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Achilles B1 voor het tweede jaar op rij richting kwartfinale NK? 
****************************************************** 

 
Wie de prestaties binnen onze vereniging volgt weet dat niet alleen Achilles 1 in de 
race is voor het kampioenschap, dat niet alleen onze A1 in de race is voor het 
kampioenschap maar dat ook onze B1 zich kan plaatsen voor de kwartfinale van het Kampioenschap van Nederland. 
Eens in de zoveel tijd post trotse coach Frank Baars een stukje op Facebook om met de wereld te delen hoe trots hij is 
op zijn pupillen. Want met talent alleen kom je er niet. Deze week “leen” ik zijn post op Facebook even voor het 
hoofdartikel, want wie anders dan de trotse coach kan beter verwoorden hoe het er voor staat met deze toppers? Juist.. 
niemand!  
 
“Het is een tijd geleden dat ik wat gepost heb, maar vandaag kan ik er niet omheen en voel ik me verplicht om mijn enthousiasme en trots te 
delen. Enfin...  
 
Achilles B1 speelde vandaag een kraker uit bij KZ. De thuiswedstrijd werd heel makkelijk gewonnen met 25-13, maar KZ heeft laten zien 
dat ze met een jeugdig team goed kunnen presteren. Hebben bijvoorbeeld gewonnen van de koploper ZKV en stonden voor de wedstrijd van 
vandaag maar 2 punten achter op ons. Wij staan op plek 2, goed voor kruisfinales NK, maar met de hete adem in ons nek van KZ, TOP 
en groen geel. Al deze ploegen hebben 2 punten minder dan ons, spanning alom dus in deze B hoofdklasse.  
Hele week weer hard getraind en de punten benoemd waar we op moesten letten. Maar zoals Achilles B1 al vaker deed, werden deze 
afspraken dus niet nagekomen en liepen we achter de feiten aan. Tel daar de vele persoonlijke fouten bij op en ik wist dat het een zware 
middag zou worden. Van de eerste 7 kregen we 5 goals tegen door vrije ballen en stippen, we waren overal te laat en moesten corrigeren, dit 
resulteerde dus in de vele stippen en vrije ballen. Zo bleef het de eerste helft zeer moeizaam gaan en gingen we met 12-8 rusten. 
 
In de kleedkamer gezegd dat er echt uit een ander vaatje getapt zou moeten worden om de punten alsnog te pakken, de B1 moest nu laten 
zien waarom zij op plek 2 staan. Met de tactische aanpassingen gingen we dan ook feller van start en kwamen we langzaamaan dichterbij, 
toen we op 1 punt kwamen nam KZ een time out. Logisch want wij zaten in een goede flow, maar dit was voor mij tevens het moment om 
het geloof wat terug kwam om te zetten in de overtuiging dat we dit gingen winnen. Je zag Achilles B1 steeds meer vertrouwen krijgen en de 
slotfase was een spannende... Tot de 20-20 ging het gelijk op en na 2 afstandgoals van onze zijde hebben we deze pot echt als een team over 
de streep getrokken. 
Ongelooflijk om te zien dat er zo’n groot verschil kan zitten in een wedstrijd, we stonden immers op een gegeven moment met 15-10 
achter(!!)... Een heerlijke overwinning en kan ik ook zeggen dat ik echt super trots ben op jullie!!  
 
De mentaliteit die jullie hebben laten zien op deze leeftijd zegt mij dat jullie een mooie toekomst tegemoet gaan. Ook de reserves wil ik graag 
bedanken, jullie zijn ongelooflijk belangrijk elke week. Top dat jullie er zijn!! 
Volgende week de volgende kraker tegen TOP, aan 1 punt hebben we genoeg voor de kruisfinales... Graag iets minder spannend dan 
vandaag!  ” 
 
Tot zaterdag! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

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 
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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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In memoriam 
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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 
**************************** 

 
KVA – Achilles 28-28 
KVA 2 – Achilles 2 23-18 
Die Haghe 4 – Achilles 3 16-23 
Achilles 4 – Crescendo 3  
Achilles 5 was vrij 
Die Haghe 6 – Achilles 6 19-15 
Achilles 7 – SDO 4 13-16 
Achilles 8 – Tempo 6 17-12 
Phoenix 6 – Achilles 9 15-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
KVA – Achilles 28-28 
KVS/Maritiem – ZKV 32-21 
BEP – DOS 23-21 
De Meervogels – HKV/Ons Eibernest 29-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
De Meervogels 12  17 8 3 1 302 252 50 0 
Achilles 12 16 6 2 4 263 261 2 0 
KVS/Maritiem 12 15 7 4 1 307 257 50 0 
KVA 12  13 6 5 1 306 302 4 0 
HKV/Ons Eibernest 12 12 6 6 0 278 291 -13 0 
DOS 12  11 5 6 1 289 298 -9 0 
BEP 12 9 4 7 1 268 287 -19 0 
ZKV 12 3 1 10 1 250 315 -65 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
KVA 2 - Achilles 2 
Op 10 februari hadden we een wedstrijd tegen KVA in Amstelveen. Dit keer maar geen soep want dat was 
waarschijnlijk de reden dat de vorige wedstrijd zo ontzettend slecht ging. Toen we aankwamen hadden we een goede 
voorbereiding en een motiverende speech van de coaches. We waren er helemaal klaar voor om ons dit keer wel te 
bewijzen. Als snel kwamen we op een achterstand en moesten we ons gaan herpakken, de eerste helft ging niet zoals we 
het graag zouden willen zien. Met een iets wat opgefokte stemming gingen we kleedkamer in en werden we wakker 
geschut, we moesten ons gaan herpakken want verdedigend deden we het niet al te best met 15 goals tegen. De tweede 
helft ging daarentegen wat beter en hebben we ongeveer de helft minder doorgelaten, desalniettemin hebben we alsnog 
verloren. Eindstand 23-18. Ik wil Wesley en Sander bedanken voor het opzeggen van hun eigen wedstrijd om bij ons 
reserve te staan. In het bijzonder Sander, die echt mega goed heeft ingevallen bij zowel 2 als 1! Lekker bezig. Ook wil ik 
het publiek bedanken voor de reis die zij voor ons aflegden om ons te zien spelen, klasse. Volgende week weer een 
belangrijke wedstrijd voor ons en ik heb er alle vertrouwen in dat we deze gaan winnen als we de teamgeest behouden 
die we deze wedstrijd lieten zien.  
 
