALO. We kwamen weer voor, we kwamen weer achter. Uiteindelijk trokken we aan het kortste eind en 
verliezen we een goede wedstrijd met 16-19. We verheugen ons op het beloofde eerste rondje van yHoeri maar die 
piept er snel tussenuit naar zijn mooie Lisa. Weer een teleurstelling. Volgende week tegen het vervelende OKV (komt 
vooral door het 020 gebied en accent) weer 2 punten pakken. Toch kunnen we het weekend positief afsluiten. Evy 
heeft volmondig JA gezegd tegen Sem en er is een nieuw wondertje geboren. Een beroemd en stralend mannetje. Nu al 
een man van het volk. ‘Tibbe’ heeft zich laten zien aan zijn Oma en Opa waardoor Erwin en Aukje met een gerust hart 
thuis lekker kunnen gaan bijkomen. 
 
XoXo Alex Opmeer 
 
VZOD 3 – Achilles 8 
Wedstrijd nummer twee van 2018 en uiteraard van het nieuwe shirt. Natuurlijk was er weer een mooie lijst met 
afwezigen, maar inmiddels konden we gelukkig vertrouwen op wederom Lars en Donna, die blijkbaar één van de 10 
inwoners van Kudelstaart kenden. En gelukkig kwam ook Alex O. mooi niet opdagen. Afwezig waren Henk die zijn 
verjaardag vierde zonder ons daarbij uit te nodigen, maar goed: toch van harte. Ook afwezig was Tom die blijkbaar 
gewoon in Holland op vakantie was, Kim Holland dan wel te verstaan. Daarnaast werd ook Elmar gemist, waarom hij 
er niet was wist eigenlijk niemand. Waarschijnlijk had hij weer een lucratieve cateringklus binnen gehaald. Ook afwezig 
was Louise, die Antwerpen fijner vond om naar af te reizen dan naar het gehucht Kudelstaart, locatie van de wedstrijd 
tegen VZOD. Na het blijven plakken in de auto van Rick en de wilde weekend avonturen van Alex weer te hebben 
gehoord kreeg we eerst een leuk nieuwtje te horen van Sem en Evy. Waar Rick zich nog afvraagt hoe ver Evy is en of 
ze dan eigenlijk wel kon spelen, was de rest al bezig met het plannen van de vrijgezellenfeestjes. Gefeliciteerd beiden! 
Met dit heugelijke feit moesten er dan vandaag eindelijk weer eens de volle punten gepakt worden. Waar we volgende 
week in de laatste minuut de punten verspilden, wisten we vandaag één puntje te stelen door in de laatste minuut nog 
twee goals te maken. De laatste viel uit een gemiste strafworp. Terwijl de tegenstander opgelucht adem haalde en de 
overwinning binnen dacht te hebben, werd de bal gelukkig snel afgevangen en in tweede instantie toch nog tot een 
doelpunt verwerkt. Zeker een punt te weinig, maar onder het mom van beter iets dan niets stapten we toch met een iets 
fijner gevoel de douche onder. Donna, Lars en ook Alex weer onwijs bedankt! Later op de avond kregen we ook nog 
mooi nieuws van oud ploeggenoot De Laleijne met de geboorte van Tibbe, wat kan die gozer mooie kinderen maken 
he! 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Vitesse A1 23-15 
Achilles A2 – Vriendenschaar A1 16-14 
Achilles A3 was vrij 
Achilles A4 – Tempo A5 17-5 
Achilles B1 – HKV/Ons Eibernest B1 31-16 
NIO B1 – Achilles B2 10-10 
BEP C1 – Achilles C1 15-9 
VZOD C1 – Achilles C2 18-8 
Achilles C3 was vrij 
Achilles D1 – Maassluis D1 26-4 
Achilles D2 was vrij 
Achilles D3 – Valto D5 6-3 
Achilles E1 was vrij 
Pheonix E3 – Achilles E2 17-12 
VEO E3 – Achilles E3 9-5 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 11-3 
Achilles F2 – Pernix F2 4-6 
 
