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  Bart Kasten 
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  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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Super saturday, resumé! 
********************* 

 
Het was mij het zaterdagje wel hoor, Achilles B-jeugd kwam in actie tegen directe 
concurrent TOP om plaatsing voor de Kwartfinale van het NK. De A-jeugd 
kwam in actie en was bij winst zeker van het kampioenschap in de 
Overgangsklasse en dus promotie naar de Hoofdklasse. En ons Vlaggenschip moest in een directe confrontatie met De 
Meervogels bepalen wie kampioen zou worden in de Overgangsklasse. Als ons eerste zou winnen, had het in de laatste 
ronde kampioen kunnen worden tegen KVS.  
 
Achilles 1 haalt het niet, maar mag zeker trots zijn.. 
 
Ach, het was al zo’n mooi tweede seizoen in de Overgangsklasse na het lijfsbehoud van vorig seizoen. Om een jaar later 
direct door te stoten naar de Hoofdklasse is misschien een beetje te veel van het goede. Ik denk dat, een dag na de 
teleurstellende pot tegen de uiteindelijk terechte kampioen Meervogels, de spelers, speelsters en staf van Achilles 1 heel 
erg trots mogen zijn op het geboekte resultaat dit zaalseizoen. Laat even op je inwerken; vorig jaar werd lijfsbehoud 
ternauwernood veilig gesteld he..?! Wees vooral trots op ons Vlaggenschip! Want tot de een na laatste speeldag écht 
(dus niet een klein beetje, maar écht!!) meedoen om het kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse is gewoon een 
prestatie om trots op te zijn. 
 
Achilles A-jeugd volgens jaar “gewoon weer” in de Hoofdklasse 
 
Na een geweldig zaalseizoen heeft onze A-jeugd zich verzekerd van het kampioenschap en dus van een plaatsje volgend 
seizoen in de hoogste klasse van Nederland, de A-Hoofdklasse. Een geweldige prestatie van de equipe van Rober 
Pronk, Valerie Pronk en Paul Peeters. Met het enthousiasme en de drive van onze A-jeugd zat het dit seizoen wel snor. 
En ik zeg in dit soort gevallen altijd -jeugd, omdat er wat mij betreft geen 1e team kan bestaan zonder de steun van het 
2e team. Dat klinkt misschien heel cliché en flauw maar zo simpel is dat écht niet altijd. Want waar het even lastig gaat 
is het ongelooflijk belangrijk om steun te hebben op de bank.  
Nogmaals, een geweldige prestatie van onze A-jeugd. Zij mogen zich volgend seizoen dus “gewoon weer” gaan meten 
met de absolute top van ons korfbalwereldje. En dat is ook écht weer iets om trots op te zijn met z’n allen.. 
 
Achilles B-jeugd voor het tweede jaar op rij naar kwartfinale van het NK 
 
Er komt over een paar weken nog een heerlijk toetje van dit zaalseizoen. Want we kunnen met z’n allen de bus in naar 
een nog nader te bepalen stad of dorp om onze B-jeugd te zien schitteren in de kwartfinale van het NK. Voor de 
tweede keer op rij wisten onze B-toppers zich te plaatsen doordat zij afgelopen zaterdag wisten te winnen van directe 
concurrent TOP uit Sassenheim. In een poule waarin iedereen van iedereen kon winnen in de middenmoot, wist onze 
B-jeugd uiteindelijk geheel terecht (ook gezien het talent wat in de ploeg rondloopt) tweede te worden, net achter ZKV. 
Ook dit is een prestatie van formaat en zoals gezegd; we zijn er dus nog niet! Want over een aantal weken, kunnen wij 
ons dus opmaken voor een prachtige strijd voor een plekje in de halve finale tegen een nummer één van een andere 
poule. Eerst nog even een paar weken knallen en de laatste wedstrijd tegen De Meervogels met een goed gevoel 
afsluiten... geniet er nu nog maar even lekker van toppers! 
 
Achilles 2 mag niet degraderen, steun ze in hun strijd tegen degradatie! 
 
En, als klap op de vuurpijl.. hoewel, zo leuk is dit natuurlijk niet, heeft Achilles 2 alle steun nodig om niet te degraderen 
naar de reserve 2e klasse. Doordat DOS afgelopen zaterdag van een gehavend Die Haghe 3 wist te winnen en Achilles 
2 verloor van De Meervogels is er van plek gewisseld en staat Achilles 2 nu op een plek die de ploeg doet degraderen 
aan het einde van het seizoen. Over drie weken komen onze reserves uit tegen Die Haghe 3 en moet DOS aantreden 
tegen het nog voor het kampioenschap strijdende De Meervogels. Daarmee heeft Achilles 2 nog alle kans op 
lijfsbehoud maar dan moet er sowieso gewonnen worden van Die Haghe. Alle (lees álle) steun is daarbij meer dan 
welkom... dus, over drie weken op zaterdag 10 maart zie ik heel graag iedereen om 16:05 uur in de topsporthal van onze 
mooie Sportcampus om onze reserves niet te laten degraderen naar de 2e klasse. Want daar horen zij écht niet thuis! 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
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Activiteiten Agenda Senioren 

20-02 
23-02 
02-03 

Kantine verhuurd 
Klaverjassen 
Darten 

07-03 
17-03 
19-03 
02-05 
27-06 

Schoonmaak kantine 
Feest 
Kantine verhuurd 
Schoonmaak kantine 
Schoonmaak kantine 