Groeten thuis, 
Benthe van Loon 
Goals:  
Tobias (4), Benthe en Ilan (3), Kelly (2), Lars, Kartien, Merel, Sander, Raquel en Inge (1). 
 
Pernix 3 vs Achilles 3 (vorige week) 
Na een lange dag wachten mochten we eindelijk verzamelen op het heugelijke tijdstip van 17:15. Dit was voor Sander 
en ondergetekende alleen weer teveel gevraagd. Gelukkig nog een wedstrijd voor de boeg om het vertrouwen van de 
trainer terug te winnen. Op naar Leiden voor een lekker avondpotje tegen Pernix 3. Een tegenstander waarvan we 
wisten dat ze voorzien waren van een aantal geroutineerde spelers aangevuld met wat jongere spelers. Eigenlijk best 
standaard bij ons een de poule. Van de thuiswedstrijd wisten wij dat wij daar heel scherp waren begonnen en daar 
binnen enkele minuten al op een 7-0 voorsprong kwamen en dit daarna nooit meer een echte wedstrijd is geweest. Aan 
ons de taak wederom zo scherp te starten en dan te zorgen dat niveau vast te houden naar een mooie uitslag. Dit 
verliep helaas anders als gehoopt. Veel dingen liepen niet zoals wij wilden wat op de training wel lekker liep. Zaak voor 
ons als team te blijven vechten en het op karakter te doen. Uiteindelijk een matige wedstrijd waarin wij eigenlijk geen 
moment in gevaar zijn geweest. Met een uiteindelijke eindstand van 16-23 oogt het als een prima overwinning. Echter 
voelde dit na afloop niet zo. Deze week dus weer lekker trainen en op naar de derby uit (of thuis, hoe je het ook wil 
noemen) tegen Die Haghe in de topsporthal. Altijd weer leuke wedstrijdjes. Kom gerust kijken met zijn allen. Als laatst 
rest mij nog het meegereisde publiek te bedanken, altijd weer fijn dat jullie er zijn, de scheidsrechter die een prima 
wedstrijd floot en Jeannette die weer met ons meereisde als reserve. 
 
Wesley 
 
Die Haghe 3 – Achilles 3 
Afgelopen zaterdag stond Die Haghe op het progamma. Bekende club en tegenstanders  waarvan we allemaal wisten 
dat zij na 2x verliezen een revanche wilde nemen. 
De vorige wedstrijd tegen Die Haghe was niet onze beste wedstrijd, we waren slordig in de afronding en we pakte niet 
alle kansen die we eigenlijk wel moesten pakken. We begonnen de wedstrijd aardig goed, maar helaas kwamen we al 
snel achter met een 1-0 achterstand. 
Maar dat maakte voor ons niet uit want al snel genoeg pakte wij de voorsprong en dat  hebben we  niet meer 
weggegeven. We waren allemaal fel, en werkten keihard voor elkaar. 
We kwamen in de ruststand 7-14 voor te staan met een hele goede 1e helft waar we allemaal blij mee waren. We 
moesten dit vast blijven houden en de goeie kansen pakken en altijd voor elkaar blijven werken wat wij als team steeds 
beter en beter gaan doen. 
2e helft begon wat stroever in de aanval, maar na wat langer spelen kwamen er hele goeie aanvallen uit en dat heeft ons 
beloond met een 16-23 winst! 
Als team beginnen we steeds meer te groeien met z'n alle en dat blijkt ook uit ons spel. We hebben allemaal 1 voor 1 
andere kwaliteiten die we goed combineren in de wedstrijden.  
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Volgende week staat ons een moeilijke wedstrijd op het spel namelijk de koploper Veo 3 waar we vorige keer helaas 
met 2 punten verschil hebben verloren, maar waar wij ze willen laten zien dat ze het zeker niet makkelijk gaan krijgen. 
En Tjitse natuurlijk hartstikke bedankt met je goeie invalbeurt waar ook nog een paar doelpuntjes uit zijn gekomen, en 
Jeanette ook heel erg bedankt! 
Sten en Rober hebben ons op de maandag en woensdag hele goeie trainingen gegeven, en dat heeft een goeie resultaat 
gehad :) 
Ik zie jullie allemaal graag volgende week om 17:25 ! 
 