Op deze zonnige zondagmorgen probeer ik te bedenken wat ik ga schrijven over de wedstrijd van gisteren. De C1 
speelde tegen BEP C1, een ploeg die in dezelfde situatie verkeert als wijzelf. Een leerzaam jaar, maar weinig punten 
voor de ranglijst. Na een lange, grijze rit naar het verre Purmerend kwamen we aan in de nieuwe sporthal van BEP. De 
ploeg had er zin in. Er werd met energie aan de wedstrijd gestart en dat bleef eigenlijk de hele wedstrijd. BEP gaf veel 
druk naar binnen en daar hadden we moeite mee. Ze kwamen snel op voorsprong, maar dat duurde niet lang. Achilles 
maakte gelijk, met dank aan Merel die goed voorlangs naar binnen ging en sowieso een goede pot speelde. Achilles 
speelde met veel inzet, maar toch bleef de rem er nog op zitten. Waar blijft toch die Haagse bluf? We moeten echt nog 
meer met de beuk erin de volgende keer. Het spel ging verder gelijk op, maar na de 4-4 liep BEP vlak voor rust toch 
nog even uit. Niet voor het eerst dat de concentratie iets te vroeg op is bij onze C1.. De ruststand was 7-4. Na de rust 
kwam de wedstrijd wat meer los. Kansen over en weer, waarbij BEP de afronding beter verzorgde. Zeker het laatste 
kwartier was het aanvallend goed wat we deden. Maar ondanks een paar mooie goals van Floor, Citlali en Merel liep 
BEP uit en ging de wedstrijd verloren met 15-9. Een rotte uitslag. Maar je moet de wedstrijd gezien hebben om te 
weten, dat er met veel energie en inzet is gespeeld. Het spel is weer iets gegroeid en individueel gebeuren er goede 
dingen. Om wedstrijden te winnen zullen de fouten eruit moeten en zullen we een stabiel niveau moeten neerzetten, 
een wedstrijd lang. Ook moet de rem eraf. Voorzichtigheid nekt ons. Volle bak gaan, de hele wedstrijd. Daar gaan we 
komende week weer hard aan werken! Scheidsrechter bedankt! En ook de ouders bedankt die ons steeds weer 
chauffeuren naar waar-dan-ook! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – Vitesse A1 
Vandaag stond voor ons DE wedstrijd op het programma. Vitesse stond namelijk 1 punt achter ons, en wilde maar al te 
graag de koppositie overnemen. Dit lieten wij natuurlijk niet toe en begonnen daarom dus ook wel erg lekker aan de 
wedstrijd. We kwamen 3-0 voor waarvan een jumpshot goaltje van Pepijn erg mooi was. Daarna kwam Vitesse terug en 
ging het lang gelijk op, tot aan de 6-6. Na de 6-6 sloegen we een gat van 3 punten tot aan de rust. Bij rust stonden we 
13-10 voor waarvan de 13 goals van 6 verschillende personen afkwamen. Dat is de reden waardoor we in de tweede 
helft niet meer in de problemen kwamen. We scoorden over veel verschillende schrijven, waar Vitesse dat niet echt 
deed. Uiteindelijk wonnen we met 23-15. Hierdoor staan we nu 3 punten voor op Vitesse en Kvs. Ons doel is al vanaf 
het begin kampioen worden en daar staan we nu ook wel echt goed voor. Dit kan niet zonder de trainers Rober en 
Valerie waarbij we hard en goed trainen. En dit kan ook zeker niet zonder Paul. Paul staat bij elke training en wedstijd 
om ons te steunen en voor ons te zorgen. En de Reserves ook weer bedankt dat jullie er elke week staan! Op naar 
volgende week Vriendenschaar uit! 
 
Groetjes Rick 
 
Achilles A2 – Vriendenschaar A1 
Na vorige week een hele slechte wedstrijd gespeeld te hebben, wisten we dat we deze wedstrijd er met volle bak in 
moesten gaan. Bij de voorbespreking met Ferry, die ons samen met Amel coacht (Amel had zelf een wedstrijd) waren 
we helemaal klaar voor de wedstrijd, vakken en tactieken door gesproken, begonnen we aan de wedstrijd. De wedstrijd 
startte niet goed, we kwamen 0-3 achter. Langzaam raakte we geconcentreerd en kwamen we in de wedstrijd. De stand 
ging gelijk op, maar door beslissingen van de scheids kwamen we op een goede voorsprong, in de rust stonden we 12-7 
voor. Door een peptalk van Ferry hadden we er vertrouwen in. Na de rust kwamen we gelijk weer 14-7 voor, maar toen 
zakte we weer wat in, Vriendenschaar kwam terug tot 14-10. Door een aantal wissels in te brengen hebben we 
uiteindelijk 16-14 gewonnen. Deze winst waren we aan het publiek verschuldigd, ze steunen ons trouw en ze hebben nu 
een goede en winnende wedstrijd gezien. Met Amel en Ferry gaan we op naar de volgende weken, we hopen weer op 
winst! 
 
Romy van Vianen 
 
08-01-2018 Achilles B1 - Meervogels B1  
Wij speelden zaterdag tegen Meervogels. 
Zaterdag hadden we voor het eerst onze nieuwe shirts dus dat 
was wel even wennen. 
Wij kwamen al snel op voorsprong door 2 doelpunten van 
Olivia.  
Bij rust stond het 11-4. Na ongeveer 5 minuten gespeeld te hebben in de 2e helft kwam Sterre die net terug is van een 
blessure er in. 2e helft gingen we goed door en was de eindstand: 28-11. Hopelijk gaan we dat volgende week weer 
doorzetten. 
 
Yara 
 
Achilles B1 - Eibernest B1 
Afgelopen zaterdag speelde we de wedstrijd tegen de Eibers. Tijdens de bespreking hadden we afgesproken dat we 
vanaf minuut één de wedstrijd fel zouden starten. We begonnen zoals afgesproken sterk aan de wedstrijd. We kwamen 
al snel 2-0 voor en Eibernest kon niet tot een goede aanval komen. Helaas konden we de goede start die we maakte niet 
vol houden maar gingen we met 13-7 de rust in.  
De tweede begonnen we weer fel en konden we dit volhouden tot het einde dit bracht ons tot een 31-16 winst!  
 
