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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) 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje alleen aanvoerders 
 e-mail:  rianne.vangroen@hkvachilles.nl  
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06-45092075 
 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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Koningsdag 2018, komt allen! 
************************* 

 
Vrijdag 27 april 2018 vieren we weer Koningsdag op Achilles, van 12:00 uur tot 
17:00 uur. Er zal een vrijmarkt zijn, waar je zelf een extra zakcentje kunt verdienen, 
een plekje huren kost 2 euro. Ook hebben we een kleedje voor spulletjes waar de opbrengst aan achilles wordt 
gedoneerd! Super fijn voor deze bijdrage! 
 
Daarnaast is er de 'spelletjeskaart', met o.a. koekhappen, stokkenvangen, spiraalspel, springen op het springkussen, 
spijkerpoepen, snoephappen, bekertje limonade en een pannenkoek. Dit alles voor maar 4 eurootjes! Verder is er die 
dag een DJ die swingende muziek draait, een barbecue met hamburgers & Saté met stokbrood, maar ook de taarten-, 
cup cakes-, snoep-, meloentjeskraam! Om dit feest tot een groot succes te maken, willen we alvast aan vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet die aankomende vrijdag geleverd wordt. 
 
Maar ook een grote dank voor onze sponsors die helpen met deze dag!! 
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Kantinediensten 
Hoelaat  Wie  
12.00- 13.00 Sander Nootenboom  

Hilde  
Belinda Arbouw  
Renee van Loon 
 

13.00 – 14.00  Tanja  
Ed Arbouw  
Roelie Arbouw  
(Tjitse Bouwkamp) Reserve 
 

14.00- 15.00 Renee van Loon  
Margot van Loon  
Alex Bodaan  
Merel Gross 
 

15.00- 16.00 Rogier Kalkman  
Hans Lijmbach  
Bastiaan Overwater  
 

16.00-17.00 Wesley Smit 
Simon Rodriguez  
Leon Arnts 
Tanja  
Hans  

 
Spelletjes  
Spelletjes  Wie  Hoelaat  
Koekhappen  
 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Mireille 
Marcella 
Joyce Kraak 
Sandra, Ouder D2 
Janita 

Spiraal spel  
 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Lara  
Jens & Dirk 
Niek 
Sanneke  
Eva 

Stokken vangen  
 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Jill + vriendin  
Jill + Vriendin  
Mick + vriendje  
Noa + Cino  

Snoephappen  
 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Claudia  
Claudia  
Yara + 
Joost + Elisa 
Joost + Elisa 

Spijkerpoepen  
 
 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 

Lisanne        D2 
Marjolein, Ouder E1 
Nikki + Vriendin 
Nikki + Vriendin  
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16.00- 17.00 Katinka Foss 
Schminken 
 
  

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 

Lisanne & Mireille Jol 
Lisanne & Mireille Jol 
Lisanne & Mireille Jol  

Bier Schieten  
 
 

14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Renee Lelieveld  
Jeanette van Buuren 
Erwin Bodaan  

 
 
 

  

Strippenkaarten/  
Kleedjes verkoop 
 

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Nathalie / Katinka  
Nathalie/ Katinka  
Claudia / Mireille 
Claudia/ Mireille 

Snoepjes kraam  
+ Taart verkoop  

12.00- 13.00 
13.00- 14.00 
14.00- 15.00 
15.00- 16.00 
16.00- 17.00 

Bregje, Melissa 
Melissa, Janita  
Janita/ Dionne  

 
 
Wij zien graag iedereen aankomende vrijdag om 12.00 uur bij Achilles voor een gezellige dag! 
Tot vrijdag allemaal!!! 
 
Groetjes 
de Koningscommisie 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV: Vrijdag 1 juni 2018 
Zoals jullie weten is de Jaarlijkse Algemene Vergadering in twee delen gesplitst. 
Het verenigingsjaar eindigt op 30 juni. Voor het eind van het verenigingsjaar is er een 1e Algemene Vergadering waarin 
we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Deze zal plaats vinden op 1 juni. Na afloop van het verenigingsjaar volgt 
er dan een 2e Algemene Vergadering waarin we terugkijken op het afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op een 
nader te bepalen datum in september.  
 
Op 1 juni zullen de commissies en het bestuur voor het seizoen 
2018/2019 worden benoemd of gekozen. De huidige 
bestuursleden en commissieleden blijven formeel in functie tot en 
met 30 juni. Op 1 juli treden dan de nieuw benoemde of gekozen 
commissies en het nieuwe bestuur aan. In september wordt dan 
afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden en 
commissieleden.  
Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat vertrekken. 
Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.  
 
Het tijdschema is als volgt:  
Uiterlijk op 10 mei (maar liever eerder) ontvang ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling 
voor seizoen 2018/2019.  
Op 18 mei ontvangen alle leden de agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 weken de tijd heeft 
om de vergaderstukken te lezen.  
 
