
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80e jaargang nr. 32 4 april 2018 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
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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In Memoriam: Herman Wiekenkamp verleden 
* 19-6-1944 – + 28-03-2018 

 
 
Het bestuur ontving afgelopen donderdag het treurige bericht dat 28 maart Herman Wiekenkamp op 73-jarige leeftijd is 
overleden.  
 
Herman werd in februari 1993 lid van Achilles (lidnummer 2201). Zijn zonen Mark en Vincent gingen hem voor, op 14 
november 1984 meldden zij zich aan bij Achilles. Herman was een trouw bezoeker op het veld en genoot met volle 
trots van de sportieve verrichtingen van zijn korfballende kinderen en kleinkinderen.  
 
Een levensgenieter pur sang waarmee je diepgravende gesprekken kon voeren, in het clubhuis, op het terras of waar 
dan ook.  Herman was de relaxte barman in de Vlonder die met zorg zijn biertjes tapte, met plezier een kantinedienst 
draaide en genoot van het aprés korfbal.  
 
Eén van de korfbal hoogtepunten bij Achilles was het behalen van de Nederlandse junioren-titel in Ahoy op 21 maart 
1992. Zoon Mark maakte deel uit van deze unieke ploeg en Herman was zo trots als een pauw. In de Achillespees van 
het 85-jarig jubileum heeft Herman zijn herinneringen aan Ahoy op papier gezet en opent als volgt: 
De Ahoy-hallen in Rotterdam-Zuid zijn door mij vaak bezocht om concerten te beleven. Wat heb ik daar veel geweldige optredens beleefd: 
Rolling Stones, Supertramp, Rod Stewart, Tina Turner, Sting, Peter Gabriel….wat een rij! 
Maar nog nooit was mijn beleving zo intens, als het optreden op 21 maart 1992 van Achilles J1. 
 
Geschiedenisdocent Herman, op basisschool De Vrije Ruimte, was een allesweter die dat zowel voor als achter de 
schermen liet zien. Deelnemer aan Per Seconde Wijzer en Twee voor Twaalf. Voor het laatstgenoemde programma 
bedacht en beoordeelde hij vragen. 
Op zijn school was Herman ook nog eens quizmaster, in de stijl van 2 voor 12 deed hij quizzen voor de leerlingen. Je 
won er geen geldprijs mee maar wel een patatje joppie! Hoe meer leerlingen alle vragen goed hadden, hoe meer patat er 
kwam. Sommige leerlingen, die niet met Herman’s lessen meededen, gingen alsnog meedoen aan zijn lessen. 
 
Achilles neemt afscheid van een markante persoonlijkheid.  
Het bestuur wenst namens de gehele vereniging Lous, Mark, Vincent en de familie veel sterkte en kracht toe in deze 
zware tijd. 
 
Woensdag 4 april is de uitvaartplechtigheid om 14.15 uur in crematorium Ockenburgh. 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Nieuwe uitdaging Malou Abbas en introductie Wibout van de Weide 
 
De afgelopen vijf jaar heeft Malou Abbas naar grote tevredenheid de rol van Jeugdsportcoordinator binnen Achilles 
vervuld. Malou heeft zich vanuit haar rol als JSC onder meer bezig gehouden met kaderbegeleiding, met name van 
trainers bij jeugdploegen. Ook is ze zeer betrokken geweest bij de werving, onder meer als dragende kracht achter de 
succesvolle Giga Kangoeroedag en binnen de organisatie van het schoolkorfbal. Ook begeleide zij de Senior Fit 
groepen van Achilles. 
 
Na vijf zeer fijne jaren van samenwerking heeft Malou per april een nieuwe uitdaging gevonden buiten het korfbal. Een 
uitdaging die haar op het lijf geschreven is en wij begrijpen de stap dan ook, hoe jammer dit voor Achilles ook is. Wij 
willen Malou zeer bedanken voor de inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren bij de vereniging. We gaan je missen en 
wensen je heel veel succes in je nieuwe rol! 
 
