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  Olga van Reijn 
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Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
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  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
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 Secretaris 
  Arthur Bolder 
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  Roger Kalberg 
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 Contributie 
  Roel Westgeest 
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Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
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 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 
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Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
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 Tel: 06-42622061 
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Voorzitter TC 
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 Tel: 06-55778913 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
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 Tel: 06-46078121 
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Contactpersonen Kangoeroes 
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 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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Toch nog een kampioenschap voor ons Vlaggenschip? 
*********************************************** 

 
Zou het nog kunnen..? Ik denk het wel. Als Achilles 1 op het veld vanaf nu alles 
wint, inclusief de belangrijke pot tegen Albatros (uit werd met 15-14 verloren), dan 
kan het nog wel eens een gekke eindfase van de veldcompetitie worden. 
Na een mooie en vooral belangrijke overwinning op Excelsior afgelopen week, legde Achilles 1 de basis van de 
inhaalrace die het te wachten staat om nog kampioen te kunnen worden. 
 
Albatros moet nog wel ergens anders nog een puntje laten liggen én met minimaal twee doelpunten verschil verliezen 
van ons Vlaggenschip als wij nog kans willen maken op het kampioenschap en dus promotie naar de Overgangsklasse 
op het veld. Én.. en dat is misschien wel nét zo belangrijk... Achilles moet achter ons Vlaggenschip gaan staan en iedere 
thuiswedstrijd en het liefst ook iedere uitwedstrijd uit volle borst onze toppers naar de overwinning schreeuwen. De 
komende drie wedstrijden worden thuis gespeeld, tegen Kinderdijk, tegen Albatros en tegen Fortis. Dus bij deze de 
oproep voor iedereen om nog één keer achter ons eerste te gaan staan. 
 
Ook Achilles 2 heeft nog alle steun nodig. Na de onnodige degradatie in de zaal, zou het een nóg teleurstellender 
seizoen zijn als op het veld ook gedegradeerd zou worden. Op het veld staat de ploeg van Martin en Rob er wel iets 
beter voor. Maar dat stond het vlak voor het einde van het zaalseizoen in principe ook. 
Met deze selectie hoort Achilles niet thuis in de reserve 2e klasse met het reserve team. En als het goed is gaat dat op 
het veld in ieder geval niet gebeuren volgend seizoen. Maar dan hebben zij wel alle steun nodig de komende 
wedstrijden. Afgelopen weekend werd in ieder geval een grote stap gezet richting het lijfsbehoud met een mooie 
overwinning op Excelsior 2. Met in de eerste paar minuten een stel ontketende dames aan Achilles kant. 
 
Owja, en het wordt ook nog eens heerlijk weer de komende weken. Dus kom lekker naar het veld de komende 
zaterdagen en geniet van mooi korfbal en een heerlijk zonnetje! 
 
Tot zaterdag! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Achilles-accomodatie (kantine & kunstgras): de stand van zaken 

******************************************************** 
 
Vorige week vrijdag was er een drukbezochte vrijwilligersborrel in ons clubgebouw. Als je er niet bij was, dan 
heb je echt iets gemist! Elkaar leren kennen werd afgewisseld met spelletjes waarin samenwerken voorop 
stond. Voor herhaling vatbaar! Daarnaast was er ook tijd om het met enkele bestuurs- en commissieleden te 
hebben over de laatste stand van zaken met betrekking tot onze accommodatie. Want.. Hoe zit dat nou?! Bij 
deze dus een uitgebreide update, van de huidige stand van zaken. Lees 'm goed door, zodat je weer helemaal 
op de hoogte bent. 
 
Hoe het begon..  
Een van de eerste vragen van een van de aanwezigen was hoelang Achilles nu eigenlijk al bezig is met haar 
nieuwbouwactiviteiten? Wisten jullie dat enkele toenmalige bestuursleden al eind oktober 2010 hun eerste orienterende 
gesprek met de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) voerden? Daarna is er in 2011 gestart met een 
architectenselectie waarbij de huidige architect Bert de Jel van Bureau DJVDL is gekozen. Medio 2012 lag er een eerste 
schetsontwerp op tafel,  waarop SCOH een eerste raming van de bouwkosten heeft laten maken. Aan de hand van dit 
eerste schetsontwerp en een bouwkostenraming is er eind 2013 met  SCOH overleg gevoerd over hoe we dit voor 
Achilles prima ontwerp om konden zetten naar een voorlopig ontwerp en hoe de te maken kosten voor de bouw, de 
architect, constructeur, overige adviseurs, leges, e.d. verdeeld moesten worden tussen SCOH en Achilles. Daartoe is er 
begin 2014 door Achilles een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld en besproken met SCOH, maar die is 
echter pas medio 2015 door beide partijen ondertekend. Reden van deze "verlate" ondertekening was tweeledig. 
 