Arthur Bolder  
Secretaris HKV Achilles  
 
 

Marinus Stulp genomineerd! 
************************* 

 
Marinus Stulp is dit jaar genomineerd als Haagse clubscheidsrechter van 
het jaar! Erg verrast, maar toch ook wel erg verdiend! Marinus is al jaren 
actief op het veld van Achilles als echte clubscheidsrechter. Altijd 
aanwezig, of op het allerlaatste moment inzetbaar als er ergens een gaatje 
valt. Binnen de lijnen een scheidsrechter die alles objectief bekijkt, 
kalmte en rust uitstraalt. Sinds het KNKV met een nieuw plan kwam 
voor de arbitrage, leek dit voor een Achilles een zware opgaaf te worden 
om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorwaarden die door de bond 
werden gesteld. Marinus nam het initiatief en zorgde ervoor dat Achilles 
eigenaar werd van een nieuw opleidingsplan voor scheidsrechters. Zo 
werd er de afgelopen jaar een flink aantal scheidsrechters opgeleid tot 
bondscheidsrechter. Wellicht belangrijk was het aantal 
clubscheidsrechters dat door dit nieuwe plan werden opgeleid. Marinus 
was de aanjager, maar uiteindelijk ook de man die zich echt verantwoordelijk voelde voor het opleiden van onze nieuwe 
scheidsrechters. Nog steeds staat hij daarom elke zaterdag op het veld om de nieuwe jongens en meiden te begeleiden: 
een praatje voor de wedstrijd, in de rust en na afloop een ruime evaluatie. Dat is de manier waarop Marinus te werk 
gaat! Achilles mag zichzelf meer dan gelukkig prijzen met deze scheidsrechter. Daarom heeft hij deze race wat ons 
betreft al gewonnen! 
 
Vanaf vandaag, tot 24 mei kan er op Marinus worden gestemd op www.haagseclubscheidsrechtervanhetjaar.nl of op 
deze facebookpagina. Elke like telt als stem. 26 mei is de prijsuitreiking. 
Stemmen dus!! 
 
Sten 
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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 
 
 

GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT! 
 
Vorige week zaterdag (14 april) heeft Jim z’n trainingsjasje (nr 183, maat xxs) op het veld laten liggen. Als iemand dit 
jasje ergens tegenkomt horen we het graag!  
Alvast dank! 
 
Mario 
06-53970613 
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-05 Schoonmaak kantine 18-05 
27-06 

Klaverjassen 
Schoonmaak kantine 

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

 
Achilles – Kinderdijk 13-15 
Achilles 2 – Kinderdijk 2 21-15 
Achilles 3 – Die Haghe 4 30-11 
Excelsior 5 – Achilles 4 23-14 
Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 5 16-13 
Achilles 6 – Velocitas 4 10-17 
Valto 6 – Achilles 7 12-7 
Avanti 7 – Achilles 8 18-9 
Achilles 9 – Die Haghe 8 13-8 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Kinderdijk 13-15 
Merwede/Multiplaat – Albatros 18-10 
RWA – Rust Roest 21-17 
Fortis – Excelsior 15-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Albatros 10 14 7 3 0 188 181 7 0 
RWA 10 13 6 3 1 214 206 8 0 
Merwede/Multiplaat 10 12 6 4 0 170 151 19 0 
Achilles 10 11 5 4 1 174 171 3 0 
Excelsior 10 9 4 5 1 177 184 -7 0 
Fortis 10 8 3 5 2 205 212 -7 0 
Kinderdijk 10 7 3 6 1 191 204 -13 0 
Rust Roest 10 6 3 7 0 181 191 -10 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 2 - Kinderdijk 2 
Afgelopen zaterdag mocht Achilles 2 thuis aantreden tegen Kinderdijk 2. Het vorige duel uit ging helaas nipt verloren, 
maar het tweede team zit op dit moment in een goede flow. Het vertrouwen in een goed resultaat is aanwezig, maar we 
mocht zeker niet onderschatten. Winst betekend in dit geval afstand nemen van de onderste regione. 
 
Achilles startte goed en kwamen al snel op een voorsprong van 3 á 4 punten. Echter waren wij niet bij macht deze 
voorsprong uit te breiden. Kinderdijk bleef aanhaken, waardoor hun hoop op een goed resultaat in leven kon blijven. 
Bij rust hadden wij ondanks beter spel toch een voorsprong van slechts 4 doelpunten. Dit had meer moeten zijn. In de 
rust werden wij er ook op geattendeerd dat het net een stukje scherper moest in de afronding. Kansen waren er 
namelijk genoeg. Net dat stukje extra scherpte hadden we nodig om de voorsprong uit te breidden. 
 