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

 
Achilles – De Meervogels 18-28 
Achilles 2 – De Meervogels 2 14-17 
Achilles 3 – VEO 3 17-15 
De Meervogels 3 – Achilles 4 20-16 
Achilles 5 – ALO 3 20-14 
OKV 4 – Achilles 6 16-20 
KIOS 4 – Achilles 7 21-16 
Avanti 8 – Achilles 8 16-16 
Achilles 9 – Dubbel Zes 4 10-15 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – De Meervogels 18-28 
ZKV – BEP 20-19 
HKV/Ons Eibernest – KVA 28-24 
DOS – KVS/Maritiem 21-21 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
De Meervogels 13 19 9 3 1 329 270 59 0 
KVS/Maritiem 13 16 7 4 2 328 278 50 0 
Achilles 13 16 6 3 4 281 288 -7 0 
HKV/Ons Eibernest 13 14 7 6 0 306 315 -9 0 
KVA 13 13 6 6 1 330 330 0 0 
DOS 13 12 5 6 2 310 319 -9 0 
BEP 13 9 4 8 1 287 307 -20 0 
ZKV 13 5 2 10 1 270 334 -64 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles – De Meervogels 
Na het behalen van het NK van de B1, het kampioenschap van de A1 en helaas het verlies van het tweede team, was 
het de beurt aan het eerste. In een volle sporthal was het voor Achilles alles of niets. De Meervogels konden het deze 
week afmaken, bij winst werden zij kampioen.  
Enkel de eerste helft konden wij de Meervogels tegenstand bieden. De score ging gelijk op en het leek een spannende 
wedstrijd te worden. Wij gingen de rust in en alles was nog mogelijk. De tweede helft liepen de Meervogels van ons weg 
en bleek de spanning er al snel af. We waren helaas niet meer in staat er een echte wedstrijd van te maken en zagen de 
Meervogels er met het kampioenschap vandoor gaan.  
Na de wedstrijd was de teleurstelling groot. Bijna de gehele zaalcompetitie stonden wij bovenaan en streden wij voor 
een plekje in de hoofdklasse. Helaas bleek het niet genoeg. Over een tijdje kunnen we hopelijk met een positief gevoel 
terugkijken op de competitie. We zaten in een zware poule en bleken niet te strijden tegen degradatie, maar voor het 
kampioenschap. Een knappe prestatie.  
Wat was het gaaf om ons publiek tijdens elke thuiswedstrijd en een aantal zeer trouwe supporters ook bij de 
uitwedstrijden elke week weer te zien. De steun van de supporters was in de zaal enorm. Een speciaal bedankje naar 
Vakkie A, die deze week een heleboel uit de kast trok om ons aan te moedigen. Wat gaaf om te zien! Dit maakt de 
thuiswedstrijden nog zoveel leuker! 
Ook weer een bedankje aan alle invallers en in het speciaal aan Sander, die al twee wedstrijden achter elkaar uitstekend 
invalt. We zullen nu nog even balen, maar maken ons ook op voor de laatste zaalwedstrijd en de komende 
veldcompetitie waar wij er natuurlijk weer zullen staan.  
 
Alle Achillessupporters, bedankt! 
Julia 
 
Achilles 2 – De Merervogels 2 
Zaterdag ochtend na het training geven van de kangoeroes werd mij 
gevraagd of het vandaag waard was om naar het tweede te gaan 
kijken. Het tweede is een talentvol team, maar dit seizoen lijkt het er 
vaak op dat wij (van team 2) zonder passie wedstrijden lijken te verliezen. Geen genot om naar te kijken dus. Maar 
zaterdag was het alles of niets, ik antwoordde dan ook “natuurlijk, zorg dat je erbij bent!”. 
 
De dag eindigde in een deceptie, wij verloren met 14-17. Met 14 goals win je geen wedstrijden. Nooit niet. Maar het 
publiek heeft tijdens de wedstrijd van mijn ploeg een strijdend tweede gezien. Voor elke bal werd gevochten en lang 
konden we bijblijven bij kampioenskandidaat Meervogels 2. De energie die onze ploeg had zorgde zelfs voor een 8-4 
voorsprong, en ondanks dat het vechten niet veel minder werd wist MV2 toch 8-9 voor te komen vlak voor rust. 
Eigenlijk hadden we dit aan onszelf te danken, want met nog 1 minuut op de klok nog tot 2 maal toe de bal kwijt raken 
naar de aanval van MV zorgde uiteindelijk voor de achterstand.  
 
We hadden heel veel een-schots aanvallen zaterdag, slechte rebounds en vaak pech in de afronding. De 100% kansjes 
gingen mis. En dan is het soms zaak iets meer vanuit de 2-2 te gaan spelen. Voor de zekere rebounds te gaan. De 
coaches brachten Sander Suurd en Inge van Staalduinen in het veld, hierdoor leken we iets meer te kunnen herhalen. 
Echter MV bracht twee sterke mannen in het veld, en op dat moment leek het bij ons op. Meervogels was zaterdag de 
sterkere ploeg.  
 
Inmiddels staat team 2 op de plek voor degradatie. We hebben niet meer in eigen hand te handhaven. DOS speelt de 
laatste wedstrijd echter tegen de MV, dat die dag wellicht nog kampioen kan worden. Wij spelen de laatste uitwedstrijd 
thuis in de sportcampus tegen onze zaalgenoten van Die Haghe. Zaterdag waren jullie als publiek fantastisch, ik vraag 
jullie dit seizoen nog 1 keer naar de campus te komen! Het tweede heeft jullie nodig!  
 
Zaterdag 10 maart 
16.05 uur Die Haghe 3 - HKV Achilles 2! 
 
Raquel 
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Achilles 3- VEO 3 
Na een goede overwinning vorige week op Die Haghe stond vandaag een op voorhand lastige wedstrijd op het 
programma tegen de koploper VEO.  Tevens de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen in de zaal in het Zuiderpark. Na 
een goede wedstrijd van de B1 die een plaats voor het NK afdwongen en een knappe prestatie van de A1 door te 
promoveren terug naar de hoofdklasse was het de beurt aan ons om een goede wedstrijd op de mat te leggen. We 
wisten dat VEO de druk had om alles in eigen hand te houden voor het kampioenschap en hoe lekker is het dan om 
dat feestje te verpesten.  
 