1. Achilles heeft in deze periode van anderhalf jaar met succes haar subsidieaanvragen  gedaan bij de Gemeente 
Den Haag en de Fonds 1818 en is er gewerkt aan het verkrijgen van voldoende toezeggingen voor 
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ledenleningen om het resterende bedrag aan bouwkosten gedekt te krijgen. Dit laatste moet, als de planning 
definitief is, weer opgepakt gaan worden. 

2. De andere reden is het feit dat De Vliermeent voor ruim anderhalf jaar moet kunnen  beschikken over een 
geschikte herhuisvestingslocatie. Een vervelende constatering was dat er voor dat anderhalve jaar op korte 
termijn geen passende locatie beschikbaar was in stadsdeel Segbroek of direct daarbuiten. De Vliermeent wil de 
school (onder- en bovenbouw) niet teveel uit elkaar trekken dus wil graag zo dicht mogelijk bij elkaar in de 
buurt blijven en niet teveel (bus)verplaatsingen van haar leerlingen op de dag. Veel scholen in Den Haag 
hebben de afgelopen jaren nieuwbouw en/of renovatie gepleegd, waardoor de leegstaande schoolgebouwen 
bijna continu gevuld zijn voor herhuisvestingsdoeleinden van diverse scholen.  

 
Mei 2017 heeft SCOH de procedure om te komen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning) 
weer opgepakt. 
 
Wat is er tot nu toe al wel bereikt? 

 Goedkeuring door de Welstandscommissie in september j.l. Belangrijke mijlpaal in het verkrijgen van een 
definitieve vergunning. 

 Inmiddels weten we ook dat de kapvergunning (bomen), sloopvergunning (gebouwen), ecologisch (omgeving 
groen/water) afgehandeld zijn en 

 Dat de architect aangekomen is op het punt dat hij de tekeningen technisch op orde moet krijgen. Dit is 
normaliter de laatste fase in het vergunningentraject.  

 
En waar staan we dan nu? 

 Als dit allemaal goedgekeurd is door de bouwinspecteur, verzamelt deze alle onderliggende stukken en maakt 
de omgevingsvergunning op. 

 Is deze gereed dan publiceert de gemeente Den Haag dat zij voornemens is om de omgevingsvergunning te 
gaan verlenen. Daarmee krijgen de burgers van Den Haag (direct betrokkenen en omwonenden) de 
gelegenheid om via inspraak hun invloed uit te oefenen op het plan. 

 Komen er bezwaren? Dan dienen deze door de bouwinspecteur op hun merites te worden beoordeeld. 
Worden er terechte bezwaren gemaakt? 

 Dan moet het bouwplan aangepast worden door de architect. 
 Zijn er geen bezwaren? Dan kan de vergunning definitief gemaakt worden en daarop afgegeven worden aan 

SCOH. 
 

Wat betekent dit in de tijd? 
 Eind mei 2018 alle stukken conform wensen en eisen bouwinspecteur ingeleverd. 
 Dan publicatie voornemen afgifte omgevingsvergunning binnen twee weken en bij bezwaren 6 weken om te 

reageren en aan te passen. (let op valt deels in vakantietijd en wordt bij totaal opgeteld, langer dus qua 
doorlooptijd) juni-september 2018. 

 In een keer afgehandeld dan gaat de afgifte door, zo niet dan nogmaals zes weken reactietijd. Begin september 
2018 of plus 6 weken. 