Kort na rust was die scherpte nog steeds niet aanwezig, waardoor Kinderdijk bleef aanhaken. Pas 10 minuten voor tijd 
konden we echt afstand nemen, daarna was het een kwestie van om de wedstrijd volwassen uit te spelen. Het was mooi 
om te zien dat we dit ook hebben gedaan en de tegenstander geen kans meer hebben gegeven op de overwinning. 
Uiteindelijk kwam de eindstand op 21-15. Een hele belangrijke overwinning, waardoor we echt afstand hebben gedaan 
van de degradatiezone. 
 
Na afloop van de wedstrijd zagen we ook nog eens dat de nummers 1 en 2 van de competitie hadden verloren, 
waardoor we zelfs stiekem weer een klein beetje naar boven kunnen kijken. Maar voorlopig kijken we het wedstrijd 
voor wedstrijd aan. Het is in ieder geval belangrijk dat Achilles 2 deze goede lijn doortrekt. 
 
Groet, 
Twan 
 
Achilles 3 - Die Haghe 4 
Wat een prachtige dag... Heerlijke temperatuur, iedereen vrolijk en 
allemaal gemotiveerd om te winnen. We hadden nog niet eerder 
verloren van Die Haghe, maar we moesten ze ook zeker niet 
onderschatten. Vol aan de bak dus. 
Het fluitsignaal ging en wat waren wij scherp. Alle ballen werden 
goed geplaatst, het spelletje van 4-0 naar 3-1 liep goed en de one-
handers waren fenomenaal! Het was een goed begin met een behoorlijke scoringspercentage. Dat is iets wat we soms 
nog missen. Maar vandaag niet want (bijna) alles viel erin.  
Persoonlijk hield ik al mijn hart vast halverwege eerste helft, omdat het vaak moeilijk is om zo’n percentage vast te 
houden en Achilles 3 laat zijn tegenstander nog weleens terugkomen. Maar nee hoor het team stond er en we waren 
sterk. Natuurlijk hier en daar een foutje maar geen enkele wedstrijd is perfect. In de rust was het eigenlijk al wel 
duidelijk, want de kans dat Die Haghe nog terug kon komen met een groot verschil (ik weet helaas de ruststand niet 
meer, maar die was al groot) was toch erg klein. Desalniettemin was het toch belangrijk om door te blijven zetten en 
ook de tweede helft het tempo er in te blijven houden. En dat lukte, want uiteindelijk hebben we een prachtige uitslag 
van 30-11 weten neer te zetten. Nee Bart, 29 was niet mooi genoeg. En volgens mij wist je dat stiekem zelf ook. Lekker 
laatste doelpuntje!  
 
Ik wil allereerst de scheids bedanken. Prima gefloten! Daarnaast uiteraard alle supporters en ten slotte wil ik mijn 
persoonlijke complimenten uiten naar het team. Dit zijn de wedstrijden waarin we laten zien wat we kunnen, iedereen 
heeft gestreden, en dat met het warme weer. Well done! 
 
Groetjes Alana 
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Wat was 
******** 

 
Tempo A1 – Achilles A1 17-14 
Achilles A2 – Excelsior A1 26-12 
Achilles A3 – Dubbel Zes A1 9-14 
Achilles A4 – Velocitas A3 21-9 
Achilles B1 – ONDO B1 13-12 
Refleks B1 – Achilles B2 13-9 
Achilles C1 – Maassluis C1 8-13 
Achilles C2 – KZ Danaiden C3 11-5 
Phoenix C3 – Achilles C3 2-5 
Achilles D1 – TOP/SolarCompleet D1 8-6 
Achilles D2 – valto D3 4-7 
KVS/Maroitiem D3 – Achilles D3 3-3 
Weidevogels E1 – Achilles E1 12-13 
ALO E1 – Achilles E2 20-8 
Achilles E3 – Refleks E2 8-3 
Achilles F1 – ALO F1 6-9 
Fortuna/Delta Logistiek F3 – Achilles F2 10-16 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Tempo A1 – Achilles A1 
Beste lezer, deze keer wel een verslag van de wedstrijd van de A1. Op deze hele zonnige dag speelde wij tegen Tempo 
A1. Deze ploeg zijn we al vaker tegen gekomen, of we hadden gewonnen of verloren destijds is een beetje vaag voor 
mij. Wel weet ik dat het elk keer weer een spannende wedstrijd is geworden. Deze keer was dat ook weer het geval! 
Hoewel ik persoonlijk graag op het strand had gelegen in de hitte was dat helaas niet mogelijk want ook met deze 
temperaturen moet er gespeelt worden. Met geen wolkje aan de lucht en geen schaduw plek te bekennen was het een 
heftige wedstrijd! Dit was het weerbericht van zaterdag 21 april! 
Nu overschakelingen naar de wedstrijd! Over het algemeen gingen de twee ploegen gelijk op! Alleen Tempo maakte de 
kansen die zij kregen wel af en wij niet! Aanvallend gezien kregen wij veel kansen, meer dan tempo! Het probleem lag 
niet aan onze verdediging, maar aan het aanvallende spel waarin wij wel de kans kregen maar deze kansen te weinig aan 
het benutten waren! Dat was het wel weer voor deze keer! De enige keer sinds tijden dat er een verslag wordt 
geschreven zonder dat er punten zijn behaald! De wedstrijd eindigde 17-14 voor tempo en een gele kaart voor Rober! 
Tot het volgende verslag... of niet! Maar voor een echt wedstrijdverslag moet je maar gewoon komen kijken! 
 
