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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com + 
   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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KOOKWORKSHOP 
****************** 

 
voor kinderen, SuperChefs, in 8 weken lekker en gezond leren koken voor maar 
€ 5,- per keer !! Inclusief bijbehorend kinderkookboek en certificaat. 
‘Jong geleerd, is oud gedaan’, is een veel gehoorde slogan. 
En, zo is het ook. Ouders hebben een grote voorbeeldfunctie tijdens de opvoeding 
van hun kinderen. Daarnaast is hun leefomgeving van grote invloed. Naast de 
sociale contacten, school en de sportclub of andere activiteiten, hebben tv en social 
media een grote impact op de belevingswereld van het kind en het handelen er naar. 
Fabrikanten spelen hier goed op in, door middel van sublieme reclamespotjes en wat betreft voeding worden de leukste 
en aantrekkelijkste verpakkingen rondom voorbewerkte producten gedaan. Plak er vervolgens een etiket op met een 
ingrediënt van het product, waarmee de consument overtuigd is dat het gaat om een aanvaardbaar en/of gezond 
product dan is er sprake van een aankoop door misleiding.    
Voedingsdeskundigen hebben voedingsonderwijs hoog op de agenda staan en zijn daar met de overheid mee in 
gesprek. 
Kennis en bewustwording van keuzes speelt een grote rol in een gezonde leefstijl. 
Wat is er nou leuker om met leeftijdsgenoten interactief bezig te zijn met voeding! Hiermee worden goede resultaten 
behaald. Een groot voorbeeld hiervan is Jamie Oliver. Met zijn kookworkshops wist hij kinderen positief en creatief te 
betrekken bij een gezonde leefstijl. 
In nauw contact met Wijkberaad Vruchtenbuurt en Buurthuis van de Toekomst Achilles wil ik starten met de 
kookworkshop SuperChefs in het clubhuis van Achilles. 
 
Wat is SuperChefs 
Superschefs is een serie van acht wekelijkse kookworkshop voor kinderen van 10-12 jaar. Ze ontdekken hoe gezond, 
lekker en gemakkelijk koken kan zijn. De jonge koks leren hoe ze zelf een gezonde maaltijd kunnen klaarmaken en iets 
voor tussendoor. 
 
Waarom kies je voor SuperChef 
Als je het leuk vindt om samen met leeftijdsgenootjes kennis te krijgen over gezond eten, veilig koken, houding ten 
opzichte van gezond en veilig koken, vaardigheden ontwikkelen om gezond en veilig te koken. Kinderen zijn positief 
over het programma. 
Het programma is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als ‘theoretisch goed onderbouwd’.  
 
Wat krijg je mee van SuperChefs 

- kennis over gezond eten 
- eigen effectiviteit t.o.v. gezond eten en het klaarmaken daarvan. 
- Vaardigheden om gezond en veilig te koken 
- Angst bestrijden om nieuw eten te proeven 
- Kookboek en certificaat 

 
Ja, ik word SuperChef 
Meld je aan voor de workshop, mail naar info@gie-denhaag.nl.  
Telefonisch contact is ook mogelijk: 06-10753559. 
Geef aan welke dag in de week je kunt  en er wordt een planning gemaakt.  
Bij het missen van een workshop wordt altijd gekeken of inhalen een mogelijkheid is. 
 
 
Locatie: Achilles, buurthuis van de toekomst 
Docent: Eline Le Mair, Gewichtsconsulent en lifestylecoach, specialisatie voeding en kind. 
 
Ik zie uw enthousiasme met belangstelling tegemoet! 
 
Eline Le Mair 
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Achilles – Buurthuis van de Toekomst 
Een mooie Buurthuis van de Toekomst activiteit door Eline Le Mair, in samenwerking met Achilles en het Wijkberaad 
Vruchtenbuurt. De Achilles-jeugd is natuurlijk van harte welkom maar hoe mooi zou het zijn als de jeugdigen ook 
schoolvriendjes- en vriendinnetjes, buurkinderen, neefjes en nichtjes enthousiast maken? Hoe meer kinderen er 
deelnemen, hoe beter!! 
 