We begonnen de wedstrijd dan ook ijzersterk en als snel stond er een 8-2 voorsprong op het scorebord. Echter stokte 
het toen, de energie die geleverd werd in het begin was er niet meer. Dit gaf VEO de gelegenheid om terug te komen in 
de wedstrijd, en dit gebeurde dan ook. De kleedkamers werden opgezocht met een stand van 10-6 in ons voordeel. In 
de kleedkamer er werd benadrukt dat we het onszelf niet te moeilijk moesten maken en moesten gaan kijken waar de 
kansen lagen.  Na een slap begin van de 2e helft stond het dan ook alweer snel gelijk, 11-11. Na wat tactische wissels die 
naderhand goed uitpakte konden we de wedstrijd naar onze hand zetten en was de tank bij VEO leeg. Dit resulteerde in 
een 17-15 overwinning. We hebben deze overwinning als team over de streep getrokken waarin iedereen zijn steentje 
heeft bijgedragen.  
 
Aankomende 2 weken geen wedstrijd en dan op 10 maart de laatste wedstrijd in de zaal van dit seizoen uit bij KVS. 
Dan wil ik als laatste de scheidsrechter, reserves en als laatste het publiek bedanken voor jullie 
aanwezigheid. Ik hoop jullie allen weer te zien op 10 maart in de Blinkerd. 
 
Jeroen  
 
OKV 4 - Achilles 6  16-20 
Na de nederlaag tegen Die Haghe volgde een hectisch weekje. Er vielen harde woorden waardoor niet alle Achillianen 
ongeschonden de week doorkwamen. Dat was met name het geval in huize Van den Bergh. Moeten we dat 
binnenskamers houden omwille van het redden van Yhoeri’s relatie? Welnee, onze favoriete krullenbol laat zijn eega uit 
angst voor represailles de wedstrijdverslagen niet meer lezen en heeft hkvachilles.nl geblokkeerd op alle media-
apparaten in het gezamenlijk huishouden. Dus geen gevolgen voor de (harde) waarheden die hier ter sprake komen. Op 
dit moment is Yhoeri met zijn grote liefde Lisa verwikkeld in een verhuizing. Da’s toch een soort strijd. Wat mag er 
mee naar het nieuwe gezamenlijke stulpje en wat niet? Hoe wordt de definitieve inrichting? Ronde 1 heeft in ieder geval 
een nederlaag opgeleverd voor onze (voormalige) casanova want de man-cave die Yhoeri in gedachte al gereed had, 
moet plaats maken voor een she-shed. Jawel, een she-shed (overdaad aan kussens, stapels VIVA, Happinez en Flows). 
Mieke was verbolgen over het feit dat de televisie die ze gratis aan Yhoeri had gegeven bij het betrekken van zijn 
huidige woonplek de verhuizing niet overleefde. Niet omdat de kijkbuis plaats moest maken voor een moderner en 
platter exemplaar, als wel omdat hij het nostalgische stuk electronica nota bene aan de moeder van ploeggenoot Alex 
voor veel te veel geld had verkocht. Wordt vervolgd. Op Yhoeri’s FB/Marktplaats kun je zien wat hij nog meer in de 
aanbieding heeft. Vergeet niet te onderhandelen want dat loont de moeite.  
Over Alex gesproken. Die heeft een avulsiefractuur. Als je je afvraagt wat dat betekent: 4-6 weken gips en 3-6 maanden 
geen korfbal. Nogmaal sterkte Lexie.  
De wedstrijd dan. Daarvoor moesten we naar het immer gezellige Oostzaan om tegen de lokale KV aan te treden. Die 
stonden voorafgaand aan het duel nog op nul punten. Hoewel ze een remise waren overeengekomen met KZ Danaïden 
stond een puntenmindering een notering op de ranglijst in de weg. In de heenwedstrijd wedstrijd werden er in totaal 36 
treffers genoteerd (27-9). Dat gold ook voor de huidige ontmoeting (met een ietwat andere verdeling van de treffers), 
maar dat kwam geheel op het conto van de scheidsrechter die twee goals miste nadat de twee heren die het scorebord 
bijhielden faalden in het correct indrukken van de plus- en mintekens voor uit- of thuisploeg. Bijna was het gelukt om 
van 11-13 uit te lopen naar 10-14 zonder daarvoor te hoeven scoren, waarmee de leidsman de woede van het 
thuispubliek op de hals haalde. Yhoeri, plaatsvervangend aanvoerder, die zoals de inleiding reeds verraadde bij de 
verhuizing kennelijk ook z’n ruggegraat is kwijtgeraakt, kwam overeen met de scheids en de aanvoerder van OKV om 
te hervatten met 10-12. Dat betekent dat de goal die Daan vlak daarvoor gemaakt had niet meetelt. Zonde van het 
juichen, Yhoeri, bedankt. Wie we ook moeten bedanken is Tristan. Tristan was on fire en scoorde liefst negen maal. 
Daarnaast miste hij ook nog een strafworp wat hem kwam te staan op een rondje. Lekker bezig! Sjaan viel ook nog ff in 
en pakte de nodige goaltjes mee. Broer Rinus was er ook bij, maar vooral voor de gezelligheid. Thanx daarvoor! Na wat 
tegenstribbelen leek Team 6 de Oostzaners op een flinke nederlaag te trakteren, maar Mathijs met één T dacht daar 
anders over en liet prompt een aantal goals door de eindstand werd bepaald op 16-20. Nu kunnen we rustig een 
maandje bijkomen en ons weer opladen voor het laatste duel van de competitie.  
 