Groetjes Tiana 
 
Die Haghe 6 - Achilles 6 19-15 
Vandaag geen vrolijk verslag met de gebruikelijke grappen en grollen, onzin en aanverwanten. Team 6 verloor namelijk 
in een rechtstreeks duel met concurrent Die Haghe 6 de strijd om promotie. Het eerste treffen eindigde nog in een 15-
12 overwinning, maar na het verlies tegen Fortuna moest er gewonnen worden. Dat gebeurde helaas niet. Team 6 was 
net niet scherp genoeg in de afronding, niet zuiver genoeg in de passing. De kleine achterstand bij rust kon ondanks het 
inbrengen van Sjaan en Sembo niet meer ongedaan gemaakt worden. Zo eindigt met nog twee rondes te gaan het 
zaalseizoen van Team 6 in mineur. Standverplicht moet de kater volgende week worden weggespoeld tegen OKV. 
Sjaan, Sembo en Evy, bedankt voor jullie inzet! Volgende week met een beter humeur gaan we het weer hebben over 
YHoeries relatieproblemen, Alex’ scheuren, DKV enz.  
 
Groeten,  
Erwin  
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Wat was 
******** 

 
TOP A1 – Achilles A1 14-21 
Tempo A2 – Achilles A2 26-8 
Achilles A3 – IJsselvogels A3 14-9 
Achilles A4 – KZ Danaiden A3 13-5 
KZ/Hiltex B1 – Achilles B1 20-22 
Achilles B2 – VEO B2 20-9 
Groen Geel C1 – Achilles C1 20-8 
Achilles C2 – KVS/Maritiem C3 8-8 
Achilles C3 – GKV C2 3-13 
Fortuna/Delta Logistiek D1 – Achilles D1 19-2 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D2 4-7 
KVS/Maritiem E1 – Achilles E1 12-11 
Dubbel Zes E2 – Achilles E3 1-11 
Futura F1 – Achilles F1 0-7 
Dubbel Zes F1 – Achilles F2 10-7 
 
Wormer is een eind weg. En na een half uur file voelt het nog verder aan. Gelukkig hadden we speling en waren we nog 
ruim op tijd aanwezig. Die 40 min. hadden we ook wel nodig om aan de kleur van de vloer te wennen.. Trouwens: leuk 
om te zien dat ook een gedeelte van de spelers en coaches van de B1 onze wedstrijd had weten te vinden! 
De laatste weken had de C1 een goede korfbalvorm gevonden. Vorige week speelden we erg goed tegen KZ en konden 
we heel lang bij blijven tegen deze goede ploeg. Tegen Groen Geel kwam dit er helaas niet uit. De stappen van de 
laatste weken waren weer vergeten. Veel fouten, miscommunicatie en onrust. Heel veel onrust. De snelle dames van 
Groen Geel kregen we moeilijk onder controle en we hadden moeite met het blok zetten onder de paal. Onze aanval 
liep moeizaam door rommelig bewegen en veel plaatsfouten. En daar zat 25 min. lang geen verbetering in. In de rust 
werden deze punten kalmpjes (nou ja, ongeveer dan..) besproken. De tweede helft waren we dan ook iets beter bij de 
les. De achterstand was helaas al weer heel groot. Toch kwamen we in de laatste fase nog tot goede aanvallen en goede 
goals. Te weinig, te laat, maar wel iets om mee te nemen naar volgende week. Tegen de Meervogels hebben we nog iets 
goed te maken namelijk! Eindstand: zij hadden er meer dan wij. Scheidsrechter bedankt! Volgende week gaan we 
knallen op Super Saturday! 
 
Fortuna D1 - Achilles D1 
Deze week op bezoek bij de Fortunezen, die hun kampioenswedstrijd hadden. Een zeer sterke ploeg, dat makkelijk 
scoort en verdedigend er bot bovenop zit. De eerste wedstrijd werd dan eigenlijk ook kansloos verloren. 
Opdracht voor deze keer was ons eigen wedstrijd spelen, vol er in gaan met de koppies omhoog. En dat gebeurde ook, 
we kregen een aantal kansen die er jammer genoeg niet ingingen. We moesten er echter keihard voor werken om alleen 
al de bal rond te krijgen en dichterbij de paal te spelen. Fortuna kreeg wel veel kansen, maar ook die vlogen er niet in 
door steeds goede druk steeds te geven. Geen doorlopen en korte kansen achter de paal te makkelijk weggeven was 
tevens de opdracht en daar hielden we ons aan. Zo gingen we de rust in met 8-1. We moeten toch scherper zijn in de 
grotere kansen, want 1 is echt te weinig. 8 doorlaten tegen zo’n ploeg is goed en niks om je voor te schamen. Echter in 
de 2de helft was het op, de D1 had zoveel gegeven en Fortuna zette er nog een tandje bij waardoor Achilles totaal de 
bal niet meer rond kreeg. De diepteballen kwamen niet aan waardoor Fortuna vele aanvallen kreeg en deze nu wel 
afrondde. Alsnog toch nog een grote uitslag op het scorebord maar ben er trots op dat jullie positief zijn gebleven en 
keihard zijn blijven werken. We moeten hier uit leren dat we nu toch echt stappen moeten gaan maken met hoe we 
omgaan als er enorme druk op de ballijn wordt gelegd door de tegenstander. Alhoewel ik ook toegeef dat het vandaag 
zeer moeilijk was aangezien Fortuna enorm veel lengte had en de bal ook afblokte. 
Lucas en Manelle weer super bedankt dat jullie altijd voor ons klaarstaan, de scheidsrechter bedankt voor het fluiten en 
Fortuna gefeliciteerd met het kampioenschap. Volgende week gewoon weer lekker hard trainen en ons klaarstomen 
voor de volgende pot: Nieuwerkerk! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl voor maandag 12.00 uur 
 