Groetjesss 
Jisse 
 
Achilles C1 – Maassluis C1 
Zaterdag speelden we op Achilles tegen de club Maasluis. We hadden een goed 
gevoel voor de wedstrijd, omdat we er hard voor hadden getraind. We stonden in 
het begin een beetje achter maar kwamen terug met een prima stand in de rust. We kregen een peptalk van onze 
coaches en gingen met nieuwe energie de tweede helft in. Het was helaas 8-14 geworden en  
dat vonden we wel jammer, maar iedereen had goed gespeeld en daar waren we heel blij mee. 
 
Groeten Ivy 
 
Crescendo C2 – Achilles C2 (vorige week) 
Alle meiden in de auto, want we moesten uit tegen 
Crescendo C2 
Het was wel een beetje een knollenveld 
In Leiden tussen de flats 
Lange discussie langs het veld bepaalde dat Jill het eerste doelpunt scoorde 
Lange blonde staarten veroorzaakten de verwarring 
Elise, Melissa, Mila en Maleah vormden de goede basis voor de andere 
Scores van Femke, Sanne en Silja 
 
Crescendo won nipt met 7-6: dat draaien we volgende keer om 
2 invallers Kimberley en Elishya en coach Niek: bedankt! 
 

   Femke 
 
Phoenix C3 – Achilles C3 
Vandaag moesten we tegen Phoenix C3 in Zoetermeer. Voor dat we met de wedstrijd begonnen hebben we ons eerst 
ingesmeerd met zonnebrand. Zelfs onze trainer Sander heeft zich dik ingesmeerd   
Het was namelijk 12 uur toen onze wedstrijd begon en de zon scheen flink. In de zon was het wel 25 graden. 
De wedstrijd begon en na 7 minuten was het eerste doelpunt gemaakt door Niek dit was een doorloop aangegeven 
door mij. 
Daarna deden we het andersom toen nam ik een doorloop die werd aangegeven door Niek. 
Het was 0-2. 
Na de rust werd ik gewisseld door Paivi en Ocker voor Damien. 
Het bleef nog een lange tijd 0-2 en mocht ik er voor Kimberley weer in. 
Ik stond in 1 vak met mijn broer Damien en ik kon weer een doorloop maken die werd aangegeven door mijn broer. 
0-3. 
Daarna scoorde Phoenix 1-3. 
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Tafique werd gewisseld voor Ocker. 
Phoenix maakt de 2-3. 
Paivi maakte de 2-4 dit was een mooie aanval. 
Daarna nog een mooie doorloop goed aangegeven door Naomi waardoor Damien de 2-5 kon maken. 
Het was een leuke wedstrijd en we hebben voor de tweede keer gewonnen!! En we staan eerste in onze poule. Wie weet 
worden we wel Kampioen! 
Bedankt scheidsrechter en Phoenix voor deze wedstrijd. 
Paivi en Damien bedankt voor het reserve staan.  
Sander bedankt dat je ons weer goed gecoacht hebt en alle ouders die aanwezig waren ook ontzettend bedankt voor het 
aanmoedigen!! 
 