Groeten, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – KCR A1 26-20 
Achilles A2 – Sporting Trigon A1 17-10 
Achilles A3 was vrij 
Madjoe A3 – Achilles A4 9-15 
Achilles B1 – TOP/SolarCompleet B1 20-17 
DES B1 – Achilles B2 12-12 
Achilles C1 – De Meervogels C1 10-16 
Die Haghe C2 – Achilles C2 11-5 
Olympia C4 – Achilles C3 6-9 
Achilles D1 – Nieuwerkerk D1 1-12 
Achilles D2 – ONDO D3 15-1 
ONDO D4 – Achilles D3 3-6 
Achilles E1 – Avanti E2 11-10 
Achilles E2 – Excelsior E3 13-12 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2 9-4 
Achilles F1 – Refleks F1 6-20 
Achilles F2 – TOP/SolarCompleet F3 1-8 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl voor maandag 12.00 uur 
 
Kz hiltex B1 - Achilles B1 (vorige week) 
Vandaag moesten we tegen Kz een wedstrijd die we moesten winnen om het nederlands kampioenschap in eigen hand 
te houden. We begonnen niet scherp en zagen dat kz al snel de score kon uitbreiden. Uiteindelijk kwamen we terug tot 
12-8 en gingen we met die stand de rust in. In de 2de helft moest het dus beter om de 2punten nog mee naar huis te 
nemen. Na een tijdje zagen we dat kz het moeilijk kreeg en wij telkens makkelijker gingen scoren. Na een lange tijd met 
3 of 4 punten achter te hebben gestaan kwamen we op een gegeven moment op 17-16. we bleven strijden en kwamen 
later op 20-20. Toen na 2 doelpunten aan onze kant en met nog 50 seconden op de klok konden we het rustig uitspelen 
en met 2 punten naar huis.  
Reserves bedankt (Zohier en Lucas goed warm gelopen!) En de scheids natuurlijk ook! 
 
Groetjes Sterre 
 
Achilles C1 – Meervogels C1 
We speelde de wedstrijd tegen Meervogels. Floor was er helaas niet bij. We hadden de moed er goed in. De eerste helft 
is altijd een beetje inkomen. Noah maakte al gauw het eerste doelpunt. We stonden 3-0 voor. Daarna werd het 3-3 maar 
gelukkig werd het 4-3. We stonden in de rust 5-7 achter. Ons team kreeg toen een peptalk van onze coaches in de rust. 
Daarna begon de tweede helft. Toen gingen we achter staan. Het laatste kwart stond het 7-11. Jordan werd ook ingezet 
en scoorde meteen een mooi doelpunt. We streden hard om nog het gelijk te maken maar dat was helaas niet gelukt. 
Uiteindelijk was de stand 10-16 geworden. Dat was jammer maar we kunnen er alleen maar van leren en de volgende 
wedstrijd dit toepassen. En Elise bedankt voor het reserve staan! 
 
Groetjes Ivy 
 
Die Haghe C2- Achilles C2   17 februari 2018 
We speelden vandaag uit in het Zuiderpark in de prachtige topsporthal.  
Het team was een beetje uitgedund omdat er veel multitalenten in het team zitten en een 
aantal andere verplichtingen hadden. 
Sanne kwam met haar haren strak ingevlochten een halve wedstrijd spelen. Gelukkig kwam 
de altijd trouwe Kimberley ons weer redden. Nikki en Jill uit de D1 kwamen het team versterken en deden dat met hun 
gebruikelijke pit en enthousiasme. 
Helaas stond het al gauw 5-0. Sanne moest weg en Nikki werd ingezet. 
Voor de rust gelukkig wat doelpunten aan onze kant: 5-1 doorloop van Jill, mooi aangegeven door Lideke. Daarna 5-2 
door Nikki en Melissa maakte het 5-3. Het werd 6-3 voor de rust. 
Na de rust en een peptalk van Koos die het team coachte viel Jill Hollander in voor Kimberley.  
Jammer genoeg werd het al snel 9-3. 
Maar daar kwamen Jill en Lideke weer met een hun doorloop en aangeefstunt: 9-4! Gevolgd door weer een doelpunt 
van Die Haghe: 10-4. 
Melissa en Jill H dachten: “dat kunnen wij ook!” en Jill maakte het 10-5 door een mooie aangeef van Melissa. 
Ondertussen stond Milla haar mannetje en gaf haar tegenstander geen millimeter ruimte. Haar tegenstander was 
zichtbaar not amused en kon geen kant op. 
Elise schoot een aantal keren op de korf, helaas nog net niet erin maar ze komen steeds dichterbij! Ook Maleah schoot 
op de korf en helaas rakelings erlangs. De volgende keer gaan ze er allemaal gewoon in. 
De wedstrijd liep ten einde met een stand van 11-5. 
Verloren maar de ouders op de tribune vonden toch dat er gesproken kan worden van progressie want de vorige keer is 
het tegen Die Haghe 20- nog wat geworden. Als deze positieve flow zich voort blijft zetten kunnen de meiden Die 
Haghe de volgende keer dus prima verslaan! 
Bedankt Koos voor het coachen en het bewaren van alle oorbellen! 
En Kimberley, Jill H en Nikki bedankt voor jullie mooie spel en inzet! 
En de scheids bedankt voor het fluiten. 
 
Groetjes van een moeder (daar de kinderen aan vakantie toe zijn.) 
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 Achilles C3 tegen Olympia C3 
Het was echt een spannende wedstrijd vandaag tegen Olympia. De wedstrijd begon een beetje slecht met 1-0 toen 2-0 
maar toen begon Achilles ineens goed te spelen. Leander had als 1ste  een doelpunt gemaakt  toen was het 2-1 . Maar het 
bleef maar eventjes zo, want Leander maakten er nog 1 en  toen stond het 2-2. De vakken werden omgedraaid dus 
Niek, Kimberly ,Melissa en Ocker gingen dus weer naar de aanval.  Melissa stond voor de Insnij. En ja hoor toen 
maakten Ocker met een hele mooie doorloop weer een punt!!. Dus toen stond het 2-3, maar toen maakten Olympia 
helaas ook een punt dus stond het weer 3-3. De spanning was echt opgelopen. Er was een rust/pauze momentje en 
moesten we even de kleedkamer in. Melissa (van c2)en ik mochten even schieten want wij zouden de 2e helft erin gaan 
in plaats van Siddarth en Naomi. En ja hoor het ging lekker want gelijk maakten Leander weer een punt! Dus het stond 
3-4 het bleef  wel even zo want de verdediging deed goed hun best om te verdedigen. Uiteindelijk heeft de verdediging  
toch mooi de bal onderschept en daar gingen we dan weer in volle vaart in de aanval. Melissa(van c2)  kreeg een straf 
worp en die zat er dus lekker in!! Dus stond het 3-5! Olympia gaf niet op want ze waren lekker in de strijd en dus het 
stond het ineens 6-5. Maar ja wij gaan ook lekker door hoor want toen scoorden Melissa (c3) er weer een doelpunt in 
dus stond het gelukkig 6-6 het bleef weer even zo. Maar toen gingen wij weer lekker in de strijd en weer 2 punten door 
Niek!! Dus het stond 6-8. We hadden nog 5 min en Olympia gaf niet zo snel op! Hun verdediging was heel goed. Maar 
toen in de laatste 3 minuten kwam ik Taufeique Moennoe ook nog lekker in actie en maakte er ook nog lekker 1 dankzij 
Melissa(c2) die me een prachtige paas gaf!. Toen gaf ze me nog een mooie paas in de laatste minuten en ik waagde nog 
een poging en hij zat er bijna in maar toen rolde hij eraf! Het belangrijkste is dat we hebben Gewonnen yessss 
yess!!:GO ACHILLES GO: 
 