Harald  
 

Achilles Buurthuis van de Toekomst – kookworkshops voor kinderen 
************************************************************ 

 
Zit jij in groep 7 of 8 en vindt jij koken leuk of zou je het graag willen leren? Samen met vrienden en vriendinnen van 
goede producten iets heerlijks op tafel kunnen zetten? Op feestjes met goede producten iets heerlijks kunnen 
presenteren? Een goede ‘snack’ klaarmaken voor in de sportkantine?  
Na het volgen van de kookworkshops bij Buurthuis van de Toekomst bij Achilles, kun je je een Super Chef op het 
gebied van koken kunnen noemen? 
Dat kan! Geef je op om gezellig te komen koken in het Buurthuis van de Toekomst van  
korfbalverenging Achilles. Ook in 2018 heeft Eline Le Mair, waarmee Achilles al geruime tijd samenwerkt, er zin in om 
met een enthousiaste groep aan de slag te gaan. 
Zij is BGN Gewichtsconsulent, leefstijlcoach specialisatie Voeding en Kind en gaat voor de tweede keer bij Achilles 
kookworkshops (“Super Chefs”!) voor kinderen opzetten in het clubhuis van Achilles. 
Wil jij ook deelnemen aan de acht wekelijkse kookworkshop voor kinderen van 10-12 jaar (groep 7-8)??  Neem contact 
op voor verdere informatie met Eline Le Mair info@gie-denhaag.nl of 06-10753559 
 
Harald 
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Van de KC 
********** 

 
DE-punten 
Beste Achillianen, verzamelaars(sters) van DE-punten 
Enige tijd geleden heeft iemand bij de DE-punten ook een pasje ingeleverd. 
Ik neem aan dat hier ook punten op staan. 
Om ze te verzilveren heb ik uw gegevens nodig. 
Dit houd in: naam, adres en geboortedatum. 
U kunt dit doorgeven vis de mail: ovreijn@hotmail.com of tel. 3251134. 
Ik hoor graag van u 
 
Groetjes namens de KC 
Olga 
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In Memoriam 
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-03 
07-03 
17-03 

Darten 
Schoonmaak kantine 
Feest 

19-03 
02-05 
27-06 

Kantine verhuurd 
Schoonmaak kantine 
Schoonmaak kantine 

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

 
Tilburg 4 – Achilles 5 7-27 
Dubbel Zes 4 – Achilles 9 12-9 
 
Overige ploegen waren vrij!! 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Avanti – Achilles 8 16-16 (vorige week) 
Een seconde voor tijd kwam Avanti langszij en eindigde het in een gelijkspel. 
 
Afijn, wat mij van het weekend zal bijblijven was de plotselinge noodkreet toen Evy de hamkaas chips aan het 
oppeuzelen was, de memorial van Rick en de kiwisnijder.  
Wat moeten de buren hebben gedacht toen ze elf giechelende volwassenen een uur lang over een kiwisnijder hoorden 
filosoferen. Het is mij nog steeds een raadsel. In principe verhult het woord weinig over het doel van het product. 
Snijder van kiwi’s. Er werd die avond nog meer aangesneden. De brownies van Evy gingen erin als zoete koek! 
Hetzelfde geldt voor de chocolate chip cookies die ik in de ochtend van het portiek kon schrapen. Gelukkig had bijna 
iedereen de geweldige cadeaus laten staan waaronder een prachtig roze emmertje die schrikbarend goed van pas kwam 
op dat moment.  
 
Dit en nog veel meer vond plaats tijdens de jaarlijkse sinterklaasavond van het team. Een waarvan ik heel stilletjes 
aangaf dat het wel bij mij kon.. Toen er na de eerste minuut al meer confetti op de grond lag dan het oog kon tellen wist 
ik al wat voor avond het zou worden. Ik heb nu al zin in volgend jaar! 
 
Tom 
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Wat was 
******** 

 
ALO F2 – Achilles F2 9-12 
 
Overige ploegen waren vrij! 
 
 
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl voor maandag 12.00 uur 
 
Achilles B1 – TOP/SolasCompleet B1 (vorige week) 
We speelde vandaag tegen Top uit Sassenheim. Een belangrijke wedstrijd voor ons want als we winnen staan we in de 
kwartfinales. We begonnen heel sterk aan de wedstrijd. Helaas kon Top aanhaken en gingen we rusten met 8-
8.Uiteindelijk konden we de voorsprong behouden en hebben we de kruisfinales behaald. 
Wij hopen dat jullie allemaal komen kijken 10 maart. Alleen is helaas de tegenstander nog niet bekend 
 