De rol van jeugdsportcoördinator binnen Achilles zal worden overgenomen door Wibout van der Weide. Wibout is op 
dit moment al als jeugdsportcoördinator actief bij GKV en zal dit combineren met zijn werkzaamheden bij Achilles, 
Wiboit, welkom bij de club en heel veel plezier gewenst! 
 
Het Bestuur 
 
 

TC 
*** 

 
Opzegging lidmaatschap per einde seizoen 2017/2018 
*********************************************** 

 
Het laatste kwart van het seizoen is alweer begonnen en dat houdt in dat de Technische Commissie al druk bezig is met 
de voorbereidingen voor de teamsamenstelling voor komend seizoen.  
Om dit zo volledig mogelijk te doen willen we graag weten welke (jeugd)spelers nu al van plan zijn om aan het einde 
van dit seizoen hun lidmaatschap te beëindigen. Speel je in een team en heb je al besloten om volgend seizoen niet meer 
te willen korfballen bij Achilles, laat dit dan voor 30 april as. weten aan de TC door een mail te sturen naar 
TC@hkvachilles.nl. Dit bericht geldt overigens niet als een formele opzegging. Vergeet dus niet om lidmaatschap 
formeel op te zeggen vóór 1 juni 2018 door een mail te sturen naar Olga van Reijn (ovreijn@casema.nl) als je besluit 
om te stoppen.   
 
De Technische Commissie 
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Activiteiten Agenda Senioren 

06-04 
 

Nieuwe leden- en vrijwilligersborrel 
 

02-05 
27-06 

Schoonmaak kantine 
Schoonmaak kantine 

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

 
Rust Roest – Achilles 21-24 
Rust Roest 2 – Achilles 2 20-21 
Tempo 3 – Achilles 3 22-21 
Achilles 4 – ONDO 2 6-12 
Blauw Wit 6 – Achilles 5 18-21 
Crescendo 3 – Achilles 6 16-13 
Avanti 8 – Achilles 7 21-18 
Achilles 8 was vrij 
Achilles 9 was vrij 
 
 

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

 
Rust Roest – Achilles 21-24 
Kinderdijk – Fortis 21-21 
RWA – Merwede/Multiplaat 19-15 
Albatros – Excelsior 20-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Albatros 8 12 6 2 0 157 144 13 0 
RWA 8 9 4 3 1 175 172 3 0 
Achilles 8 9 4 3 1 143 142 1 0 
Merwede/Multiplaat 8 8 4 4 0 132 124 8 0 
Fortis 8 8 3 3 2 171 172 -1 0 
Excelsior 8 7 3 4 1 144 151 -7 0 
Rust Roest 8 6 3 5 0 147 150 -3 0 
Kinderdijk 8 5 2 5 1 159 173 -14 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
 
Tempo 3 – Achilles 3 
Afgelopen zaterdag mochten we met het derde aantreden tegen Tempo. Een goede ploeg welke in de zaal 
gepromoveerd is naar de overgangsklasse. Dit in ons achterhoofd wisten we dat we een moeilijke wedstrijd tegemoet 
gingen. Het begin was erg sterk en we waren, naar mijn mening, de betere ploeg en namen al snel de voorsprong. Deze 
voorsprong liep uit naar een stand van 3-7 en dit was geen geflatteerd beeld. Het vervelende was wel dat wij deze 
voorsprong niet vast konden houden. De lange aanvallen van Tempo zorgde ervoor dat zij de stand weer gelijktrokken 
tot 8-8. Hierna namen zij zelfs de voorsprong alleen konden we net voor rust een doelpunt meepakken waardoor we 
toch met een punt voorsprong de rust in gingen. Wissels aan de kant van Tempo en wat kleine domme foutjes waar 
Tempo dankbaar van profiteerde, zorgde ervoor dat de wedstrijd gelijk op ging. Het werd helaas duidelijk dat ook deze 
wedstrijd een spannend slot kende en de wedstrijd in de laatste minuten beslist zou worden. Met nog minder dan 1 
minuut op de klok kreeg Tempo nog 1 aanval ondanks dat er goed werd verdedigd kwamen ze vanuit de 3-1 toch nog 
tot een schot welke erin viel. Eindstand 22-21. Erg jammer en als je kijkt naar de kwaliteitsverhouding was deze 
verliespartij niet nodig geweest. Het spel was gewoon erg goed en hier moeten we de rest van het veldseizoen ook 
vooral mee doorgaan. Ik zal eindigen met een opmerking van de tegenstanders die ons bedankte voor de spannende 
wedstrijd en tegelijk aangaf dat zij deze tegenstand in de zaal (kampioen 1e klasse) nauwelijks hebben gekregen. 
Volgende week zaterdag gewoon doorgaan met dit soort wedstrijden en dan gaan we een leuke laatste seizoenshelft 
tegemoet!  
 