Taufeique Moennoe zaterdag 17/2/18 
 
Axchilles D1 – Nieuwerkerk D1 
We moesten tegen Nieuwerkerk spelen.  
De uit wedstrijd hadden we verloren en zij staan ook op de 2e plaats. 
Paivi was er vandaag niet want zij had een turntoernooi. Ze is wel 1e geworden, 
gefeliciteerd Paivi 
 
de wedstrijd begon slordig. we maakten best veel plaatsfouten maar Nieuwerkerk ook. 
Nieuwerkerk kwam daarna met 2-0 voor en toen scoorde Mick de 2-1. Nieuwerkerk scoorde nog 4x en bij ons wilde de 
bal niet meer door de korf gaan. het was 6-1 met de rust.  
In de rust zei Jordi dat we niet zo goed speelden en dat we juist veel slimmer moesten vrijlopen. we kwamen te ver van 
de korf uit en de insnij lukte niet goed. 
 
De 2e helft hebben we helaas niet gescoord en Nieuwerkerk nog 6x, de eindstand was 1-12. Helaas verloren. Gelukkig 
heeft Avanti ook verloren en staan we nog 3e. de scheidsrechter heeft goed gefloten, Lisanne en Manelle bedankt voor 
het invallen jullie hebben het goed gedaan. Jordi, Pepijn en Jisse bedankt voor het coachen. Pepijn en Jisse ook 
gefeliciteerd met het kampioenschap v.d. A1. 
Publiek nog bedankt voor het aanmoedigen. 
 
groetjes van Levi 
 
Achilles D1 - Nieuwerkerk D1 
Voor de vakantie nog een zware wedstrijd voor de boeg, namelijk Nieuwerkerk. Om de 3de plek veilig te stellen in de 
Hoofdklasse moest er gewonnen worden. Uit werd er met 8-10 verloren met niet heel mooi spel, maar wel enorm veel 
vechtlust. Het beloofde dus een mooie pot te worden in de Topsporthal. Helaas heeft onze D1 dit niet waar kunnen 
maken. We kwamen niet in ons spel en dit kwam mede door het lage baltempo dat we speelden. Hierdoor kon 
Nieuwerkerk gemakkelijk druk zetten, waardoor we ver van de korf speelden en amper tot kansen kwamen. Ook in de 
2de helft kregen we geen grip op de wedstrijd en het is dan ook jammer dat we de paar grote kansen niet afmaken, 
waardoor er helaas een uitslag van 1-12 op het scorebord staat. Hiermee doen jullie jezelf echt tekort!! Een extra 
compliment voor Nikki, wat heb jij sterk gespeeld en wat een inzet, klasse!! Lisanne, Manelle en Lucas weer super 
bedankt voor het invallen en reserve staan en Alex voor het fluiten! 
Gelukkig hebben we het nog in eigen hand om de 3de plek veilig te stellen, want Avanti heeft verloren. Nu even lekker 
vakantie, dus kunnen we even de druk van de ketel halen deze week op de training om vervolgens ons weer klaar te 
stomen voor de laatste wedstrijd tegen ONDO! We gaan dit zaalseizoen goed afsluiten met z’n allen, dat verdienen 
jullie! 
 
Ciao, 
Jordy 
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Achilles D1 - Nieuwerkerk D1 
Nog twee wedstrijden de spelen tot we weer het veld op moeten. Deze week mocht de D1 het opnemen tegen de 
concurrent Nieuwerkerk. Uit tegen Nieuwerkerk hadden we het lastig, om vandaag te winnen moesten we er hard aan 
trekken! Lisanne en Manelle speelde op de plek van paivi, die haar kunsten liet zien op de turnbaan en het heeeel goed 
deed! Met deze nieuwe vakken was het lastig om een goede aanval op te zetten! We kregen zoveel druk dat het 
baltempo erg laag was. De weinig kansen die we kregen werden helaas ook niet afgemaakt en dus keken we al vrij snel 
tegen een grote achterstand aan. De tweede helft werd het verdedigend sterker, maar ook deze helft bleef Nieuwerkerk 
goede druk geven en werd het scoren ons heel lastig gemaakt! De uiteindelijke stand: 1-12. Aanvallend hebben we nog 
een hoop te leren met name als we veel druk krijgen! De komende weken hebben we de tijd om daaraan te werken en 
10 maart spelen we de laatste wedstrijd tegen Ondo D1! 
 