Daphne 
 
Achilles C1 – Top C1 (vorige week) 
Top ging heel goed van start, het eerste kwartier stonden we al 0-5 achter. Toen scoorde Thijs Het was 1-5. Toen 
scoorde Max Het was 2-5. Daarna stopte wij tot de 2e helft met scoren. Maar Top niet. In de rust stond het daarom 2-8. 
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De tweede helft ging het bij ons beter met scoren. We scoorde er de tweede helft 6. Alleen bij top ging het ook goed. 
Zij scoorde er namelijk 10. Gelijk in het begin scoorde top er weer een. Maar snel erna scoorde wij. Daarna duurde het 
voor ons weer even en scoorde top er 3. Maar daarna scoorde Quin en Ivy. Top scoorde nog 3 keer. Het stond nu 6-16. 
We wisten eigelijk al dat we gingen verliezen. Maar we gingen door. Want Thijs scoorde nog een keer. Alleen Top ook. 
Maar toen maakte Top een overtreding en scoorde Max nog een strafworp. Top scoorde nog een keer. En toen was de 
wedstrijd afgelopen. Het werd uiteindelijk 7-18. Het was voor Achilles geen goede wedstrijd. Maar de volgende tegen 
BEP gaan we er weer tegenaan. 
 
Noah 
 
VZOD C1 – Achilles C2 
Dit keer reisde het damesteam C2 af naar Kudelstaart om tegen de C1 van VZOD te spelen. 
In de aanval waren Silja, Sanne, Lideke en Maleah, en de verdediging Femke, Melissa L en 
Melissa V en Elise. Kimberly was reserve. 
Al in de eerste minuut scoorde Silja een prachtig punt. En even later had VZOD ook gescoord.  
Er werd door beide ploegen in een kwartier tijd hard gewerkt wat resulteerde tot 9-6 voor de rust. Het was een 
spannende wedstrijd en er werd goed samengewerkt. De iongens van de tegenpartij waren sterk in scoren op afstand. 
Na de rust werd Melissa L vervangen door Kimberly, die ook nog een punt scoorde. Eindstand was 18-8.  Helaas waren 
ze te sterk voor ons, maar we hebben ons best gedaan en het was een leuke wedstrijd. 
We willen de invallers  (Melissa L en Kimberly) en de scheidsrechter van VZOD bedanken voor hun sportieve inzet. 
 
Groetjes van Maleah 
 
Achilles D1-Maassluis D1 
Sinds kort spelen we in nieuwe vakken: Nikki-ik-Damien-Mick en Demi-Jill-Levi-Björn zij beginnen een goede eerste 
aanval, want Levi maakt een omdraaibal en schiet hem erin met één hand: 1-0. Daarna maakt Levi weer een goal van 
ver: 2-0. Daarna maak ik een doorloop en die was aangegeven door Mick: 3-0. Daarna maak ik nog een doorloop en die 
was aangegeven door Nikki: 4-0.  Demi  maakt een doorloop: 5-0. Door een doorloop van Levi die is aangegeven door 
Jill wordt het 6-0. De stand gaat zo snel dat mijn moeder het niet bijhoudt op de tribune, maar gelukkig kreeg ze hulp 
van de andere ouders. Dan krijgen we een goal tegen. Mick maakt een mooi afstand schot en dat maakt de 7-1. Weer 
een goal tegen. Dan maakt Levi  weer een doorloop en die wordt aangegeven door Jill: 8-2. Dan maakt Mick een 
afstandschot: 9-2. Daarna krijgen we weer een goal tegen. Dan maakt Levi een doorloop met één hand die wordt 
aangegeven door Jill dat maakt de 11-2. Demi geeft Levi een doorloop aan: 12-2. De tegenpartij maakt nog een goal en 
dan is het rust: 12-3... Dennis zei dat de vorige keer tegen Maassluis de einduitslag 13-3 voor ons was en dat was het nu 
bijna in de rust al. Mick gooide de bal naar mij en toen scoorde ik van een afstand: 13-3. Jill ving de bal onder de korf af 
en maakte toen de 14-3. Daarna maakte Levi nog een mooi schot: 15-3. Toen maakte ik de 16-3 van een afstand. Ik 
maakte nog een korte kans en toen stond het 
17-3. Björn maakte een doorloop en die werd 
aangegeven door Jill: 18-3. Nicole vertelde dat 
dit de hoogste uitslag is voor de D1 in dit 
seizoen. De 17-10 tegen PKC staat op twee. 
Levi gooide de bal naar Björn en hij maakte 
toen een mooi schot: 19-3. Mick maakt de 20-
3. Dan krijgen we een goal tegen.  Levi scoort 
daarna van een afstand: 21-4. En Demi maakt 
er ook een: 22-4. Toen kwam Lucas er in voor 
Damien. Mick maakt een afstandschot en dan 
is het 23-4. Ik geef de bal aan Nikki en zij legt 
de bal erin: 24-4. Damien wordt 
teruggewisseld  in de plaats voor Lucas. En 
Björn  wisselt met Lucas zodat Lucas in de 
aanval staat. Levi maakt een afstandschot en het is dan is het 25-4. Dat was de uitslag voor vandaag. Damien heeft 
helaas niet gescoord maar heeft heel goed aangegeven en vrijgelopen.  
 