Groetjes Wesco 
 
Achilles E2 – Excelsior E3 (vorige week) 
De E2 moest dit weekeinde aantreden tegen de koploper Excelsior E3. Al is dit op papier een E3, in de praktijk is dit 
de E1. Door een fout in de indeling van de bond werd Excelsior E3 te hoog en hun E1 te laag ingedeeld. Excelsior 
heeft om deze reden besloten de ploegen qua spelers om te wisselen. Hier kwamen we pas achter na de eerste wedstrijd 
tegen Excelsior E3, waarin we verrast werden door de sterkte van deze ploeg. Achilles E2 werd in die wedstrijd in de 
eerste 10 minuten volledig overrompeld en op achterstand gezet en dat wisten we niet meer in te halen. 
Afgelopen zaterdag waren we voorbereid op deze ploeg en dat zagen we terug in de wedstrijd. We begonnen de 
wedstrijd met een achterstand maar Milan, Sanne, Lukas en Jens brachten ons terug in de wedstrijd. We gingen de rust 
in met 4-5. Na rust ontketende de strijd. In een gelijk opgaande wedstrijd werd de achterstand omgezet in een kleine 
voorsprong voor Achilles. Echter, Excelsior wist toch weer op gelijk hoogte terug te komen waardoor de spanning nog 
verder toenam. Door de felle duels en vele onderscheppingen waren er periodes dat Excelsior zich geen raad meer wist 
met de felheid van Achilles. Toch bleef Excelsior knokken voor het behoud van de kans op het kampioenschap, maar 
onze E2-ers roken de kans om deze wedstrijd te winnen. Met mooie, snelle combinaties werden de doelpunten gemaakt 
met goede ondersteuning van Erik en Lynn. Het resultaat was dat de E2 aan het langste eind trok en de winst (13-12) 
wist binnen te halen. 
Onze E2 liet zien dat ze erg gegroeid zijn. Zowel verdedigend, het gooien en vangen, aanvallend maar ook het goed 
samenwerken zijn met grote sprongen vooruit gegaan. 
Wij coaches Sterre, Daphne, Rianne en Arjen zijn super trots op deze ploeg en de vooruitgang die ze hebben gemaakt. 
Nu twee weekeinden rust en dan nog voor de laatste keer knallen in de zaal tegen Ondo. 
 
Grt., 
Arjen 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
17 mrt Voorjaarsdriekamp jeugd 20 apr Game night 
30 mrt Paasavond 29 apr Voetbal ADO – PSV 
13 apr Ladiesavond 14 mei Giga Kangoeroedag 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige. Het is Ivy van Giffen die op 1 maart jarig is. Zij wordt dan 14 
jaar. 
Ivy van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het was vrijdag weer een gezellig boel in de kantine tijdens de klaverjasdrive. 
Met maar liefst 5 tafels bezet was het een spannende strijd. 
Al na 2 ronde was Roeli er al verzekerd van dat ze met poedel naar huis zou gaan en dat bleek inderdaad het geval.. De 
1e plaats ging naar Emmy en Belinda, de roemprijs was voor Tjitse en Simon. 
Hier de uitslag van de andere plaatsen: 
     Punten roem totaal 
 1 Belinda, Emmy 5000 780 5780 
 2 Tjitse, Simon 4208 1100 5308 
 3 Dennis, Marc 4386 700 5086 
 4 Dicky, Marcel 4025 940 4965 
 5 Peter, Olga 4328 440 4768 
 6 Frank, Sanderq 4006 530 4536 
 7 Jerry, Peterv.A. 3399 980 4379 
 8 Patty, Gerard 3209 390 3599 
 9 Sten, Bas 3134 430 3564 
 10 Roelie, Ed 2943 540 3483 
Ik ga een datum prikken om voor het eind van het seizoen nog een klaverjasdrive te houden. 
Jullie horen z.s.m. van me. 
 
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. 
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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! 
 
“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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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 