Groeten, Fabian 
 
Crescendo 3 - Achilles 6 16-13 
Soms heb je van die dagen. Dan zie je in het krantje staan dat je 
op gras moet. En dan denk je in eerste instantie aan een 
hobbelig veld, kuilen, knieblessures, gebroken enkeltjes, 
zwoegen, ploeterend in de modder ten onder gaan et cetera. 
Maar dan kom je ter plekke en dan blijkt niets van dat alles 
waar je voor vreesde waar te zijn! Helaas voor Team 6 was het zo’n dag was het dus niet. Van twee heren hadden ze er 
bij Crescendo één gemaakt. De betreffende heer was bij het uitzetten van het veld verantwoordelijk voor het op afstand 
leggen van de strafworpstip. Daarvoor ging hij liggen in het gras met zijn voeten tegen de paal waarna een teamgenoot 
vervolgens op schouderhoogte een strafworppin in de vochtige aarde prikte. Dan weet je het wel. Zeker als Yhoeri er 
tegenop moet springen. Daar komt nog geen krant onder als hij een poging waagt om omhoog te komen. Ligt niet 
helemaal aan Yhoeri hoor. Sinds zijn verhuizing naar het appartement aan de Landrestraat regent het klachten van de 
onderburen bij de huisbaas. De onderbuuv klaagt met name over de hakken van Lisa, maar inmiddels weten we dat Lisa 
die helemaal niet heeft. Blijft over… Maar goed. Wat Yhoeri in z’n vrije tijd doet moet-ie lekker zelf weten (wel ff je 
lippenstiftje beter wegvegen na een feestje, krullenbol), maar dientengevolge schuift onze casanova over de vloer 
zonder een hak, ik bedoel hiel, te lichten. 
Sandra had een longontsteking. Gelukkig hadden we een reserve. Helaas was dat dan weer Niels. Daar had Sandra weer 
weinig aan. Ze speelde de wedstrijd toch maar netjes uit. Omdat het niet zo lekker liep kwam Niels in de tweede helft in 
het veld. Toen stond het inmiddels 10-4. Niels vreesde vooraf dat Evy zichzelf niet kon vermaken langs de lijn, maar 
met familie De Laleijne present kon ze kiezen uit liefst drie speelmaatjes. Op de opmerking dat Niels ‘dan wel vaker 
kon meedoen met Team 6’, reageerde hij dan ook gevat dat hij Evy bij de volgende wedstrijd ook wel kon brengen en 
dan “iets leuks voor zichzelf kon gaan doen”. Toch bedankt Niels. Aldus was de tweede helft iets beter maar niet goed 
genoeg. Het verschil was te groot om het weer spannend te maken en zo ontstond een niet te vermijden nederlaag. Nu 
even twee weken bijkomen en dan gaan we eens kijken hoe het kunstgras bij KVS erbij staat. 
 