TOP A1 - Achilles A1 
Deze week mochten wij afreizen naar het verre Arnemuiden. Om tien uur stonden wij al klaar voor het veld om de 
punten op te halen bij Top (a). Dat het een belangrijke wedstrijd zou gaan worden wisten wij allemaal. Voor ons zijn de 
punten belangrijk om het kampioenschap binnen te slepen. Maar onderin is het ook nog reuze spannend. Wij zijn ervan 
overtuigd dat elke wedstrijd een finale is. Bij winst op Top (a) kunnen wij volgende week knallen en het kampioenschap 
binnen halen. Voorop staat bij ons dit seizoen plezier hebben. Door plezier met elkaar te hebben worden wij beter met 
elkaar. De toppers van de A1 hebben dit zeker laten zien dit seizoen. Want een team staat er zeker! Elke week geniet ik 
weer van het plezier wat jullie uitstralen en de wilskracht dat jullie laten zien door als team ervoor te gaan. Al aan het 
begin van de wedstrijd hadden wij door dat wij het vandaag zelf moesten doen. We gingen goed van start en kwamen al 
snel op voorsprong. Verdedigend hadden wij het vandaag weer goed onder controle waardoor de zoemer van Top (a) 
geregeld af ging. We liepen snel uit naar 2-7.  Wij gingen uiteindelijk de rust in met een stand van 5-7. Na rust kwam 
Top (a) even terug maar echt spannend is het niet meer geworden.  Uiteindelijk hebben wij met een stand van 14-21 de 
punten mee naar Den Haag genomen. Dit betekent dat volgende week DE wedstrijd op het programma staat bij 
gelijkspel/winst is het kampioenschap binnen! Wij hopen natuurlijk op een volle sporthal om de toppers van de A1 
naar het kampioenschap te juichen. Want een makkelijke wedstrijd zal het zeker niet worden. Voor KCR zijn de punten 
net zo belangrijk om niet te degraderen. 
Maar de Support van jullie verdienen deze toppers echt! Want wat ben ik trots op deze kanjers. Tot zaterdag om 15:55 
dan zal de A1 het opnemen tegen KCR.  
 
Valerie 
 
Achilles A2 de kampioenen!  
Als coach schrijf ik niet snel een verslag. Daar zijn twee redenen voor. 
De spelers kunnen dit veel beter, en ik ben zo dyslectisch als het maar 
zijn kan. Maar heel soms stap ik van mijn principes af. Zoals nu!  
Als speler van een tweede team is het sportleven soms niet makkelijk. 
Begin van het seizoen krijg je te horen dat de keuze niet op jou is 
gevallen. Je bent net niet goed genoeg voor het eerste team, maar bij calamiteiten moeten de spelers er toch maar even 
staan. Trainen met het eerste team is niet mogelijk, of het moet bij het eerste team zo uitkomen. Je reist stad en land af 
om ergens in een kille verlaten sporthal te wachten op die paar minuten speeltijd. Je moet je eigen wedstrijden opzeggen 
en erger is het dan nog als je minuutloos weer terug naar huis mag. En je doet het nog met plezier ook. Jullie kans komt 
nog wel is er gezegd. Blijf vooral je best doen, we zijn 1 selectie. Dan is er ook nog een groepje spelers die niet in het 
boekje van de hoofdtrainer staan. Dit zijn de pijlers van het tweede team en zij spelen trouw hun eigen wedstrijdjes. 
Ook zijn zij het die met een incompleet team hun wedstrijd moeten spelen. 
Het hoort er allemaal bij in een tweede team en naar mijn mening ook terecht. Maar het mag wel eens hardop gezegd 
worden. Kids, ik vind het echt top hoe jullie je opstellen, wekelijks er weer staan om onze A1 en B1 te ondersteunen. 
Jullie racen je het vuur uit je sloffen om weer op tijd bij je eigen wedstrijd te zijn of kijken naar de deur of je 
medespelers wel op tijd voor de eigen wedstrijd zijn. Ook zonder bereidwillige ouders gaat dit allemaal niet lukken. 
Altijd is er wel weer iemand bereid om zijn/haar gaspedaal net iets harder als toegestaan te bedienen. En dan als klap 
op de vuurpijl begin ik nog eens een heel verhaal over inzet, motivatie en teamspirit. Maar Amel en ik zien het echt, 
diep respect voor onze kampioenen! 
Zo, dat gezegd te hebben dan nu het wedstrijdverslag. Onze A2 reisde redelijk gehavend af naar titelfavoriet Tempo. 
Door allerlei omstandigheden moesten er vijf spelers mee met onze A1. Tel daar een zieke en een geblesseerde bij op, 
en je houdt vijf A2 spelers over. Gelukkig stonden de mannen van ons (jawel) tweede B team Quincy, Julian en Kaj 
voor ons klaar. En als dames werden good old Teddie en Laura opgetrommeld. Het voordeel van een niet op elkaar 
ingespeeld team (zelfs de trainingspartij werd donderdag afgebroken door nog een blessure bij de A1) is dat ze alleen 
maar positief kunnen verrassen. En dat gebeurde, vol overgave werd de strijd met het sterke Tempo aangegaan. De 
koppies stonden goed. Geen moment werd er op elkaar gemopperd of geklaagd. Maar waar de A2 thuis aan het langste 
eind trok, werd deze wedstrijd kansloos verloren met 28-8. Het mooiste moment van de wedstrijd werd het eindsignaal. 
De spelers verlieten met opgeheven hoofd het veld. Of de kids vandaag plezier hebben gehad, heb ik niet durven 
vragen. Het hoort er allemaal bij, want kampioen worden doe je samen. 
 