Groetjes Melissa Leben 
 
Achilles D1 - TOP D1 
De D1 moest afgelopen zaterdag tegen TOP aantreden, waar voor de zaal met 10-5 van 
werd gewonnen. De eerste 2 wedstrijden van het 2de helft veldseizoen werden vrij 
gemakkelijk gewonnen met 13-9 van Pernix en 6-19 van KZ Danaïden. Belangrijk dus om 
ook 2 punten tegen TOP binnen te slepen voor het eventuele kampioenschap. En het 
begon goed, binnen 2 minuten stond de stand van 2-0 al op het scorebord. We hadden eigenlijk gelijk door dat de 
zwakke schakel de lange dame van TOP was en daar speelden we goed op in: hoog baltempo, de heren uit de ruimte de 
ondersteuning pakken en de dames vervolgend druk naar binnen zetten. Zo scoorde eerst Demi, waardoor TOP van 
dames wisselde. Echter had dit weinig nut, aangezien nu Paivi er langs vloog. Mooi om te zien dat jullie de afspraken 
dan ook direct nakomen als vak en helemaal als het resultaat er dan ook is, klasse! De gehele wedstrijd hebben we 
eigenlijk op voorsprong gestaan en was er weinig rede tot paniek. Achilles had de meeste kansen en verdedigend zat het 
eigenlijk goed in elkaar. Maar helaas maakte we het onszelf daarna erg moeilijk. Nogmaals verdedigend zat het perfect 
in elkaar, maar we kregen de bal maar niet naar de aanval waardoor wij stukken minder aanvallen kregen dan in de 1ste 
helft. We moeten echt vooral slimmer zijn in dit soort zaken, hard werken doen we altijd maar juist op deze momenten 
moet je “slim” rennen door op de juiste momenten aan te zetten en de juiste lijnen te lopen. We gaan er weer hard op 
trainen, want aan de inzet ligt het niet! Hoewel TOP aanvallend niet heel sterk was, lukte het ze toch om op een 5-6 
voorsprong te komen en dat was mede omdat bij ons de paniek een beetje toe sloeg. Echter door de achterstand kwam 
er toch weer wat los bij onze D1 en deden we er nog een schepje bovenop. Door een wissel moest Levi worden 
uitgespeeld in de aanval wat aardig wat druk met zich mee brengt, maar hij maakte het waar. Het hele vak zorgde dat 
Levi in positie werd gebracht dat een doelpunt opleverde (6-6) en dat is heel knap om dit al in de D voor elkaar te 
krijgen. Echter was de druk op Mick even hoog, want hij moest extra verdedigen en dan kan je voor je gevoel alleen 
maar falen doordat je eventueel een doelpunt tegen kan krijgen, maar Mick deed het perfect door zijn “nieuwe” heer uit 
te schakelen.  
Met een gelijkspel zouden we onszelf echt tekort doen, maar gelukkig had Paivi een megaschot voor het eind bewaard 
dat resulteerde in de 7-6. Vervolgens kreeg TOP nog een aanval, maar al snel hadden we de bal onderschept met nog 
minder dan een minuut op de klok, dus de winst kon ons niet meer ontglippen zolang we in balbezit bleven. Rustig en 
lang aanvallen tot het eindsignaal was de opdracht, alleen Mick dacht daar anders over. Die dacht ik sta zo lekker in een 
schotpositie, dus die trainers kunnen me wat....en ja hoor, GOAL! Ik zeg maar zo, als je scoort heb je gelijk dus ik zeg 
bij deze: goede keuze Mick! :P 
Al met al dus niet onze beste wedstrijd, maar wel een hele gave, leuke en spannende wedstrijd dat ook te merken was 
aan het publiek. Bedankt, jullie hebben onze D1-ers er doorheen gesleept. En ik kan alleen maar zeggen hoe gaaf ik het 
vind om dit team te coachen.....jullie zijn zo fanatiek, hebben altijd zo veel inzet, dat het zóóóó leuk voor mij als trainer 
maakt. Dank daarvoor! 
Aaron en Manelle super bedankt dat jullie weer klaar stonden voor onze D1, klasse. Ook de scheidsrechter bedankt 
voor het fluiten. Nu even een een paar weken geen wedstrijden en dan staan we weer paraat op maandag 14 mei tegen 
dezelfde tegenstander: TOP!  
 
Ciao! 
Jordy 
 
Achilles D1 -. TOP/SolarCompleet D1 
Achilles D1 heeft in het weekend een aardige lekkere pot gespeeld en dat was ook te zien aan de stand. Achilles begin 
fel en wilde lekker die 2 punten pakken uit leiden. Het was genieten om te zien en om te coachen aan de zijkant. Ons 
aanvalsvak begon sterk en daar kwam ook meteen een lekker doelpuntje uit van Levi. Demi en jil versterkten de punten 
en vervolgens was het al 0-3. Aan de coaches van KZ zag je al dat zij het zeker moeilijk gaan krijgen deze wedstrijd. Ze 
scoorden daarna jammer genoeg de 1-3 en kwamen uieindelijk toch tetig met de 3-6. Achilles was niet heel scherp in de 
verdediging en zij moesten toch wel een tandje erbij doen om de punten te pakken. Toen het rust werd wist dat Achilles  
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het iets beter moest doen en die stand proberen te vergroten. Dat was ook zeker zo gebeurd , want het werd ineens 3-
14 en we stonden aardig voor. Wij lieten natuurlijk onze reserve (aaron) ook wat minuutjes maken en daar maakten hij 
goed genruik van. Hij was erg fel en maakten hier en daar wat mooie acties. Hier dan ook een goal uit , wat ik goed 
gekeurd had (de scheids jammer genoeg dus niet). Hij heeft ook zijn eigen wedstrijd gemist en daarbij grote 
complimenten dat hij toch met ons mee wilden gaan. Achilles dacht al aan die 2 lekkere puntjes maar hier en daar kwam 
KZ nog een heel klein beetje terug, maar wel jammer genoeg omdat we niet heel scherp meer waren en domme foutjes 
maakten , zoals plaatfouten. Ze scoorden nog 3 erbij, wat dus tot 6 leidden en wij toch wel dat gat wat ons tot 20 
leidden. In het formulier stond 19 maar het was toch goed bijgehouden van onze ouders aan de zijkant die altijd goed 
aanmoedigen. Dat ene puntje was geen probleem want levi wist dat hij telde en daardoor er aardig wat in heeft 
geschoten. Het was een goed begin van de dag en ook leuk om zo een wedstrijd te beëindigen. Ik heb erg genoten en ik 
hoop andere ook. Maar snel weer zo'n wedstrijdje en dan zullen we meer en meer punten pakken! 
 