Groeten, 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Die Haghe A1 18-15 
Achilles A2 was vrij 
Achilles A3 – Weidevogels A3 16-5 
Achilles A4 – De Meervogels A4 13-4 
Die Haghe B1 – Achilles B1 19-16 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B2 19-12 
HKV/Ons Eibernest C1 – Achilles C1 19-7 
Achilles C2 – ALO C2 4-9 
De Meervogels C4 – Achilles C3 4-3 
Achilles D1 – Pernix D1 13-9 
Achilles D2 – Excelsior D3  
Madjoe D5 – Achilles D3 0-13 
Die Haghe E1 – Achilles E1 14-9 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E2 7-11 
Achilles E3 – Avanti E7 1-3 
Achilles F1 – Die Haghe F1 8-11 
Valto F2 – Achilles F2 21-5 
 
We hadden een wedstrijd tegen HKV Ons Eibernest. We speelden uit. Het was weer de eerste competitiewedstrijd na 
het zaalseizoen. De wedstrijd werd gefilmd, zodat we later terug konden zien wat we goed en fout deden. We begonnen 
fel. Helaas schoten zij heel veel raak uit niet zo veel kansen, maar bij ons ging de bal er maar niet in. We kwamen achter 
met 5-0. Toen scoorden wij en werd het 5-1.  Bij rust stond het 7-2.  
We gingen naar de kleedkamer en Koos zei dat het heel goed ging. Vooral het voorverdedigen ging steeds beter, maar 
we moesten zorgen dat we net iets eerder de binnenkant hadden, zodat onze tegenstanders helemaal niet meer konden 
insnijden. Maar over het algemeen ging het goed en waren we fel. Eibernest schoot helaas gewoon meer raak.  
Aan het begin van de 2e helft werd het snel 7-3. Na nog doelpunten van Max, Xander, Thijs en mijzelf is het helaas 19-
7 geworden. Maar door deze wedstrijd staan we nog maar 1 punt (met doelsaldo) achter op Kinderdijk, dus dat is top! 
Merel  
 
HKV/Ons Eibernest C1 - Achilles C1 
De eerste veldwedstrijd is toch altijd weer lekker. Zeker als het een goed korfbalweertje is. En dat was het afgelopen 
zaterdag. We speelden bij en tegen Eibernest, en er stond aardig wat publiek aan de kant. Onze tegenstander had het 
goed gedaan in de zaal en was naar het NK geweest. Een flinke opgave dus. Aan de andere kant hadden we niets te 
verliezen en konden we vrij de wedstrijd ingaan. En dat gebeurde zeker.  
De eerste helft werd er met veel energie gekorfbald. De duels werden goed aangegaan, onze rugbyoefening van 
donderdag heeft al gewerkt! Merel wist haar dame al in het eerste duel uit de wedstrijd te spelen. De verdediging stond 
gedisciplineerd en de aanval gooide het baltempo omhoog. Eibernest had hier moeite mee en leverde veel één-schots-
aanvallen af. Mede dankzij Quin die veel rebounds pakte. Achilles had vaak meerdere kansen binnen één aanval. Helaas 
kwam de kwaliteit van Eibernest toch bovendrijven en scoorden ze 7 goals uit vrij weinig kansen. Onze afronding bleef 
achter en we bleven steken op 2 goals. 7-2 ruststand dus. Toch deden we niet onder voor onze tegenstander.  
De tweede helft veranderde dat. De werklust bleef aanwezig, met Xander als positieve aanjager, maar we lieten wat 
meer gaatjes vallen. We hielden de discipline van de 1e helft niet vol. Eibernest gooide de druk op de ketel en daar had 
onze aanval het moeilijk mee. De Eibers gingen ook heel zuiver schieten en daarmee liep hun score hard op. Toch 
vielen er ook aan onze kant nog een paar mooie goals. Uiteindelijke stand 19-7. De complimenten voor de eerste helft. 
Het verhogen van het baltempo in de aanval geeft veel meer mogelijkheden. Volgende week spelen we tegen Ondo 
gewoon twee keer een eerste helft.  
 