Een sportieve groet, 
Ferry 
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Achilles A3 – IJsselvogels A3 
Het roer ging op tijd om…... 
Zaterdag hebben we een thuiswedstrijd gespeeld tegen IJsvogels. Ze hadden niet veel gewonnen maar hebben over het 
algemeen wel een hoog doelsaldo. Dus we moesten wel goed uitkijken want ze zijn zeker niet slecht. 
Dat bleek wel toen de wedstrijd begon en de IJsvogels de bal al snel onderschepte. Ze haalden er gelijk een doelpunt 
uit. 
Vervolgens beantwoorden wij dat snel met ook een doelpunt.  
Na dit doelpunt bleef het een tijdje stil qua doelpunten met veel aanvallen en schoten maar die niet in een doelpunt 
resulteerde.  
Uiteindelijk werd Estelle gewisseld voor Tim en scoorde IJsvogels de 1-2 en kort daarna ook de 1-3. Er kwam weer een 
kans voor ons en scoorde wij weer de 2-3 die al gauw werd gevolgd door IJsvogels met  2-4. Na dit doelpunt begonnen 
we een beetje door te krijgen wat er fout ging en gaf Ivo aan wat we het beter en anders moesten gaan doen. En dat 
hielp behoorlijk want we scoorde er vrijwel direct 2 zodat het gelijk werd en toen nog 2 die het 6-4 maakten.  
Rust 
Na de rust kreeg IJsvogels de kans om er 6-5 van te maken door een slordige fout van ons. Maar gelukkig maakte we 
die weer goed met 2 doelpunten in 1 minuut. Met nog 17 minuten op de klok werd Maurits er ingewisseld voor Tim en 
scoorde Thom 9-5. We hielden het verdedigend heel goed dicht maar helaas wist IJsvogels toch langs te komen en 
maakte met een doorloop er 9-6 van. Vervolgens scoorde ook Floor met een doorloop en werd het 10-6. Na dit ging 
scoorde we heel de tijd om en om en stond het in de laatste minuut 14-8. Toen de wedstrijd werd afgefloten schoot 
IJsvogels nog net en maakte er nog net op het laatste moment 14-9 van. Nu we deze wedstrijd gewonnen hebben 
komen we steeds dichterbij het kampioenschap. En volgende wedstrijd moeten we tegen onze grote rivaal Phoenix 
waarmee we gedeelde eerste staan dus dat wordt zeker een spannende wedstrijd. 
 
Tot volgende keer! 
Floris A3 
 
ACHILLES B1 - BEP B1 (vorige week) 
vandaag moesten we tegen BEP. 
Op het begin hadden wij als snel een voorsprong tegen BEP maar die bleven gewoon hard 
doorvechten. Wij haalden veel doelpunten erbij maar BEP die scoorde er ook nog een paar. 
In de rust stond het ongeveer 10-6. We spraken af dat we nog harder moesten werken en weer uitgerust de tweede helft 
zouden starten. Dat was ook zo en zo kwam de eindscore op 23-11.  
De reserves en invallers heel erg bedankt en de scheids natuurlijk ook! 
 
Groetjes Olivia van Bleijswijk 
 
Dijkvogels B1 – Achilles B2 (voroige week) 
We begonnen met een mooie start en een mooie voorsprong. Achilles kwam toen met de wel bekende ‘’pino’’ en die lag 
er mooi in. We begonnen goed zowel in de verdediging als in de aanval. Toen kwam Dijkvogels met wat doelpunten. 
Dijkvogels kwam terug en we gingen de rust in met 10-8 achterstand… Ook de tweede helft begonnen we weer sterk 
en bleven we dit volhouden. Iedereen heeft gestreden voor de bal en goed zijn best gedaan. Er zijn veel duels geweest 
die we hebben gewonnen. We hadden tenslotte nog wel wat last van de scheidsrechter. Ze heeft niet al te best gefloten, 
maar we moesten het er mee doen. We hebben een mooie en goede wedstrijd neergezet, en toch nog terug gekomen 
naar een eindstand van 14-13. We stonden achter met 5 punten verschil en we zijn dus mooi teruggekomen met deze 
uiteindelijke stand.  
 
Groetjessss, 
Zoë (ik zat trouwens op de bank) 
 
Verslag Achilles C2-KVS C3  
Bedankt scheidsrechter Katrien en Kimberley bedankt voor het reserve staan./ invallen. 
Het eerste doelpunt werd gemaakt door Silja, waardoor het 1- 0 voor Achilles stond   
Toen scoorde KVS, maar dat goal werd afgekeurd omdat ze hadden gesneden. 
Daarna scoorde KVS en dat goal telde wel dus toen stond het 1-1 
Toen weer een goal voor Achilles door de doorloop van Jill 
Helaas voor Achilles scoorde KVS weer en dat maakte het 2-2 
Toen werd er weer gescoord door KVS en stond het 2-3 
Gelukkig maakte Melissa weer een mooi goal en stond het weer gelijk 
-------------Rust--------------- 
Na de rust kwam onze wissel Kimberley het veld in voor Maleah die het ook erg goed had gedaan 
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Toen maakte Femke weer een mooi goal 
Toen maakte Lideke bijna een mooi goal alleen was die helaas verdedigd 
Toen mocht Jill een Strafworp nemen en die scoorde ze natuurlijk, nu stond het 5-3 
Daarna maakte Silja nog even een goal 
En toen werd er weer gescoord door KVS 
En nog een keer door KVS, toen stond het 6-5 
En er werd weer gescoord door KVS, 6-6 
Gelukkig scoorde Silja weer, onze reddende engel  
Toen scoorde KVS weer 
Toen mochten we weer een Strafworp nemen en die werd weer gescoord door Jill 
Helaas scoorde KVS in de laatste paar seconden nog een goal en eindigden we gelijk 
Bedankt KVS voor deze leuke en spannende wedstrijd! 
 