Groetjes, 
Pepijn van Loon 
 
Weidevogels E1 – Achilles E1 
Op een zonnige dag speelden we uit tegen Weidevogels E1. We waren helemaal compleet.  
Er staat veel op het spel. In onze pool zijn we erg aan elkaar gewaagd, de teams en de scores 
liggen dicht bij elkaar. We gingen voor winst.  
Via – via hoorden we dat Weidevogels een bepaald trucje gebruikt, waardoor ze tegen Die Haghe veel scoorden. 
Gelukkig hebben we bij onze trainingen hierop gelet, zodat we echt goed voorbereid waren. 
In het eerste kwart speelden we goed rond. Weidevogels was goed aan het scoren. 
In het tweede kwart waren we goed aan het aanvallen, we scoorden namelijk veel uit de rebound. Weidevogels zat er 
goed bij. 
In de pauze vertelden onze coaches Nikki en Bente dat we meer moesten gaan rondspelen.  
En daar hebben we goed naar geluisterd want in de tweede helft speelden we beter over.  De Weidevogels bleven maar 
goed scoren. 
In het vierde kwart schoten we allemaal heel onrustig.  Weidevogels stonden ook onder druk. Uiteindelijk werd het 12-
13, winst voor ons. Het was niet onze beste wedstrijd, maar we hebben gewonnen. Volgende week zijn we vrij maar de 
volgende wedstrijd moeten we zeker beter rond gaan spelen. 
We staan nu gedeeld eerste in onze pool, samen met KVS en Die Haghe. Het wordt dus nog spannend! 
Om 15.30 uur mochten Esmee en ik oplopen met het eerste. 
 
Dit verslag is van Dirk 
 
Alo E1 - Achilles E2 
Op een tijdstip dat ik hier niet zal herhalen in verband met schokeffect , verzamelden we op Alo. De zon scheen , 
Lukas was ingetapet en de wedstrijd kon beginnen. Al snel 1-0 en 2-0. Achilles beweegt maar moet nog even wakker 
worden. 3-0 en 4-0. Gelukkig schijnt de zon nog steeds. En toen de 4-1. Mooie actie van Sanne. En daarna de 4-2. 
Strakke bal van Jens.  Dit gevolgd door de 5-2. Even een minuutje rust, een slokje water en wat wissels. Snel al weer 6-2 
en 7-2 en 8-2. We hebben een sterke tegenpartij. 9-2. Toen de 9-3 door Lukas. Mooie worp. Gevolgd door 10-3. Sanne 
zorgde voor de 10-4. Gevolgd door de 11-4. Rust. Daarna de 11-5 op afstand door Jens. Het werd 12-5. Er worden 
mooie pogingen gedaan door Achilles maar de tegenpartij schiet vaak raak. Dat bewijst de 13-5. En de 14-5. En de 15-
5. En de 16-5. En de 17-5.  Dit verslag begint onderhand de vorm van een rekensom aan te nemen. Maar ja. Alo doet 
het gewoon goed. Het wordt 18-5. Jens zorgt voor de 18-6. En Erik voor de 18-7. En Milan voor de 18-8. Weer een 
opsomming .... dit keer voor Achilles. Dat zijn de leukere sommen. Snel al weer 19-8.  En 20-8. En dat is de eindstand. 
De zon schijnt nog steeds. Dus tijd om de rest van de zaterdag te beginnen.  Fijn weekend allemaal.  
 
Namens Jens.... Lara  
 
Achilles F1 – Alo F1 
Ik heb alleen maar heel erg op mijn tegenstander gelet, dus ik vind het best moeilijk om een wedstrijd verslag te 
schrijven. 
In de zaal hebben we heel dik verloren van Alo. Nu een nieuwe kans. 
Prachtig weer, lekker vroeg. Alo begon met scoren, maar we volgden. We gingen de rust in met 3-4, spannend dus. We 
bleven veel dichter bij Alo dan in de zaal. In de tweede helft kwamen we zelfs heel even voor gestaan. Maar helaas, dat 
was van korte duur. Alo had nog een eindsprint in huis. De wedstrijd eindigde met 6-9 . 
’s Middags mochten Xander, Semm, Tim en ik mee oplopen met het eerste. Ik liep met Julia mee.  
 