Jisse 
 
Achilles D3 – ONDO D4, zaterdag 17 februari  
De opstelling van vandaag was Jalien, Bregje, Lucas / Armin, Teun / Lucas in de ene helft en Siemen / Diererick, 
Tehzeeb, Viggo en Joost in de andere. Het groepje van Jalien begon in de aanval. Alhoewel ONDO er meteen vol voor 
ging onderschepte Tehzeeb al snel de bal en had Teun een schot op de korf die hij helaas miste. Lucas zorgde er echter 
voor, na een verrassende doorloop, dat na 5 minuten al het eerste doelpunt gemaakt werd.  
ONDO liet het hier niet bij zitten en maakte enkele minuten later een tegendoel en werd de stand 1 -1. Door een slim 
samenspel tussen Teun en Lucas ontstond er weer een mooie kans voor Achilles, maar deze werd helaas gemist. Er 
werd sterk gespeeld en de verdediging deed hun best, maar helaas kon niet voorkomen worden dat er al snel weer een 
punt gescoord werd door ONDO en werd de stand 1 – 2.  
Achilles ging nu helemaal los. Lucas, Bregje en Teun speelden over en gingen in de aanval en hoewel ze veel kansen 
creëerden bleef een doelpunt uit. Wel wist ONDO er weer een punt bij te scoren en werd de stand 1 – 3. ONDO rook 
nu de overwinning en ging veel in de aanval, maar liep tegen de sterke verdediging op. Tehzeeb wist de bal slim naar de 
andere kant te spelen. De aanval van Achilles die daarop volgde kreeg zijn climax toen Teun op grote afstand probeerde 
te scoren. Alhoewel het een mooie poging was, miste hij helaas.  
Na de wissel gingen Armin en Tehzeeb fel in de aanval. Een eerste doorloop mislukte helaas, maar even later wist 
Armin een mooi doelpunt te scoren: 2 – 3. Ook Tehzeeb wilde hierbij niet achterblijven en scoorde kort daarna ook: 3 
– 3. Alhoewel er nog meerdere kansen kwamen bleef het hier even bij en werd het tijd voor de rust.  
Na de rust ging het groepje van Jalien weer in de aanval. Lucas en Bregje doen pogingen te scoren, maar missen helaas 
de korf. Achilles zorgt voor een goed overspel, maar de bal wordt helaas weer onderschept door ONDO. Een felle 
strijd barst los waardoor de bal veel van speelhelft wisselt.  
Na de wissel begint het spel met een incident omdat een tegenstander in het gezicht geslagen zou zijn. Achilles krijgt 
een berisping, maar al snel barst de strijd weer los. Tehzeeb en Armin gaan weer vol in de aanval en schieten enkele 
keren op de korf. Helaas zonder succes. Beide partijen gaan er hard in om een eind te maken aan de gelijke stand. Vlak 
tegen het einde gebeurd het onverwachte. Eerst scoort Viggo en wordt de stand 4 – 3. Tehzeeb en Armin weten de bal 
op aanval te houden en Tehzeeb scoort 5 - 3. Viggo vond dit echter nog niet genoeg en maakt er 6 -3 van in de laatste 
minuut.  
Het was een felle strijd, maar Achilles heeft zeer verdiend gewonnen!  
 
Tehzeeb 
 
Achilles E1 - Avanti E2 
Zaterdag moesten we tegen Avanti E2. We hadden nog helemaal niet tegen hun 
gespeeld, dus we wisten niet wat we konden verwachten. Helaas was Liv er niet 
bij, want ze was op school gevallen met voetballen. Hopelijk gaat het snel weer 
beter met je! 
Na een aantal kansen van zowel ons als Avanti, wist Esmee te scoren na een 
mooie aangeef door Dirk. 
Een mooie onehander van Dirk bracht de stand op 2-0. 
Vervolgens wist Avanti tweemaal snel achter elkaar te scoren en was de stand 
weer gelijk. Minuutje rust. 
Na een aantal kansen kregen we een stip, maar die ging helaas mis. 
Na een mooie diepe pass van Dirk, scoorde Jim van afstand 3-2. Ook Avanti scoorde weer 3-3. En ook scoorden zij 3-
4 en 3-5. 
Rust 
Nikki en Benthe zeiden in de rust dat we geen gekke ballen moesten gooien en goed bij onze tegenstander moesten 
blijven. 
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We begonnen weer en Esmee kreeg een stip mee en benutte die ook. Vlak daarna een korte kans en weer was het 
Esmee, 5-5! Hierna ging het gelijk op, maar eerst was het Avanti die scoorde. Gelukkig bracht Esmee na een pass van 
Kiki de stand weer op gelijke hoogte, 6-6. 
Het was echt spannend, maar het was weer Avanti dat op voorsprong kwam. 
Gelukkig bracht Jim met een afstandsschot de stand weer op 7-7. 
En vlak daarna scoorde Esmee de 8-7. 
Minuutje rust. 
Benthe en Nikki zeiden dat het goed ging en dat we zo moesten doorgaan. 
Avanti vond het wel weer tijd om te scoren en maakte weer gelijk, 8-8. Maar Esmee was het daar niet mee eens en 
maakte de 9-8! 
In een bloedstollende eindfase (net als de afgelopen twee weken) waren er voor zowel Avanti als ons een heleboel 
kansen.  
Helaas bracht Avanti de stand op 9-9......maar gelukkig wist Bradley in de laatste minuut te scoren, 10-9! 
Zouden we nu dan gaan winnen? De laatste twee weken trokken we steeds na heel hard werken net aan het kortste 
eind. 
Gelukkig floot de scheidsrechter af en hadden we gewonnen!! 
Ik wil ook nog even de scheidsrechter bedanken en natuurlijk het publiek.  
 