Scheidsrechter, Diana Boogaard, bedankt voor het fluiten. Lucas en Manelle heel erg bedankt voor het invallen en het 
reserve staan. Het publiek heel erg bedankt voor het aanmoedigen en met het helpen van mijn moeder met het verslag. 
En natuurlijk bedankt dat Maassluis erbij was om deze wedstrijd te spelen. 
 
Groetjes Paivi 
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Achilles D3 – Valto D5, zaterdag 13 januari 
Vandaag begonnen Jalien, Tehzeeb, Siemen en Viggo in de aanval en in de verdediging stonden Armin, Nikki, Teun en 
Bregje. 
De wedstrijd begon rustig, waarbij het opviel dat Teun veel ballen onderschepte. Ondanks een aantal mooie schoten 
van Tehzeeb en vooral Jalien, bleef de stand 0 – 0.  
 
Na de wissel kwam er echter direct een mooie aanvalsactie van Armin, Nikki, Bregje en Teun, waarbij Teun het eerste 
doelpunt scoorde: 1 – 0! Bregje miste helaas met een geweldig mooie doorloop, maar kort daarna maakte ze het 
ruimschoots goed: ze onderschepte de bal van Valto, schoot op de korf en scoorde het tweede doelpunt. 
 
Ondertussen zit de verdediging bovenop de tegenstanders, waardoor zij nauwelijks tot schot kunnen komen. Dit geeft 
Teun de kans om 3 – 0 te scoren. 
Ook Armin weet de korf goed te vinden en zorgt ervoor dat de stand vlak voor de rust 4 – 0 wordt. 
 
Na de rust staan Tehzeeb, Lucas B., Siemen en Joost in de aanval en in de verdediging beginnen Teun, Bregje, Armin 
en Lucas L. 
Al vrij snel weet Tehzeeb de bal te onderscheppen, op de korg te schieten en het vierde doelpunt te scoren. 
Valto lijkt ondertussen een goede aanval samengesteld te hebben, waardoor zij een kans krijgen om hun eerste doelpunt 
te scoren. 
Tehzeeb vindt echter dat er nog wel een puntje bij kan voor Achilles en maakt er 6 – 1 van. 
Na de wissel hebben de Achillianen het erg moeilijk in de aanval, maar ook de verdediging blijkt niet sterk genoeg voor 
Valto. Lucas B., heeft een sterke en lange tegenstander, maar Lucas laat zich niet uit het veld slaan! Ondanks dat scoort 
Valto nog twee keer, waardoor de stand op 6 – 3 komt. Een mooie winst in een mooie wedstrijd! 
 
Lucas Latour 
 
Phoenix E3 - Achilles E2 
Op deze erg vroege zaterdag in Zoetermeer was het binnen enkele minuten 0-1 ( Milan) en 0-2 ( Jens ). Het gebrek aan 
uitslapen was nog niet zichtbaar...... integendeel. Al snel 0-3 ( Sanne ). Dat het 1-3 werd mocht de pret niet drukken. 
Onze E2 kanjers vlogen over het veld. De 2-3 (gevolgd door de 3-3) beviel Sanne niet en zette haar aan tot een 
prachtige 3-4. Al snel weer 4-4 en toen was het Lynn die voor de 4-5 zorgde. In rap tempo werd het 5-5. Even een 
minuutje rust en een peptalk van de trainster. Direct daarna de 6-5 en 7-5...... jammer ...... maar geen reden voor deze 
sportievelingen om bij de pakken neer te zitten. Milan dacht er net zo over dus werd het 7-6. De 8-6 en 8-7 ( Milan) 
volgden elkaar binnen enkele seconden op. Het werd 9-7 en daarna rust. Bijna schor van het coachen en aanmoedigen 
sprak onze toptrainster de E2 tijdens de rust toe, zodat men met hernieuwde energie de tweede helft instapte. Het werd 
10-7. Lukas maakte daar al snel 10-8 van. Het werd 11-8. Maar ook gelijk weer Lukas voor de 11-9. Phoenix maakte de 
12-9. Dat liet Erik niet op zich zitten en hij zette de stand op 12-10. Het tempo was al aardig maar ging ophoog en 
omhoog. Sanne was de 12-10 zat en maakte er 12-11 van. De tegenpartij wilde niet achterblijven dus werd het 13-11. 
En 14-11. Sanne bewees ondertussen even dat het echt HAAR bal was en ging er triomfantelijk mee vandoor. Prachtig. 
Phoenix zorgde voor de 15-11 en 16-11. Maar daar was Sanne weer voor de 16-12. Bijna tijd en toen 17-12. Wat werd 
er hard gewerkt. Dit werd de eindstand na een wedstrijd waarbij snelheid, inzet en samenspel weer hoog in het vaandel 
stonden. En nu...... de rest van de zaterdag. 
 