 
Aangemeld als lid: Raoul (R.A.) Eckelenboom 
 zie gemaild krantje  
 
Aangenomen als lid: James van Berkel (Achilleslidnr. 3044) 
 Milou Kraak (Achilleslidnr. 3045) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
It Giet Oan 
Is dit juist, want zo klinkt het mij in de oren, dus heb ik dit louter fonetisch 
opgeschreven, misschien vol taalfouten, want mijn Fries is niet meer zoals het geweest is. 
Ik zal het u nog sterker vertellen, ik heb nog nooit Fries gesproken en het verstaan is al far below zero om min 
temperatuurswaarde te spreken. Ik vind het fascinerend dat in een klein land als Nederland op zeg maar 200 kilometer 
van Den Haag een taal gesproken wordt die voor ons niet te verstaan is. Misschien zit het erin maar of het “oan giet” is 
denk ik onwaarschijnlijk. 
Volgens de weergoden, de weersvoorspellers en de chocolade grote letters in de Telegraaf in het bijzonder, wordt het 
Siberisch koud. 
De Russische Beer komt eraan met ´s nachts ver onder nul tot wel min 10 a 12 graden en overdag net eronder en met 
de wind erbij een nog lagere temperatuursgevoel. 
Ik zie al die elfstedenrijders alweer met dikke muts, sjaal, thermo ondergoed en de Friese doorlopers reeds 
ondergebonden onder hun dekbedje lekker in bed liggen dromen van de dag der dagen. 
Op het moment dat de ijsmeesters met hun accuboor een gat in het ijs gemaakt hebben en de duimstokken zo een 12 a 
15  cm dik ijs aangeven “giet it oan”. 
Ze worden gillend wakker, nemen afscheid  van vrouw en kinderen en spoeden zich naar4 Friesland. 
Erben Wennemars en Mark Tuitert vallen huilend hun geli3efde om de hals, want het is zover, mits terug uit Zuid 
Korea. 
Ze realiseren zich niet dat dit iets verder is dan de 500, 1000 of 15.00 meter in een ijsstadion zonder wind, sneeuw of 
misschien een regenbuit tegen, die zij altijd reden. 
Laat ik hun droom niet verstoren, maar ik weet het niet zo net ….. 
Laten we eerst de ondergspoten graslandjes, de slootjes maar dichtvriezen zodat wij achter een keukenstoel over het ijs 
kunnen krabbelen en de meer geoefende een merentocht kunnen maken. 
Het is en blijft een Hollands volksvermaak en je bent geen jongen of meisje van Jan of Johanna de Wit als je niet 
schaatsen kunt vergelijken met zwemmen en fietsen. 
Heerlijk in Meer en Bosch of op de grote vijver van het Haagsche Bos je rondjes rijden en langs de kant een patatje met 
of een bekertje warme chocola met gevulde koek halen, want 
die vijvers liggen ze lekker in een dalletje. 
Zal de voorzitter van de Elf Friese Steden ook al nerveus zijn 
of nu al denken “IT GIET NET OAN”. 
Wij vinden de ijspret heerlijk maar zullen alleen van de kant af 
genieten, want we zijn te bang geworden om ons op de ijzers 
te begeven, want een pin in je knie of een nieuwe heup is geen 
pretje. 
 
De mogelijkheid bestaat, maar ik hoop het niet, dat de plassen 
alweer op het ijs liggen op het moment dat de nieuwe 
Leeuwenkrabbels verschijnt en blijkt de Siberische Beer een 
Koala knuffelbeertje te zijn geweest. 
 
Veel schaatsplezier 
Elly en Rene 
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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: 

 
Zaterdag Zuiderpark 09.00 uur Achilles D3 – Weidevogels D2 
  10.00 uur Achilles D2 – KVS/Maritiem D2 
  11.00 uur Achilles 9 – ALO 6 
  11.00 uur Achilles 7 – Velocitas 7 
  12.10 uur Achilles 8 – VZOD 3 
 
 
Zondag: Zuiderpark  Geen wedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 9 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

3     
Opmerking Tiana en Laura zie A3 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK20542 

za 03/03 

Achilles 7 -  Velocitas 7 11:00 

Dames 
Donna de Geest, Lena van Bijsterveld, Michelle de Coninck, Judith 
Maes 

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

Coach  
Reserves Nelleke de Kort 

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter 
Tobias 
Welbergen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag     
Opmerking afgemeld: Nikki de Groot 

     
8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK21634 

za 03/03 

Achilles 8 -  VZOD 3 12:10 

Dames 
Alex van der Stap, Evy Vroomans, Isabelle Tollenaar, Judith Maes, 
Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort 

Heren 
Elmar Muller, Henk Kop, Jasper v.d. Burg, Rick Ruis, Sem de Raad, 
Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 11:25 

Scheidsrechter Twan de Raad    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag     
Opmerking Judith, Nelleke zie 7 

     
9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15099 

zo 04/03 

Achilles 9 -  ALO 6 11:00 

Dames 
Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Nicky v.d. Hoek, Puck Gordijn, 
Roelie Arbouw, Yoke Overwater - Nieman 

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

Coach  
Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag     
     
A2     
Opmerking Marlou en Stef zie B1 
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A3 Klasse: A-031 Wedstrijdnummer: BK17203 
za 03/03 

Phoenix A2 -  Achilles A3 14:50 

Dames Esmee Morris, Hannah Brauer, Linnet Veltman, Laura Mombarg 

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

Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Reserves Tiana Saimo, Camile Arnts, Julian Sanches 