Achilles D1 moest het in de eerste veldwedstrijd opnemen tegen pernix D1! Het was een prachtige dag om de 
overwinning binnen te halen en gelukkig is dat dan ook gelukt! Aanvallend werd heeel goed gespeeld, er zat veel 
snelheid in en de uitstap vanuit de paal was telkens op het goede moment! Heel knap ook dat dit de hele wedstrijd werd 
volgehouden! In de verdediging werden er onnodige fouten gemaakt, die ervoor zorgde dat wij geen afstand konden 
nemen van Pernix! Verder werd er wel heel goed voorverdigend en waren we erg fel op de bal, dit zorgde voor goede 
onderscheppingen waardoor we vaker goede aanvallen konden spelen! Uiteindelijk is het 13-9 geworden, en daardoor 
staan we nu bovenaan in de competitie! Als we dit niveau kunnen volhouden durf ik er op te wedden dat het 
kampioenschap zeker haalbaar is! Als laatste complimenten naar de spelers, ook namens de coach van het eerste! Die 
ons liet weten hoe goed jullie kunnen spelen en wat een plezier het is om naar jullie te kijken!!  
Groetjesss, De troste coaches 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl voor maandag 12.00 uur 
 
Madjoe D5 - Achilles D3 
Zaterdagmorgen kwart over acht verzamelen we voor de eerste wedstrijd van het nieuwe veldseizoen op de welbekende 
plek aan het Pomonaplein. We moeten naar Rijnsburg voor een wedstrijd tegen de D5 van Korfbalvereniging Madjoe. 
Negen uur arriveren we, trainingsjassen en -broeken uit, en warmlopen maar op deze frisse en wat bewolkte ochtend. 
 
Half tien start de wedstrijd. Dat warmlopen heeft goed gewerkt, want het team begint messcherp. Binnen de kortste 
keren staat het 0-2, door eerst een doelpunt van Bregje en snel daarna van Lucas B. Mooie en snelle aanvallen volgen 
elkaar snel op. Een volgend doelpunt kan niet uitblijven. En ja hoor, even later scoort Joost de 0-3 en zet hij ook nog 
eens de 0-4 op het bord. Vervolgens wisselen van helft. De nieuwe aanvallers pakken de draad moeiteloos op. Viggo 
maakt al snel de 0-5. Natuurlijk worden er ook kansen gemist. Zo wordt een mooie ‘wegtrek’ door Diederik net niet 
beloond met een doelpunt, maar al snel scoort Teun alsnog de 0-6. Vervolgens gaat de aanvalsstorm wat liggen en staat 
het vizier net wat minder scherp. Het rustsignaal klinkt. Tijd voor limonade en koffie. 
 
Na de rust zet Lucas L. de 0-7 op het bord. Dan gaat het snel. Joost pikt nog een doelpuntje mee (0-8) en wordt 
daarmee de topscorer deze wedstrijd. Lucas L. maakt de 0-9. En Armin de 0-10, die er vervolgens nog eentje bijprikt: 0-
11. Dan hebben zowaar de verdedigers van Achilles nog wat te doen, maar echt heel dichtbij een doelpunt komt 
Madjoe eigenlijk nooit. Nog één keer geeft D3 gas en Jalien maakt de 0-12. Uiteindelijk is de uitslag 0-13 geworden en is 
één doelpuntenmaker onbekend. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, want het was vandaag vooral een mooie 
teamprestatie.   
 
Toen het eindsignaal klonk, brak zelfs het zonnetje even door; een mooie knipoog naar ons team. Deze wedstrijd geeft 
veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd over twee weken thuis tegen de D3 van Phoenix. 
 