 SCOH gaat na afgifte van de omgevingsvergunning (onherroepelijk na 6 weken) het project europees 
aanbesteden. (op zijn vroegst eind september 2018) Dit neemt door de bank genomen ongeveer 12 weken in 
beslag. (eind december 2018 let op 14 dagen Kerstreces in de bouw, dus medio-eind januari 2019 prijs bekend) 

 Daarna is of de prijs in een keer goed en kan er opdracht worden gegeven aan de aannemer (voorbereiding 
duurt gemiddeld 6 weken voor inkoop materialen) of de prijs is niet conform budget en moet er onderhandeld 
en/of bezuinigd worden op het plan. (benodigde tijd ongewis) 

 Het laatste nieuws is dat er in een overleg van afgelopen donderdag tussen SCOH, Achilles en de gemeente 
Den Haag (sport) door SCOH duidelijk gemaakt is dat de kortgeleden opgestelde raming van de bouwkosten 
veel hoger uitvalt dan verwacht. SCOH wil daarom fors bezuinigen op het totale bouwplan. Met name de op 
te  nemen duurzaamheidsmaatregelen die opgelegd worden vanuit de overheid aan vooral de school (renovatie) 
zorgt voor een groot deel van de overschrijding. Zij heeft Achilles hiervoor uitgenodigd. 

 We kunnen nu nog aanpassingen doen, maar grote ontwerpaanpassingen zullen beslist invloed hebben op het 
vergunningstraject. Hoeveel is nu niet te zeggen, daarom moet er met SCOH eerst gesproken worden over 
door wie, wat en hoeveel er bezuinigd moet worden. De gesprekken hierover zullen de komende weken 
plaatsvinden. 
 

Dus helderheid bieden over wanneer we nu dan eindelijk gaan beginnen moeten we op dit moment nog steeds 
beantwoorden met een "dat weten we nog niet". Daar komen we op terug als het gesprek met SCOH gevoerd is. Een  
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schot voor de boeg onzerzijds: op basis van bovengenoemde termijnen zal dit in ieder geval niet het voor 1ste kwartaal 
2019 zijn. 
 
Wat weten we inmiddels wél zeker? Kunstgrasnieuws! 
Ons kunstgrasveld wordt na de eerste helft veld (competitie 2018-2019) in de periode november 2018 - februari 2019 
vernieuwd en voor een deel uitgebreid. De ligging van de velden zal worden gedraaid zodat het hoofdveld pal naast de 
nieuwbouw zal komen te liggen (zie bijgevoegde foto van CONCEPT-tekening).  
 
We blijven vier tennisvelden behouden en er worden twee kleine velden voor E en F ingevoegd. De mat met de 
onderliggende tussenlaag worden volledig vernieuwd volgens de laatste modificaties op het gebied van kunstgrasvelden. 
Deze zijn ook toegepast bij de aanleg van het nieuwe veld van Die Haghe. Voorts verplaatst de gemeente voor haar 
rekening en risico de lichtmasten rondom het huidige kunstgrasveld (inclusief elektra aansluitingen) en zullen er voor 
rekening en risico van Achilles nieuwe LED armaturen worden gemonteerd in de verplaatste lichtmasten. Voorts wordt 
de materiaalcontainer verplaatst, zodat de scheiding tussen onze Achilles accommodatie en de nog te renoveren 
skatevoorziening in een later stadium van het proces beter heringericht kan gaan worden. De precieze plek voor de 
container is nog onderdeel van nader overleg met gemeente Den Haag, de Accommodatiecie en de TC.  
 
Het is al met al een lang verhaal geworden, maar om het plaatje voor iedereen compleet inzichtelijk te maken is het 
nodig om het totale verhaal te vertellen. Een verhaal dat als alles gerealiseerd is, snel weer vergeten is. Het bestuur 
realiseert zich als geen ander dat het veel tijd kost en nog zal kosten om onze dromen waar te maken. Maar dat wij onze 
droom gaan waarmaken is zeker, het tijdstip waarop is nu nog in nevelen gehuld. De komende weken worden cruciaal 
om te bezien of er voldoende bezuinigd kan worden zonder dat het plan ingrijpend aangepast hoeft te  
gaan worden. Als daar aanleiding toe is, zullen wij jullie wederom (maar dan korter) informeren. 
 