Lara Nooteboom 
 
Achilles F1 tegen KVS 
De eerste 10 minuten speelden Imke, Sophie, Lars en Tim. tegen 
vier dames van KVS. Lars was heel goed in het onderscheppen 
van de bal. Sophie volgde haar tegenstander als een schaduw. We 
hadden best wat kansen maar het lukte nog even niet om te 
scoren: 0-0. 
De tweede 10 minuten speelden Imke, Britt, Semm en  xander. 
We speelden in hoog tempo, we bewogen veel. We gooiden veel 
over, steeds kleine stukjes. We speelden de bal rond in een 
molentje.  Dat was te zien aan de doelpunten: 
1-0 Semm 
2-0 Britt 
3-0 Britt 
4-0 Britt 
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En zo gingen we de rust in. 
De derde 10 minuten speelden Sophie, Imke, Lars en tim. KVS speelde met een superspeler. Dat leverde 
KVS twee doelpunten op. Tim zat steeds goed tussen zijn tegenstander en de bal. Sophie liep heel goed vrij. 
Imke ook. Ons teamspel werd wel wat chaotischer, we waren wat minder geconcentreerd. Gelukkig scoorde 
Imke een doelpunt: 5-2 
 
 De laatste  10 minuten speelden Britt, Semm, Lars en Xander. Het regende doelpunten: 
6-2 Sem 
7-2 Sem 
8-2 Lars 
8-3 KVS 
9-3 Xander 
10-3 Xander 
11-3 Xander, einde wedstrijd. 
Onze nieuwe outfits speelden fijn! We hebben een teamfoto + een F-foto gemaakt. Xander heeft getrakteerd 
omdat hij net jarig is geweest. 
Scheidsrechter, bedankt voor het fluiten! En Merel en Rick, bedankt voor het coachen! En publiek, natuurlijk 
ook heel erg bedankt voor alle support! 
 
Groetjes van Imke 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
Er kan deze week flink gefeest worden, jarige genoeg. 
Als eerste is Elishya Ros jarig, zij viert op 17 januari haar 12e verjaardag. OP 19 januari 
wordt Jarmo Laarhoven 5 jaar en Lisanne Verhagen viert dan haar 12e verjaardag.. 
Op 22 januari weer 2 jarige, Sanne vd Zwan viert haar 14e verjaardag en Paivi Labordus 
haar 11e. 
Dan hebben we op 23 januari weer 2 jarige, Eva Sluiter wordt dan 9 jaar en Noah de 
Bruijn  wordt 14 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van met (hopelijk) veel 
cadeautjes. 
 

Kampavond in de middag? 
*********************** 

 
Ja, je leest het goed. Normaal gesproken houden we er een gezellige vrijdagavond op na, maar met al die trainingen leek 
het ons wel een goed idee de avond eens te verplaatsen naar een zondagmiddag. Eens kijken hoe dat bevalt!! 
Daarom verwachten we iedereen, kampganger of niet, met ouders, opa’s, oma’s en wellicht vriendjes of 
vriendinnetjes…Iedereen is welkom in de kantine op zondag 11 februari. 
De film wordt twee keer afgespeeld omdat we niet iedereen kwijt kunnen in de kantine: 
- 14.00 uur voor kangoeroes, F en E 
- 16.00 uur voor D, C, B en A 
 
Uiteraard krijg je aan het einde ook de nieuwe kampkrant mee naar huis. Daarna maken we ons weer op voor het 
volgende kamp. 
Voor de kampgangers die wel mee waren, maar niet op deze zondag aanwezig kunnen zijn: Wees niet getreurd, je komt 
sowieso aan de beurt. Want ook dit jaar zullen we het ook weer mogelijk maken om de film te downloaden. 
 
We zien jullie graag zondag 11 februari in de kantine! 
 
De kampleiders 
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Full Moon party bij Die Haghe 
Eerst een kleine reminder: komende zaterdag 20 januari is de gewonnen Full Moon party bij Die Haghe! Niet 
vergeten, want dat wordt zeker een mooi feestje! Iedereen tot 16 jaar is uitgenodigd, lees nog even goed het vorige 
stukje hierover door:) 
 
CARNAVAL 
Daarnaast is het vrijdag 9 februari tijd voor: CARNAVAL! Over een mooi feestje gesproken zeg..   ! Haal je gekste 
verkleedkleren van zolder en ga alvast wat oefenen op de meezingers. Ook zijn er genoeg spelletjes waarmee prijzen te 
winnen zijn. Wie wordt bijvoorbeeld koning/koningin limonadepong? Deze avond is voor de F, E en D. Zie de flyer 
voor meer informatie. We hopen jullie allemaal te zien!  
 
Alaaaaaf! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 “LET’S PLAY DARTS!!!” 
 