Groetjes van Imke 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
29 apr Voetbal ADO – PSV 
14 mei Giga Kangoeroedag 
 
 

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

 
Deze week hebben we 4 jarige. Gelijk met onze koning zijn Kaj Labordus en Lizzy 
Mertens jarig. Kaj wordt dan 16 jaar en Lizzy wordt 12 jaar.  
Een dag later (28e) is Leander Gerritsen jarig, hij wordt 12 jaar. 
Op 29 april is Lianne Kleijn jarig, zij wordt 7 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezllige dag van. 
 
 

ADO – PSV 
********** 

 
Lieve Achillianen, 
 
We kunnen kaartjes krijgen voor de laatste voetbalwedstrijd van ADO van dit 
seizoen: ADO-PSV  op 29 april om 14:30 uur. De kaartjes zijn geldig voor 
Achillianen uit de D en E. Kids uit de F en kangoeroes mogen ook, maar dan 
vragen we graag bijvoorbeeld één van de ouders als begeleider mee. De kosten 
zijn €12,50 per kaartje. Dit mag je op de dag zelf betalen. We zullen met de tram 
(RR3) naar het ADO-stadion gaan en de 29ste om kwart voor 1 verzamelen voor 
Achilles. 
 
Het aanmelden voor deze activiteit kan nog maar t/m zondag 22 april via een 
reactie onder het Facebookbericht of een mailtje naar AC@hkvachilles.nl en de 
kaartjes zijn beperkt, dus wees er snel bij! 
 
Groetjes,  
De AC 
 
 

GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT! GEZOCHT! 
 
Vorige week zaterdag (14 april) heeft Jim z’n trainingsjasje (nr 183, maat xxs) op het veld laten liggen. Als iemand dit 
jasje ergens tegenkomt horen we het graag!  
Alvast dank! 
 
Mario 
06-53970613 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Het gaat nu al wat beter met de aanmeldingen voor het klaverjassen op 18 mei. 
Maar er kunnen er altijd nog meer bij. 
Tot nu hebben zich de volgende koppels opgegeven: 
Marc – Dennis Dicky – Marian (Marcel) 
Belinda – Arie Tjitse – Simon 
Bas – Sten Jerry – Peter v.A. 
Marian v.B. – Yoke Roelie - Ed 
Ik mis nog wel wat namen van enthousiaste klaverjassers. 
Dus meld je nog aan. Ook de ouders van onze “kids” zijn natuurlijk van harte welkom. 
 
Olga 
 
 
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 

 
Aangenomen als lid: Mels Geerling (Achilleslidnr. 3048 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Hemelvaartsdag 
10 mei op Hemelvaartsdag organiseren we traditiegetrouw een tennistoernooi.   
 
Opgeven kan vanaf nu (tot uiterlijk 5 mei) in koppels via 
tennisinfo@hkvachilles.nl of bij Joyce: 06-52736987 
 
Kosten zijn 5 euro voor niet-leden en 2,50 voor leden. 
 
Hopelijk hebben we net zulk mooi weer als vorig jaar en kunnen we weer alle 
banen vullen! 
 
Tot nu hebben zich aangemeld:  
 
1 Johan &  Erika  
2 Jerry & Diederik 
3 Roel Jr  & Peter 
4 Roel Sr  & Ellis 
5 Susan & Ingrid 
6 Arthur & Nicole 
7 Lizette & Brando 
8 Annemieke & Joyce 
 
 
Beschikbaarheid: 
Maandag 14 mei is er de hele dag spellenparcours op Achilles op zowel gras als KG. Tot 15:30 uur. 
 
Joyce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22
 

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 ,10.15 uur Achilles C1 – DVO/Accounter C1 
 11.15 uur Achilles B1 – Tempo B1 
 12.30 uur Achilles 3 – Avanti 4 
 14.00 uur Achilles 2 – Albatros 2 
 15.30 uur Achilles – Albatros 
 17.05 uur Achilles A2 – Tempo A2 
 
 
Zondag:  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 17 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag 
     

1 Klasse: 1F Wedstrijdnummer: WK5929 
za 28/04 

Achilles 1 -  Albatros 1 15:30 

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

Heren Arien v.d. Berg, Bastiaan Overwater, Tobias Welbergen 

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 14:30 

Scheidsrechter JP. Zandbergen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Bastiaan    
     

2 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK8155 
za 28/04 

Achilles 2 -  Albatros 2 14:00 

Dames 
Benthe van Loon, Katrien Volleman, Mariska van Willigen, Merel 
Gross, Raquel Chapper 