Groetjes Elise 
 
Fortuna D1 – Achilles D1 
Vandaag moesten we tegen de koploper uit onze poule, Fortuna D1. De vorige keer hadden we dik verloren. Deze keer 
hoopten we de winst te kunnen pakken, of in ieder geval minder doelpunten tegen te krijgen. Dat laatste is wel gelukt ;-) 
Al snel kwamen we 3-0 achter. Gelukkig maakte Nikki toen 3-1. Het stond 8-1 in de rust. De tweede helft maakte Levi 
meteen de 8-2. Toen hebben we niet meer gescoord. Fortuna nog wel, het werd namelijk 19-2. Fortuna is nu kampioen 
geworden, gefeliciteerd! Ik wil Linda bedanken voor het bijhouden van de score, Jordi bedankt voor het coachen, 
Manelle en Lucas bedankt voor het wissels staan, de scheidsrechter bedankt voor het fluiten en de supporters bedankt 
voor het aanmoedigen. Hopelijk pakken we volgende week de twee punten tegen Nieuwerkerk. We hebben nog wat 
goed te maken tegen ze. 
 
Groetjes Jill 
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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 
****************** 

 
Deze week 4 jarige. 
Als eerste is Noa Puijk jarig, zij wordt op 15 februari 7 jaar. 
Op 18 februari hebben we 2 jarigen, t.w. Anna Spetgens, zij wordt 17 jaar en Faylinn 
Verbeek wordt 5 jaar. 
De laatste deze week is Iris de Jong, zij wordt 19 februari 17 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog 1½ week en dan is het zover (vrijdag 23-02), dan kunnen de kaarten weer geschud 
worden. 
De koppels die zich aangemeld hebben zijn: 
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) 
 
Olga 

 
 
“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. 
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 roostertje 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 

 
Aangenomen als lid: Philene van Eijk (Achilleslidnr. 3043) 
 
Aangemeld als lid: Milou (M.L.) Kraak 
 Zie gemaild krantje 
 
 James (J.G.M.) van Berkel 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Lekker wonen 
Er zijn van die eerste levensbehoeftes waar men niet buiten kan. 
Drinken is er zo een en dan bedoel ik water, want bier en sterkere alcoholica si wel lekker, maar niet noodzakelijk. 
Eten om op kracht te blijven en als brandstof om goed te functioneren is ook niet onbelangrijk. Wat oo0k zeker van 
belang i9s goed en lekker wonen, want elke avond onder een brug of viaduct je gestoffeerde en volledig ingerichte 
kartonnen doos op te zoeken is niet bevorderlijk voor je gezondheid. 
Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals huren of kopen van appartement of studio, woonboot, rijtjeshuis, twee 
onder een kap of riante villa om maar een paar te noemen. 
Zoals u weet zijn wij ook verhuisd en hebben wij onze koopwoning verkocht en de bakens verzet. Je wordt wat ouder 
en zo een portiekwoning tweehoog is nu nog goed te doen, maar er komt een moment dat je denkt, nou, nou, poeh, 
poeh, het is een hele klim en zeker met 2 goed gevulde boodschappentassen. 
Je moet dit op tijd doen, want ben je te laat dan wordt je ergens weggestopt of nog erger opgeborgen. 
Zo kwamen wij op het groepswonen en nu hoor ik u zeggen, ja dag, me vrijheid weg, op elkaars lip zitten en collectief 
breien, haken of punniken en die kerels met dikke sigaar in de mond biljarten of klaverjassen. 
Nou vergeet het maar, want in deze individualistische maatschappij is dit een uitkomst en wordt het zelfs geanimeerd 
en is het sterk in opkomst. Groepswonen is niet nieuw in Den Haag en wij waren zelfs de voorlopers en eenzaamheid 
en segregatie nemen toe. 
Wij kwamen in aanraking met de woongroep Akelei bestaande uit 18 zelfstandiger appartementen. Een van deze 
appartementen is een ontmoetingsruimte “De Brug” geheten, waar we iets kunnen organiseren onder het motto je kunt 
meedoen maar niets hoeft. 
Het is een 50 plus gebeuren, dus niet voor piep, maar ook niet voor stok en is er iemand in de lappenmand dan kan je 
wel eens een boodschapje meenemen. 
We hebben eens per week een koffie of thee 
kletsochtend en eens in de drie weken een happy 
hour en wederom als je wilt kom je maar je hoeft 
niets. 
Met de feestdagen wordt er iets georganiseerd en 
als iemand tussendoor iets wil organiseren is dat 
mogelijk. De woongroep heeft 2 jeu de 
boulebanen en een gemeenschappelijke tuin 
achter het complex liggen. 
Natuurlijk zijn er een paar werkzaamheden die 
verricht moeten worden, zoals vuilnis containers 
(2 stuks) buiten zetten eens per week en een kopje 
koffie zetten voor de kletsochtend en een lekker 
hapje verzorgen voor de happy hour , maar dit 
gaat bij toerbeurt, dus dit is een paar keer per jaar. 
Wij zoeken nu gegadigden voor onze reservelijst, 
want als er een appartement vrijkomt om wat 
voor reden dan ook is het fijn dat er mensen 
inkomen die wij al een tijdje kennen. 
Om in contact te komen nodigen wij u uit om met 
ons een kopje koffie te drinken of om het glas te 
heffen. 
Wij “Pensionada´s” kunnen u verzekeren dat het 
verschrikkelijk leuk is dus heeft u zin laat u 
informeren. 
 