Groetjes Jim 
 
Achilles e2 excelsior e3 
Het was een spanende wetstrijd. 
Als eerste scoorde excelsior 2 doelpunten. 
Daarna scoorde ik de 1-2 en sanne 2-2. 
Excelsior kwam steeds een punt verder maar jens en lukas scoorden voor ons. Bij rust stond het 4-5. 
Tweede helft pffff het was heel spanend. Excelsior scoorde weer een puntje er bij. Maar Sanne kwam terug met de 5-6.  
Jens maakte weer 6-6. En weer een goll van jens hij heeft er nu al heel veel. Jammer genoeg scoorde excelsior de 7-7. 
Maar Lukas maakte de 8-7 en ik de 9-7. Maar excelsior had de 9-8 weer te pakken.  
En toen kwam excelsior weer terug met 9-9, maar ik scoorde weer de 10-9. Sanne scoorde de 11-9 met een heel ver 
schot. 
Toen scoorde excelsior twee keer, toen was het 11-11 geworden. Maar ik scoorde de 12-11. 
En alweer een goll voor excelsior, de  12-12. 
In de laatste minuut scoorde ik de 13-12. JEEEEEEEEEEEEEEEE GEWONNEN!!! 
Lynn en Erik ook goed gedaan, niet gescoord maar wel goed samengewerkt met de andere. 
 
Groetjes Milan 
 
E3 maakt de koploper in 
Op volle sterkte waren de jongens 
en meiden van E3 klaar voor de 
wedstrijd tegen HKV/Ons 
Eibernest E2.  
De E2 en E1 gaven al het goede 
voorbeeld door te winnen. 
Het begin was stormachtig. 
Meteen stond het al 2-0 door 
doorloopscores van Jurre en 
Donya. Donya maakt 3-0 en Sem 
maakt uit een doorloop 4-0. De 
ouders op de tribune gaan 
helemaal uit hun stekker. Nog 
steeds in eerste kwart loopt de E3 
uit naar 6-1 door scores van Jurre. 
In het tweede kwart komt HKV 
opzetten, maar mede door super 
goed verdedigen van Milan staan 
we nog steeds met 6-2 voor. In het 
derde kwart zorgen scores van 
Milan en Donya ervoor dat we 
met 8-2 voor staan. Uiteindelijk wordt het 9-4 met een laatste score van Layla. De kracht van Achilles E3 is de brede 
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bank waardoor er lekker agressief gespeeld kan worden. In theorie zit een kampioenschap er nog in, maar Velo E3 is 
waarschijnlijk de beste in de competitie. Bedankt scheids! Jamie en Danique coachten perfect en maakten in de middag 
het feestje compleet door kampioen met de A1 te worden. Gefeliciteerd meiden! 
 
Joanne 
 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2 
De wedstrijd  van zaterdag was in de sporthal gaslaan de wedstrijd tegen dubbel 6 in de eerste helft heeft donya heeft 3 
doelpunt en gescoord en daarna heeft ook jurre heeft 3 doelpunten gescoord en sofie heeft daarna ook nog twee 
doelpunten gescoorde in de laatste minuten,de coach waren er niet bij maar er waren wel twee ouders bij die de 
kinderen goed gecoacht hebben 
 
groetjes paula E3 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
  13 apr Ladiesavond 
24 feb 16+ feest full love thema 20 apr Game night 
17 mrt Voorjaarsdriekamp jeugd 29 apr Voetbal ADO – PSV 
30 mrt Paasavond 14 mei Giga Kangoeroedag 
 

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

 
Er kan van de week weer volop gefeest worden. 
Op 21 februari hebben we twee jarige, Max Bakker wordt 15 jaar en Liv Anthony 
Jimenez wordt 10 jaar. 
Op 22 februari wordt Kayleigh Smit 17 jaar en een dag later wordt vRick Pot ook 17 
jaar. Op 27 februari viert Tenzeeb Moemoe haar 11 verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellig dag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
A.s. vrijdag (23 februari) is het zover: de klaverjasdrive. 
De volgende koppels worden ruim op tijd verwacht zodat we om 20.00 uur kunnen 
beginnen: 
Marc – Dennis Jerry v.Berkel – Peter Aarsen 
Peter v.E. – Olga Roelie – Ed 
Sten – Bas M. Tjitse – Simon 
Belinda – Emmy Frank B. – Sander D. 
Patty – Gerard K. Dicky – Marcel de Coninck 
Er kunnen er nog meer bij, (er moeten dan wel 2 koppels zich aanmelden om een even aantal te krijgen), dus geef je op. 
(ovreijn@hotmail.com of 070-3251134) 
Tot vrijdag!! 
 
Olga 

 
 
CR kamp!!! 
De inschrijvingen zijn NU GEOPEND!  
Jaja, ook dit jaar is er naast het jeugdkamp een kamp voor de jeugdigen onder de oudere. Of de ouderen die zich 
jeugdig voelen! Het CR-kamp van Achilles zorgt al jaren voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen! Dit succes 
wordt ook dit jaar weer overtroffen en daarom kun je je vanaf NU aanmelden voor het leukste Achilles-evenement van 
het jaar (18+). Volg dit evenement op Facebook voor meer informatie over het kamphuis, het thema en de 
inschrijvingen.  
 
Dit jaar vind het CR-kamp plaats van vrijdag 6 t/m maandag 9 juli waar we op een (voor jullie nog) geheime locatie 
zullen verblijven. Wel mag verklapt worden dat er maximaal 30 man/vrouw mee kunnen, belangrijk dus om je snel op 
te geven. 
 
Wil je dit niet missen? Stuur dan een mailtje naar Niek (Niek.Visser1@gmail.com) en geef je op. 
 
Je aanmelding is pas definitief als je de aanbetaling van €40 hebt overgemaakt naar NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV 
Achilles o.v.v. CR kamp 2018. 
 
Voor deze once in a lifetime experience betaal je €100. De herinneringen… onbetaalbaar. Het kamp gaat door bij 25+ 
aanmeldingen, dit moeten we voor 15 maart weten! 
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“LET’S PLAY DARTS!!!” 
De aanmeldingen stromen al binnen! Zorg dat je er ook bij bent! De 
carrière van de nieuwe Rob Cross start bij Achilles. Het jaarlijkse 
darttoernooi staat gepland op vrijdag 2 maart (kantine open vanaf 20:00, 
aanvang 20:30). 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. Per duo 
wordt een bijdrage gevraagd van €5. 
 