Frimley Green is uit, darten bij Achilles is in. Het jaarlijkse darttoernooi staat gepland op 
vrijdag 2 maart. Dan wordt aan de De Vlonder een pijltje geworpen 
en kun je je meten met de besten van het Pomonaplein en 
ondervinden of je Premier League waardig bent (of nog even moet 
oefenen in de Goudenregenbar). 
Opgeven doe je als volgt: stuur een appje, smsje, of videoboodschap 
(voorkeur) naar Erwin vV (06 11496391). Opgeven doe je bij 
voorkeur per tweetal, want er wordt in duo’s gespeeld. Deelname 
vanaf 18 jaar.  
 
Save the date: 17 maart feestje in de kantine!  
 
Zaterdag 17 maart is er weer een feestje in de kantine! Meer info 
volgt binnenkort maar schrijf 'm vast op in je agenda!  
 
 
Klaverjassen 
Vorige week heb ik de uitslag van de “Kerstdrive” bekend gemaakt. 
Tevens heb ik de nieuwe datum vermeld in het krantje. 
Helaas tot nu toe nog geen aanmeldingen. 
Kom op mensen, meld je aan voor de drive op 23 februari. 
Aanmelden kan via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134. 
 
Ik hoor van jullie 
 
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 

 
Bedankt als lid: Eva Sluiter 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Linda van den Haak 
 
Aangenomen als lid: Lois Holling (Achilleslidnr. 3040) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
De lijn 
Wij Pensionada´s willen met u de lijn doornemen. 
Er zijn tenslotte heel wat lijnen in ons leven. Om te beginnen zijn we net de lijn tussen 2017 en 2018 overschreden en 
alsnog wensen wij u een gezond, gelukkig en een heel mooi sportief 2018. 
We hebben natuurlijk weer de goede voornemens voor de dag gehaald en evengoed alweer overboord gegooid, 
moeilijk, moeilijk!! 
Niet meer roken, niet meer snacken, niet meer teveel drinken, niet meer pesten, niet meer met het bekende vingertje 
wijzen naar anderen en noem maar op. 
We hebben onze nieuwe jaar recepties weer achter de rug en alles voorgewend om maar niet te hoeven zoenen, 
verkouden, koortslip, krentenbaard, slechte adem (sorry heb net een harinkje gehapt), zelfs zweetvoeten??? 
Ook Achilles had zijn nieuwjaarsreceptie en wel op nieuwjaarsdag zelve dus mooier kon het niet. 
Ik zal het er niet over hebben maar de opkomst deed ons pijn gezien het aantal aanwezigen en de moeite die de mensen 
hadden ondernomen om er een succes van te maken. Hier moet een lijn getrokken worden om te voorkomen dat dit 
nog eens gebeurd. 
Je hebt de lijnen in de lucht die vliegtuigen trekken bij zo een heldere blauwe koude neuzen vriesdag. Prachtig is dat 
lijnenspel en ze verbinden in feite alle landen met elkaar. 
Je hebt de lijn op het sportveld, de middenlijn die 2 vakken verdelen, de achterlijn en de zijlijn en ook een gebogen lijn, 
voornamelijk bij doelgebieden. 
In België en voornamelijk in Vlaanderen heb je de vervoersonderneming “De Lijn” een soort HTM of RET, maar dan 
voor geheel Vlaanderen in de steden en van dorp tot dorp en ook regelt “De Lijn” het schoolvervoer van de steden 
naar de omliggende dorpen en gehuchten. 
Je hebt de waslijn waar de was vrolijk in de wind wappert vastgehouden door een knijpertje van hout of een neppertje 
van plastic, maar het blijft een knijpertje. Misschien ontgaat de functie van de was lijn de meeste jongelui onder ons, 
want het komt toch uit de droger zonder lijntjes.  
De belangrijkste lijn schijnt de lijn te zijn, ben ik niet te dik of ben ik niet te mager. Zijn mijn billen wel in lijn met mijn 
lijn, zijn mijn bovenbenen niet out of proportion, wat doe ik 
aan die zwembandjes, die overhellende buik en die spekarmen. 
Wat ga ik er aan doen, gezonder eten, sla, allerlei soorten 
zaden en noten i.p.v. zo een lekker kruimig aardappeltje met 
een knapperig gebakken speklapje (HMMM) en een kostelijk 
schepje jus erover. Ga ik Sonja Bakkeren, Montignaccen of 
laat ik me weer uitjouwen als loser als ik 30 gram ben 
aangekomen bij de We9ight Watchers bijeenkomst. 
Laat ik u de LIJNTIP voor 2018 geven!! 
Ga verhuizen, schilderen, sausen, breken en vooral behangen 
is lopend. Trapje op, trapje af, op de knietjes en onderaan 
omvouwen en knip, knip, knip, weer opstaan, trapje op met 
borstel glad strijken en volgende baantje . Je bent gesloopt na 
een dagje behangen en de kilo´s vliegen er af. 
Als ej tweehoog woont en je verhuist zelf, met doosjes naar 
beneden en weer omhoog voor het volgende doosje of 
meubelstuk of lampje of schilderijtje voel je je gewicht 
afnemen. 
Ik kan nhet weten want ik ben ervaringsdeskundige en binnen 
1½ maand 7½ kilo minder. 
Je moet het dan wel volhouden wat nieuw gewicht betreft, want jet kan tenslotte niet om de 6 maanden verhuizen. 
Veel succes!! 
 