Woongroep Akelei, Akeleistraat 
www.woongroepakelei.nl 
Tel: 06-47842791 Magda v.d. Horst (voorzitter) 
Zij kan u alles vertellen, dus mocht u denken dat 
lijkt mij wat, schroom niet en bel. 
 
Met het meeste woonplezier 
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: 

 
Zarerdag Zuiderpark 09.00 uur Achilles E1 – Avanti E2 
  09.00 uur Achilles E2 – Excelsior E3 
  10.00 uur Achilles F2 – TOP F3 
  10.00 uur Achilles E3 – HKV/OE E2 
  11.00 uur Achilles F1 – Refleks F1 
  12.00 uur Achilles D2 – ONDO D3 
  13.00 uur Achilles D1 – Nieuwerkerk D1 
  13.05 uur Achilles C1 – De Meervogels C1 
  14.20 uur Achilles B1 – TOP B1 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJD 
  15.55 uur Achilles A1 – KCR A1 
 
  17.25 uur Achilles 3 – VEO 3 
  18.45 uur Achilles 2 – De Meervogels 2 
  19.20 uur Achilles A2 – Sporting Trigon A1 
  20.10 uur Achilles – De Meervogels 
  20.30 uur Achilles 5 – ALO 3 
 
Zondag: Zuiderpark 11.00 uur Achilles 9 – Dubbel Zes 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 7 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKC Wedstrijdnummer: WK11943 
za 17/02 

Achilles 1 -  De Meervogels 1 20:10 

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 19:10 

Scheidsrechter S. Koole    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Dylan 

     
2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK14607 

za 17/02 

Achilles 2 -  De Meervogels 2 18:45 

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 17:45 

Scheidsrechter 
Bas van der 
Meijden    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Benthe 

     
3 Klasse: R2J Wedstrijdnummer: WK15279 

za 17/02 

Achilles 3 -  VEO 3 17:25 

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 16:40 

Scheidsrechter PG. van Nood    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Bart 

     
4 Klasse: R3N Wedstrijdnummer: WK16603 

za 17/02 

De Meervogels 3 -  Achilles 4 16:45 

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

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser, Erwin Bodaan, Martijn Schaap 

Coach  
Verzamelen 15:30 
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Locatie De Veur in Zoetermeer 
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans  

Verslag Joy 

     
5 Klasse: R3W Wedstrijdnummer: WK16574 

za 17/02 

Achilles 5 -  ALO 3 20:30 

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 19:45 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Sten 

Opmerking Erwin B. en Martijn zie 4 

     
6 Klasse: R4J Wedstrijdnummer: WK22275 

za 17/02 

OKV 4 -  Achilles 6 10:50 

Dames 
Danielle van Maanen, Marieke van Maldegem, Mieke Deurloo, 
Sandra v.d. Laaken 

Heren 
Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Tristan Koimer, Yoeri van der 
Berg 

Coach  
Reserves Rinus Cost, Jeanette Cost 

Verzamelen 9:05 

Locatie Oostzaan in Oostzaan 
Verslag Erwin 

Opmerking 
afgemeld: Audrey de Man, Shirley Beck, Alex Opmeer, Tjitse 
Bouwkamp 

     
7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK22086 

za 17/02 

KIOS 4 -  Achilles 7 20:10 

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

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

Coach  
Reserves Isabelle Tollenaar 

Verzamelen 18:40 

Locatie Estafette in Nieuw Vennep 
Verslag Donna 

     
8 Klasse: S-011 Wedstrijdnummer: BK21616 

za 17/02 

Avanti 8 -  Achilles 8 14:55 

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

Heren 
Elmar Muller, Henk Kop, Jasper v.d. Burg, Rick Ruis, Sem de Raad, 
Tom Hoogendijk 
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Coach  
Verzamelen 13:40 

Locatie De Viergang in Pijnacker 
Verslag Tom 

Opmerking Isabelle zie 7 

     
9 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK15103 

zo 18/02 

Achilles 9 -  Dubbel Zes 4 11:00 

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 10:15 

Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Fred 

Opmerking afgemeld: Yoke Overwater - Nieman 

     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK18324 
za 17/02 

Achilles A1 -  KCR A1 15:55 

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, Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Romy van 
Vianen, Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 

Verzamelen 14:55 

Scheidsrechter E. Lodder    
Verslag Joel 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK21921 
za 17/02 

Achilles A2 -  Sporting Trigon A1 19:20 

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 18:35 

Scheidsrechter Cock Matthijsse    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Maaike 

Opmerking 
Romy, Mark, Iris, Maaike, Pauline, Robbin zie A1; Noah, Stef, 
Marlou en Iris zie B1 

     
A3     
Opmerking Esmee, floortje, Linnet zie A4 
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A4 Klasse: A-044 Wedstrijdnummer: BK17198 
za 17/02 

Madjoe A3 -  Achilles A4 13:00 

Dames Britte van Groen, Marloes Turfboer, Floortje Mulder 

Heren 
Camile Arnts, Feddy Zorgui, Joram de Vries, Lucas Rutten, Ruben 
Engelbrecht 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Reserves Esmee Morris, Linnet Veltman 