17 maart Back to the 70’s, 80’s en 90’s!  
Zaterdag 17 maart neemt DJ Sembo van the Galaxy drive in show (en Team 8 natuurlijk) je mee op een muzikale reis 
door de tijd. Van dampende discobeats uit de 70`s naar sexy synthesizers uit de 80`s tot pareltjes van platen uit de 90’s! 
Een reis om nooit te vergeten! En jij kunt erbij zijn! Je kunt er zelfs jouw speciale reis van maken door je verzoekje 
onder dit evenement op FB door te geven zodat DJ Sembo het zeker in z'n collectie heeft. Je drie euro entree voor de 
Ton voor Achilles tik je af aan de bar. Toegang vanaf 16 jaar. Uiteraard krijg je pas alcohol vanaf 18. Roken doe je 
buiten op het terras, niet aan de voorzijde. Bij het verlaten van het feest houd je uiteraard rekening met de buren.  
 
Wil je een bardienst draaien of na afloop even helpen met de boel aan kant maken, dan is dat helemaal mieters 
natuurlijk. Ook dat kun je aangeven onder het evenement. Dan maakt de CR er een roosterje van. Alvast bedankt voor 
het opgeven hiervoor en tot 17 maart!  
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

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

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

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

 
Zarerdag Zuiderpark Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
Zondag: Zuiderpark Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 8 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16754 
zo 25/02 

Tilburg 4 -  Achilles 5 12:10 

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

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

Coach  
Verzamelen 9:55 
Scheidsrechter A. Broeren    
Locatie Westerwel in Tilburg 
Verslag Tako 
     

9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15072 
zo 25/02 

Dubbel Zes 4 -  Achilles 9 14:10 

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 13:25 
Locatie Houtrust in Den Haag 
Verslag Nicky 
Opmerking afgemeld: Yoke Overwater - Nieman 
     
F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40592 
za 24/02 

ALO F2 -  Achilles F2 14:00 
Dames Fiep den Hartog, Fleur Verwijs, Noa Puijk, Roos van der Laaken 
Heren Fedde van Mosel, Remi van Breukelen 
Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 
Verzamelen 13:30 

Scheidsrechter 
Marit van 
Mechelen    

Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag Fleur 
Opmerking Reserveshirts ! 
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http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16754
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1354
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK15072
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1345
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK40592
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548


 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
 
 
 
Zondag Zuiderpark 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 12-02 Monique Alsem 
 26-02 Vera Rodriguez 
 12-03 Anneke Zoutendijk 
 19-03 Coby Linse 
 26 -03 Marian Lijmbach 
 02-04 Olga van Reijn 
 
 
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 3 en 4 maart 2018 
 
Achilles 7 – Velocitas 7 
Achilles 8 – VZOD 3 
Achilles 9 – ALO 6 
Phoenix A2 – Achilles A3 
De Meervogels B1 – Achilles B1 
Achilles D2 – KVS/Maritiem D2 
Achilles D3 – Weidevogels D2 
ALO E1 – Achilles E1 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Za 11,00 uur 
Za 12·10 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 14.50 uur 
Za 12.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 13.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Veur 
De Veur 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Ockenburgh 
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Oefenwedstrijden 
**************** 

 
Beste spelers en ouders, 
De werkgroep oefenwedstrijden/toernooien heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Er staat een 
toernooi gepland en er zijn oefenwedstrijden afgesproken. 
 
Voorjaarstoernooi: 
Zoals jullie misschien al in de agenda hebben kunnen zien, wordt er op 17 maart weer een voorjaarstoernooi 
georganiseerd voor onze jeugd op Achilles. Om deze dag goed te laten verlopen, willen we jullie 
vragen om door te geven als jij of jouw kind die dag niet aanwezig kan zijn. Dus voor de 
deelnemers aan het toernooi: graag tijdig (!) afmelden bij het wedstrijdsecretariaat (en niet bij de 
coaches).  
Het ochtendprogramma op 17 maart start om 09.30 en eindigt om 11.30. Deelnemende teams zijn: 
kangoeroes, F1, F2, E1, E2, E3 
Het middagprogramma op 17 maart start om 12:00 en eindigt om 14.30. Deelnemende teams zijn: D2, D3, 
C1, C2, C3 en B2 
 
Oefenwedstrijden 
Het merendeel van de oefenwedstrijden is bekend en afgesproken, lees dit in het oefenprogramma. Weet je nu al dat je 
niet aanwezig kunt zijn? Meld dit dan bij het wedstrijdsecretariaat. We verwachten niet dat er tijden zijn die zullen 
wijzigen, maar is dit wel zo dan krijg je dit via je coach/aanvoerder te horen. 
 
Succes allemaal! 
Sabrina en Margot 
oefenwedstrijden@hkvachilles.nl 
 
Za 17 mrt Achilles A3 – Fiks A2 14.45 Den Haag 
Do 22-mrt VEO 2 - Achilles 2 19.15 Voorburg 
Do 22-mrt VEO 1 - Achilles 1 20.30 Voorburg  
Za 24-mrt Valto D1 -Achilles D1 10.30 De Lier 
Za 24-mrt TOP (s) 5 - Achilles 6 nnb Sassenheim 
Za 24-mrt DeetosSnel B1 - Achilles B1 13.15 Dordrecht 
Za 24-mrt ODO A2 - Achilles A4 13.00 Maasland 
Do 22 mrt Achilles A1 - Sporting Delta A1 tijd training Den Haag 
Za 24-mrt Achilles A1 - TOP (S) A1 13.30 Den Haag 
Za 24 mrt Achilles 1 – Fiks 1 16.30 Den Haag 
Za 24 mrt Achilles 2 – Fiks 2 15.00 Den Haag 
Za 24 mrt Achilles 3 – Fiks 3 12.10 Den Haag 
Za 24 mrt Achilles A2 – Fiks A1 10.45 Den Haag 
Za 24 mrt Fiks 4 – Achilles 7 12.00 Oegstgeest 
Di 3-apr Achilles A1 - Nieuwerkerk A1 tijd training Den Haag 
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