Heren 
Amel Groos, Ilan Verboom, Lars Alsem, Michael Matla, Sander 
Suurd, Twan de Raad 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 

Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter M. Kuif    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Lars    
     

3 Klasse: R2O Wedstrijdnummer: WK274 
za 28/04 

Achilles 3 -  Avanti 4 12:30 

Dames 
Alana Verboom, Jeanette Cost, Kaylee Pronk, Laura Mombarg, Tiana 
Saimo 

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

Coach Bastiaan Maessen 

Verzamelen 11:45 

Scheidsrechter Martin Knoester    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Laura    
     

4 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK249 
za 28/04 

Weidevogels 3 -  Achilles 4 11:00 

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

Heren Frank Pot, Koen Baak, Niek Visser, Erwin van Veen 

Coach  
Reserves Martijn Schaap 
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Verzamelen 9:45 

Locatie Merenveld in Bleiswijk 
Verslag Joy    
Opmerking afgemeld: Frank Mijnans 

     
5     

Opmerking Martijn zie 4 

     
A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK1554 
za 28/04 

KVS / Maritiem A1 -  Achilles A1 14:00 

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 
Marlou de Reu, Romy van Vianen, Sterre Groen, Mark de Bruijn, 
Noa Brusse, Robbin Noorlander 

Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter Herman Godijn    
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
Verslag Jisse    
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK2583 
za 28/04 

Achilles A2 -  Tempo A2 17:05 

Dames Iris de Jong, Marlou de Reu, Romy van Vianen, Rosanna van Kester 

Heren 
Mark de Bruijn, Noah de Jong, Robbin Noorlander, Stef van den 
Brand, Tristan Rosenbaum 

Coach Amel Groos 

Reserves Nova Lek, Cino Koene 

Verzamelen 16:20 

Scheidsrechter Jaco Schippers    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Steijn    

Opmerking 
afgemeld: Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Steijn Winia; 
Marlou, Romy, Mark, Robbin zie A1; Marlou en Stef zie B1 

     
B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK3485 
za 28/04 

Achilles B1 -  Tempo B1 11:15 

Dames Nova Lek, Sterre Groen, Yara Koene, Marlou de Reu 

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

Reserves 
Citlali Sip, Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Noah de Bruijn, Stef van 
den Brand, Zohier Belarbi 

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter M.A. van Bentum    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
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Verslag Wesco    

Opmerking 
afgemeld: Olivia van Bleijswijk; Sterre en Noa zie A1; Nova en Cino 
zie A2 

     
B2     
Opmerking Zohier zie B1 

     

C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK1760 
za 28/04 

Achilles C1 -  DVO / Accountor C1 10:15 

Dames Citlali Sip, Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Noah de Bruijn 

Heren 
Quin Hollander, Thijs Roos, Xander Gross, Levi van 
Nieuwenhuijzen, Mick Peeters 

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Reserves 
Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus, Damien 
Leben 

Verzamelen 9:30 

Scheidsrechter R.S. Mahadewsing    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Jordan    

Opmerking 
afgemeld: Merel Dekeling, Jordan Gieselaar, Max Bakker; Citlali, 
Floor, Ivy, Noah zie B1 

     
D1     
Opmerking Mick, Levi, Damian, Demi, Jill H., Nikki, Paivi zie C1 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 23-04 Anneke Zoutendijk 
 30-04 Coby Linse 
 07-05 Marian Lijmbach 
 14-05 Olga van Reijn 
 21-05 Monique Alsem 
 
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 5 en 6 mei 2018 
 
Alle ploegen zijn vrij!!! 
 

 
 

 
 

 
 

Volgende week 12 en 13 en 16 mei 2018 
 
Achilles - Fortis 
Achilles 2 – Fortis 2 
Achilles 3 – DES 4 
Achilles 4 – Dijkvogels 3 
Achilles 5 – Spörting West 3 
Pernix 4 – Achilles 6 
Achilles 7 – Valto 6 
Achilles 8 – Avanti/Flexco0m 7 
Die Haghe 8 – Achilles 9 
Achilles A1 – HKV°/Ons Eibernest A1 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A2 
Dubbel Zes A1 – Achilles A3 
Velocitas A3 – Achilles A4 
OVVO/De Kroon B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Refleks B1 
Achilles C1 – KCC/SO natural C1 
KZ Danaiden C3 – Achilles C2 
Achilles C3 – Phoenix C3 
TOP D1 – Achilles D1 
Valto D3 – Achilles D2 
Achilles D3 – KVS/Maritiem D3 
Achilles E1 – Weidevogels E1 
Achilles E2 – ALO E1 
ALO F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Die Haghe F2 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo  12.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.25 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Wo 19.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

 
 

 
 
 
 
 