Verzamelen 11:45 

Vervoer Arnts, van Groen, Turfboer, de Vries 

Locatie Middelmors in Rijnsburg 
Verslag  

Opmerking Lucas 

     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK19695 
za 17/02 

Achilles B1 -  TOP / SolarCompleet B1 14:20 

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 Iris de Jong, Marlou de Reu, Noah de Jong, Stef van den Brand 

Verzamelen 13:20 

Scheidsrechter Jelle Berk    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Wesco 

Opmerking afgemeld: Daphne Janssen; Noa en Sterre zie A1 

     
B2 Klasse: B2F Wedstrijdnummer: WK20707 
za 17/02 

DES B1 -  Achilles B2 15:10 

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

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

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 13:55 

Vervoer Sanches, Winia, Belarbi, Smit 

Locatie De Hoornbloem in Den Hoorn 
Verslag Anna 

Opmerking Nova zie B1 

     
     
     
C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK20175 
za 17/02 

Achilles C1 -  De Meervogels C1 13:05 

Dames Citlali Sip, Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Noah de Bruijn 
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Heren 
Jordan Gieselaar, Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos, Xander 
Gross 

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Reserves Elise Roelofs 

Verzamelen 12:20 

Scheidsrechter J. Deurloo    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Ivy 

Opmerking afgemeld: Floor Schuiten 

     
C2 Klasse: C-042 Wedstrijdnummer: BK24353 
za 17/02 

Die Haghe C2 -  Achilles C2 17:20 

Dames 
Elise Roelofs, Jill Spies, Lideke Ter Weijden, Maleah Koene, Melissa 
Vijverberg, Mila Linse, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

Heren  
Coach Joy Oudshoorn, Niek Visser, Simon Rodriguez 

Reserves Kimberly Vijverberg, Melissa Leben 

Verzamelen 16:35 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Femke 

Opmerking afgemeld: Femke Sinnige; Elise zie C1; Melissa zie C3 

     
C3 Klasse: C-058 Wedstrijdnummer: BK24331 
za 17/02 

Olympia C4 -  Achilles C3 11:00 

Dames 
Kimberly Vijverberg, Melissa Leben, Mira Pepe, Naomi van 
Leeuwen 

Heren 
Leander Gerritsen, Niek Nooteboom, Ocker Pijlman, Siddarth Asargi, 
Taufeique Moemoe 

Coach Camile Arnts, Joram de Vries, Sander Nooteboom 

Reserves Melissa Vijverberg 

Verzamelen 9:30 

Vervoer Pijlman, Nooteboom, Vijverberg 

Locatie Olympia in Spijkenisse 
Verslag Taufeique 

Opmerking Kimberly en Meissa zie C2 

     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK21804 
za 17/02 

Achilles D1 -  Nieuwerkerk D1 13:00 

Dames 
Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Lisanne Verhagen, Manelle 
Belarbi 

Heren 
Björn Weerman, Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick 
Peeters 

Coach Jisse van Dortmont, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Reserves Lucas Houwing 

Verzamelen 12:15 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Levi 

Opmerking afgemeld: Paivi Labordus 
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D2 Klasse: D-041 Wedstrijdnummer: BK26360 
za 17/02 

Achilles D2 -  ONDO D3 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 Danique de Bruijn    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Elishya 

Opmerking Manelle, Lisanne en Lucas zie D1 

     
     
     
D3 Klasse: D-074 Wedstrijdnummer: BK28543 
za 17/02 

ONDO D4 -  Achilles D3 11:00 

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

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

Coach Annelotte van Geel, Katrien Volleman, Zoë Muller 

Verzamelen 9:45 

Vervoer Westgeest, van den Noort, Mathot, Latour 

Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 
Verslag Tehzeeb 

     
E1 Klasse: E-014 Wedstrijdnummer: BK32745 
za 17/02 

Achilles E1 -  Avanti E2 9:00 

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 8:30 

Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Jim 

     
E2 Klasse: E-035 Wedstrijdnummer: BK32775 
za 17/02 

Achilles E2 -  Excelsior E3 9:00 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

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

Coach Daphne Janssen, Rianne van Groen, Sterre Groen, Arjen Laarhoven 
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Verzamelen 8:30 

Scheidsrechter Laura Mombarg    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Milan 

     
E3 Klasse: E-109 Wedstrijdnummer: BK40681 
za 17/02 

Achilles E3 -  HKV / Ons Eibernest E2 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 9:30 

Scheidsrechter Maaike Roos    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Joanne 

     
F1 Klasse: F-015 Wedstrijdnummer: BK40606 
za 17/02 

Achilles F1 -  Refleks F1 11:00 

Dames Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 10:30 

Scheidsrechter 
Jamie van der 
Geugten    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Semm 

Opmerking afgemeld: Britt Linse 

     
F2 Klasse: F-039 Wedstrijdnummer: BK40594 
za 17/02 

Achilles F2 -  TOP / SolarCompleet F3 10:00 

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 9:30 

Scheidsrechter Daniek Suurd    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Verslag Fiep 
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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 24 en 25 februari 2018 
 
ALO F2 – Achilles F2 
Tilburg 4 – Achilles 5 
Dubbel Zes 4 – Achilles 9 
 
Overige ploegen zijn vrij! 
 

Za 14.00 uur 
Zo 12.10 uur 
Zo 14.10 uur 
 

Ockenburgh 
Westerweel 
Houtrust 
 

 
 
 
 
 
 
 