Groetjes uw verhuizers 
Elly en Rene 
 
 
 
 
 
 
 



 24
 

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 10.00 uur Achilles E3 – VEO E3 
  10.00 uur Achilles E1 – VEO E1 
  11.00 uur Achilles B2 – ALO B1 
  12.00 uur Achilles D2 – Dijkvogels D2 
  13.05 uur Achilles C2 – VZOD C1 
  14.10 uur Achilles C1 – Tempo C1 
  15.15 uur Achilles A3 – Gemini A2 
  16.30 uur Achilles 3 – Excelsior 3 
  17.50 uur Achilles 2 – DOS 2 
  19.10 uur Achilles – DOS 
  20.40 uur Achilles 8 – Fiks 6 
 
Zondag: Zuiderpark Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 3 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11835 
za 20/01 

Achilles 1 -  DOS 1 19:10 

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

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

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 18:10 

Scheidsrechter 
Alwin 
Wolfgang    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Laura 

     
2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14391 

za 20/01 

Achilles 2 -  DOS 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 16:50 

Scheidsrechter A. vd Beukel    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Raquel 

     
3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK14865 

za 20/01 

Achilles 3 -  Excelsior 3 16:30 

Dames 
Alana Verboom, Kaylee Pronk, Laura Mombarg, Marian Kasten, 
Mariska van Willigen, Tiana Saimo 

Heren 
Bart Kasten, Fabian van Hagen, Jeroen Alsem, Sander Suurd, Simon 
Rodriguez, Wesley Smit 

Coach Bastiaan Maessen 

Verzamelen 15:45 

Scheidsrechter Cock Matthijsse    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Simon 

     
4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK15719 

za 20/01 

Pernix 4 -  Achilles 4 18:35 

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 Erwin Bodaan, Tako Hulsman 
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Verzamelen 17:05 

Verslag Teddie 

Locatie De Zijl in Leiden 
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK15736 

zo 21/01 

Refleks 4 -  Achilles 5 13:25 

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

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

Coach  
Verzamelen 12:10 

Scheidsrechter S. Souren    
Locatie Marimbahal in Rijswijk 
Verslag Renee 

Opmerking Erwin B. en Tako zie 4; Erwin V. en Niels zie 6; Kelly zie 7 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK17157 

za 20/01 

OKV 4 -  Achilles 6 12:25 

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

Heren 
Mathijs Oosterhuis, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg, Erwin van 
Veen 

Coach  
Reserves Niels Aandewiel 

Verzamelen 10:40 

Locatie Oostzaan in Oostzaan 
Verslag Erwin 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK21973 

za 20/01 

Velocitas 7 -  Achilles 7 13:05 

Dames 
Lena van Bijsterveld, Michelle de Coninck, Nikki de Groot, Kelly den 
Heijer 

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

Coach  
Reserves Judith Maes 

Verzamelen 11:35 

Locatie De Does in Leiderdorp 
Verslag Michelle 

Opmerking afgemeld: Donna de Geest 

     
8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK21944 

za 20/01 

Achilles 8 -  Fiks 6 20:40 

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 19:55 

Scheidsrechter Wesley Smit    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Louise 

Opmerking Judith zie 7 

     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15066 
zo 21/01 

KZ Danaiden 9 -  Achilles 9 10:00 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn, 
Roelie Arbouw 

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

Coach  
Verzamelen 08:45 

Locatie Drie Oktoberhal in Leiden 
Verslag Roelie 

Opmerking afgemeld: Yoke Overwater - Nieman 

     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18214 
za 20/01 

Vriendenschaar A1 -  Achilles A1 15:10 

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

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

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

Reserves Iris de Jong, Romy van Vianen, Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 

Verzamelen 13:10 

Vervoer Sanches, van Loon, Suurd, de Bruijn 

Scheidsrechter H.N. Bouwhuis    
Locatie De Wielewaal in Hardinxveld-Giessendam 
Verslag Daniek 

     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK18468 
za 20/01 

KVS / Maritiem A2 -  Achilles A2 17:50 

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 

Verzamelen 17:05 

Scheidsrechter J. Deurloo    
Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
Verslag Rosanna 

Opmerking 
Romy, Iris, Mark Robbin zie A1, gelijk door naar eigen wedstrijd! 
Marlou en Stef zie B1 
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A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK17704 
za 20/01 

Achilles A3 -  Gemini A2 15:15 

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

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

Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Verzamelen 14:30 

Scheidsrechter 
Tobias 
Welbergen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Esmee 

     
A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK15654 
za 20/01 

TOP / SolarCompleet A4 -  Achilles A4 13:50 

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 12:20 

Vervoer Arnts, van Groen, van Geel, Zorgui 

Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
Verslag Britte 

     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19575 
za 20/01 

ZKV B1 -  Achilles B1 14:35 

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 12:35 

Vervoer Koene, Groen, van Weert, van Bleijswijk 

Scheidsrechter A. Wiering    
Locatie De Struyck in Zaandam 
Verslag Mick 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK21217 
za 20/01 