Groetjes, 
Diederik 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
13 apr Ladiesavond 29 apr Voetbal ADO – PSV 
20 apr Game night 14 mei Giga Kangoeroedag 
 

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

 
2 april was Melissa Leben jarig, zij werd 12 jaar. 3 april zijn Camile Arnts en Bradley 
Smit jarig, Camille word 18 en Bradley wordt 10 jaar. Op 4 april zijn Demi brusse en 
Rosa Fels jarig. Demi wordt dan 12 jaar en Rosa wordt 6 jaar. Op 10 april is James van 
Berkel jarig, hij wordt dan 4 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
CR kamp!!! 
Doe het nog even snel: je aanmelden voor kamp. Het gaat nu hard. Meld je snel aan 
voordat het te laat is!  
 
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. 
 
De CR  
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Bedankt als lid per einde seizoen: Steijn Winia 
 Jurre Spek 
 Siddarth Assarfi 
 Nikki van der Marel 
 Peter de Jong 
 
Aangemeld per einde seizoen als donateur: 
 Peter de Jong 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Op woensdagavond 16 mei staat er een inhaalwedstrijd ingepland voor 
Achilles B2-Refleks B1 om 19:15 uur en is het veld pas vanaf ± 20:30 uur 
beschikbaar voor de tennissers. 
 
Joyce 
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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  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
Zondag: 10.30 uur Achilles 9 – Phoenix 6 
 12.00 uur Achilles 5 – OKV 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 14 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag 
     

A1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X337491 
di 03/04 

Achilles A1 -  Nieuwerkerk A1 19:40 

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 

Verzamelen 18:40 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

8 Klasse: S-022 Wedstrijdnummer: BK49750 
do 05/04 

ODO 5 -  Achilles 8 20:00 

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

Heren Elmar Muller, Henk Kop, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  

Verzamelen 18:45 

Locatie De Commandeur in Maasland 
     

E3 Klasse: E-147 Wedstrijdnummer: BK50445 
za 07/04 

Refleks E2 -  Achilles E3 11:00 

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 10:30 

Locatie Prinses Irene in Rijswijk 
     

5 Klasse: R3M Wedstrijdnummer: WK4386 
zo 08/04 

Achilles 5 -  OKV 3 12:00 

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

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

Coach  

Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter J.M. Siblesz    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

9 Klasse: S-234 Wedstrijdnummer: BK51200 
zo 08/04 

Achilles 9 -  Phoenix 6 10:30 
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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 09:45 

Scheidsrechter Ed Arbouw    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 02-04 Olga van Reijn 
 09-04 Monique Alsem 
 16-04 Vera Rodriguez 
 23-04 Anneke Zoutendijk 
 30-04 Coby Linse 
 07-05 Marian Lijmbach 
 
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 14 en 15 april 2018 
 
Excelsior – Achilles 
Excelsior 2 – Achilles 2 
Valto 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – KZ Danaiden 3 
BEP 4 – Achilles 5 
KVS/Maritiem 5 – Achilles 6 
Achilles 7 – ONDO 4 
Achilles 8 – Excelsior 7 
Fortuna/Delta Logistiek 8 – Achilles 9 
Achilles A1 – Valto A1 
KIVS Maritiem A2 – Achilles A2 
Tempo A4 – Achilles A3 
Avanti A6 – Achilles A4 
Avanti B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – HKV/Osns Eibernest B1 
ONDO C1 – Achilles C1 
Crescendo C2 – Achilles C2 
Achilles C3 – Trekcogels C1 
KZ Danaiden D1 – Achilles D1 
Fortuna/Delta Logistiek D4 – Achilles D2 
Achilles D3 – Phoenix D3 
Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 
Achilles E2 – Futura E2 
Futura E4 – Achilles E3 
De Meervogels F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Dubbel Zes F1 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 16.30 uur 
Za16.45 uur 
Zo 11.30 uur 
Za 17.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 13.45 uur 
Zo 10.00 uur 
Za 15.15 uur 
Za 15.30 uur 
Za 13.30 uur 
Za 14.30 uur 
Za 14.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 

 
 

 
 
 
 