Verzamelen 13:35 

Vervoer Mulder, Jongsma, van Zantwijk, Brauer 

Locatie De Veur in Zoetermeer 
Verslag     
Opmerking afgemeld: Estelle Arnts, Floortje Mulder, Thom Wiersma 

     
A4     
Opmerking Camile zie A3 

     

B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19699 
za 03/03 

De Meervogels B1 -  Achilles B1 12:15 

Dames Olivia van Bleijswijk, Sterre Groen, Yara Koene, Nova Lek 

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

Reserves Marlou de Reu, Merel Dekeling, Stef van den Brand, Zohier Belarbi 

Verzamelen 10:45 

Vervoer Koene, Brusse, Groen, van Weert, van Bleijswijk 

Scheidsrechter 
Andre 
Mosterdijk    

Locatie De Veur in Zoetermeer 
Verslag     
Opmerking afgemeld: Daphne Janssen  

     
B2     
Opmerking Zohier zie B1; Julian zie A3 

     
C1     
Opmerking Merel zie C1 

     

D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK27530 
za 03/03 

Achilles D2 -  KVS / Maritiem D2 10:00 

Dames 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 9:15 

Scheidsrechter Pepijn van    
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Loon 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag     
Opmerking afgemeld: Bo Linse 

     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK26554 
za 03/03 

Achilles D3 -  Weidevogels D2 9:00 

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

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

Coach Annelotte van Geel, Katrien Volleman, Zoë Muller 

Verzamelen 8:15 

Scheidsrechter 
Martijn van der 
Zwan    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag     
Opmerking afgemeld: Siemen Mathot 

     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK32853 
za 03/03 

ALO E1 -  Achilles E1 13:00 

Dames Esmee Alkema, Kiki Kraak, Liv Anthony-Jimenez 

Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters 

Coach Benthe van Loon, Nikki de Groot 

Verzamelen 12:30 

Scheidsrechter Lisanne Baak    
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Verslag     
Opmerking Reserveshirts ! 
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 Oefenwedstrijden 
**************** 

 
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 
 
Do 22 mrt VEO 2 - Achilles 2 19.15 Voorburg 
Do 22 mrt VEO 1 - Achilles 1 20.30 Voorburg 
Do 22 mrt Achilles A1 - Sporting Delta A1 19.30 Den Haag 
Za 24 mrt Fiks A2 - Achilles A3 10.30 Oegstgeest 
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 
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 19.40 Den Haag 
 
Succes allemaal! 
Sabrina en Margot 
oefenwedstrijden@hkvachilles.nl 
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Annelotte, Katrien 
10.00 – 11.00 Maaike, Bastiaan L. 
11.00 – 12.10 Res dame/heer Ach7 / 
 Ach. 9 
12.10 – 13-.20 Res. dame/heer Ach. 8 
 
Zondag Zuiderpark 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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 10 en 11 maart 2018 
 
KVS/Maritiem – Achilles 
Die Haghe 3 – Achilles 2 
KVS°/Maritiem 4 – Achilles 3 
Achilles 4 – Velocitas 4 
HKV/Ons Eibernest 5 – Achilles 5 
KZ Danaiden 5 – Achilles 6 
Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 8 
Achilles 8 – KIOS 3 
Die Haghe 8 – Achilles 9 
De Meervogels A1 – Achilles A1 
KZ Danaiden A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – Reeuwijk A2 
Achilles A4 – TOP/SolarCompleet A4 
Achilles B1 is vrij 
Achilles B2 – Avanti B2 
TOP/SolarCompleet C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Dubbel Zes C2 
Achilles C3 – Sporting Delta C3 
ONDO D1 – Achilles D1 
Die Haghe D2 – Achilles D2 
Achilles D3 – Vriendenschaar D3 
Avanti E2 – Achilles E1 
ONDO E3 – Achilles E2 
Lynx E1 – Achilles E3 
Achilles F1 is vrij 
Achilles F2 is vrij 

Za 20.00 uur 
Za 16.05 uur 
Za 14.15 uur 
Za 18.20 uur 
Zo 14.55 uur 
Za 20.10 uur 
Za 15.50 uur 
Za 17.05 uur 
Zo 15.20 uur 
Za 16.20 uur 
Za 16.20 uur 
Za 14.35 uur 
Za 13.20 uur 
 
Za 12.15 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.10 uur 
Za 10.05 uur 
Za 10.55 uur 
Za 13.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.30 uur 
 

De Blinkerd 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
HKV/OE-hal 
Drie Oktoberhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Veur 
Drie Oktoberhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
De Korf 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Viergang 
De Hoekstee 
Leidschenveen 
 

 
 
 
 
 