Achilles B2 -  ALO B1 11:00 

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 10:15 
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Scheidsrechter Corne Pronk    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Quincy 

Opmerking Nova en Zohier zie B1 

     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20203 
za 20/01 

Achilles C1 -  Tempo C1 14:10 

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 13:25 

Scheidsrechter F. Dankelman    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Thijs 

     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK24773 
za 20/01 

Achilles C2 -  VZOD C1 13:05 

Dames 
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 Lizzy Mertens 

Verzamelen 12:20 

Scheidsrechter 
Tristan 
Rosenbaum    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Sanne 

Opmerking afgemeld: Elise Roelofs 

     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK24169 
za 20/01 

Trekvogels C1 -  Achilles C3 12:20 

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 

Verzamelen 10:50 

Vervoer Pijlman, Gerritsen, Nooteboom 

Locatie Zadkine-hal in Rotterdam 
Verslag Niek 

     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21618 
za 20/01 

PKC / SWKGroep D1 -  Achilles D1 11:05 

Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus 
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Heren 
Björn Weerman, Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick 
Peeters 

Coach Jisse van Dortmont, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Verzamelen 09:20 

Vervoer Hollander, Weerman, van Nieuwenhuijzen 

Scheidsrechter 
M. van 
Joolingen    

Locatie PKC-hal in Papendrecht 
Verslag Björn 

     
D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK26793 
za 20/01 

Achilles D2 -  Dijkvogels D2 12:00 

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

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

Coach Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Bastiaan Linse 

Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter Steijn Winia    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag  

Opmerking Lizzy zie C2 

     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK28426 
za 20/01 

Weidevogels D2 -  Achilles D3 13:00 

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

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

Coach Katrien Volleman, Zoë Muller 

Verzamelen 11:30 

Vervoer Bouwman, van der Marel, Westgeest, van der Zijden 

Locatie SRC Rottemeren in Bleiswijk 
Verslag  

Opmerking afgemeld: Joost Roelofs 

     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK33371 
za 20/01 

Achilles E1 -  VEO E1 10:00 

Dames Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez 

Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters 

Coach Benthe van Loon, Nikki de Groot 

Verzamelen 09:30 

Scheidsrechter 
Katrien 
Volleman    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag  

Opmerking afgemeld: Kiki Kraak 
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E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK33353 
za 20/01 

Achilles E3 -  VEO E3 10:00 

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

Heren Jurre Spek, Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten 

Verzamelen 09:30 

Scheidsrechter Tiana Saimo    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag  

     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40602 
za 20/01 

Die Haghe F1 -  Achilles F1 12:00 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 11:30 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag  

     
F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40590 
za 20/01 

Die Haghe F2 -  Achilles F2 12:00 

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 11:30 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag  
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
10.00 – 11.00 Danique, Benthe 
11.00 – 12.00 Ilan, Wesley 
12.00 – 13.05 Pauline, Bastiaan 
13.05 – 14.10 Joy, Simon 
14.10 – 15.15 Koos, Tobias 
15.15 – 16.30 Res. dame/heer Ach. 3 
17.50 – 19.10 Sem de Raad 
19.10 – 20.40 Elmar Muller 
20.40 – einde Res. dame/heer Ach 8 
 
Zondag Zuiderpark 
 Geen!!!! 
 
 
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 27 en 28 januari 2018 
 
Achlles – ZKV 
Achilles 2 – Maassluis 3 
Achilles 3 – Velocitas 3 
TOP/SolarCompleet 5 – Achilles 4 
Achilles 5 – Sporting Trigon 4 
Fortuna/Delta Logistiek 5 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 – Weidevogels 5 
Achilles 9 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 
Velocitas A1 – Achilles A2 
Atlantis A3 – Achilles A3 
Velocitas A5 – Achilles A4 
Groen Geel B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Refleks B1 
Die Haghe C1 – Achilles C1 
Achilles C2 is vrij 
Achilles C3 – Twist C1 
Achilles D1 – Avanti D1 
RWA D2 – Achilles D2 
Achilles D3 – Phoenix D3 
Die Haghe E1 – Achilles E1 
Fortuna/Delta Logistiek E5 – Achilles E2 
Refleks E3 – Achilles E3 
Achilles F1 – ALO F1 
Achilles F2 – Lynx F1 

Za 19.10 uur 
Za 17.45 uur 
Za 16.25 uur 
Za 14.35 uur 
zo 12.50 uur 
Za 20.30 uur 
 
Za 18.45 uur 
Zo 10.30 uur 
Za 15.40 uur 
Za 18.55 uur 
Za 14.10 uur 
Za 12.00 uur 
Za 17.10 uur 
Za 13.10 uur 
Za 14.05 uur 
 
Za 14.15 uur 
Za 12.05 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Korf 
Zuiderpark 
Fortunahal 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
De Does 
De Phoenix 
De Does 
Groen Geelhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Rhoon 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Fortunahal 
De Schilp 
Zuiderpark 
Zuiderpark 

 
 
 
 
 
 
 