Het bestuur 
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-05 Schoonmaak kantine 18-05 
27-06 

Klaverjassen 
Schoonmaak kantine 

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

 
Excelsior – Achilles 14-18 
Excelsior 2 – Achilles 2 14-21 
Valto 3 – Achilles 3 20-20 
Achilles 4 – KZ Danaiden 3 15-10 
BEP 4 – Achilles 5 19-16 
KVS/Maritiem 5 – Achilles 6 12-11 
Achilles 7 – ONDO 4 13-12 
Achilles 8 – Excelsior 7 10-16 
Fortuna/Delta Logistiek 8 – Achilles 9 11-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Excelsior – Achilles 14-18 
Kinderdijk – RWA 17-18 
Albatros – Fortis 21-19 
Rust Roest – Merwede/Multiplaat 17-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Albatros 9 14 7 2 0 178 163 15 0 
RWA 9 11 5 3 1 193 189 4 0 
Achilles 9 11 5 3 1 161 156 5 0 
Merwede/Multiplaat 9 10 5 4 0 152 141 11 0 
Fortis 9 8 3 4 2 190 193 -3 0 
Excelsior 9 7 3 5 1 158 169 -11 0 
Rust Roest 9 6 3 6 0 164 170 -6 0 
Kinderdijk 9 5 2 6 1 176 191 -15 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Excelsior 2 – Achilles 2 
Na het zeer teleurstellende zaalseizoen is Achilles 2 er alles aan gelegen om de veldcompetitie anders te laten verlopen. 
Met 5 behaalde punten uit 7 duels tijdens het eerste gedeelte van de competitie zouden we er nog hard aan moeten 
trekken. De overwinning op hekkensluiter Rust Roest 2 weken geleden was belangrijk, maar er zouden nog meer 
overwinningen moeten volgen om onszelf in een vroeg stadium veilig te spelen. Zaterdag was Excelsior de 
tegenstander. Een ploeg tegen wie wij in de heenwedstrijd vooral aanvallend veel moeite hadden door hun lengte en 
meevang bij de heren. 
 
Aanvankelijk hadden beide teams moeite om de eerste score te noteren, maar na ruim 10 minuten viel de 0-1 van onze 
kant en na een 2-2 tussenstand bleven wij het initiatief houden en liepen we uit van 3-8 naar een 4-9 ruststand. Vooral 
verdedigend uitstekend, maar wel geconcentreerd en waakzaam blijven want het verval tijdens een wedstrijd is wel 
vaker groot geweest bij het 2e. Hoewel we de betere ploeg bleven, vergaten we in de beginfase van de 2e helft het 
verschil verder uit te bouwen zodat het bij 11-15 met nog een kwartier op de klok nog niet gedaan was. Waar dit in 
eerdere wedstrijden van Team Twee geheid een spannende slotfase opleverde, was dit zaterdag niet het geval. We 
bleven geconcentreerd zoeken naar de goede kansen en maakten het perfect af. Via een spurt naar 12-21 werd het 
uiteindelijk 14-21.  
 
Een wedstrijd waarin we hebben laten zien stappen gemaakt te hebben. Dynamisch gespeeld waar het kon en zakelijk, 
de juiste mensen uitspelend, waar het moest. Ook was het heel prettig om te zien dat onze dames erg op dreef waren en 
zo mede het verschil maakten. 
 
Om zo snel mogelijk definitief lijfsbehoud veilig te stellen, zijn de 
komende 2 thuiswedstrijden tegen Kinderdijk en Albatros cruciaal. 
Beide ploegen staan op 3 punten achterstand, aan ons de taak om 
deze voorsprong uit te breiden. 
 
Tot Zaterdag! 
Team Twee 
 
Excelsior 2 - HKV Achilles 2 
Na een vrij weekend mochten we eindelijk zelf weer aan de bak, maar het eerste doelpunt liet lang op zich wachten. Na 
ongeveer 13 minuten konden wij dan toch als eerste de korf vinden. De rest van de eerste helft lieten we zien dat we in 
Delft waren om te winnen. Verdedigend waren we erg sterk, waardoor Excelsior maar 3 doelpunten heeft weten te 
maken. Echter lukte het ons nog niet om aanvallend alle gekregen kansen af te ronden. Hierdoor was de wedstrijd nog 
niet gespeeld en gingen we de rust in met 3-7.  
Het was aan ons om de tweede helft het gat groot genoeg te maken en ze niet terug te laten komen. De afronding ging 
een stuk beter en er werden meer doelpunten gemaakt. Achilles 2 liet onwijs goed spel zien met veel positiviteit en 
vechtlust. Aanvallend was iedereen aanwezig, waardoor Excelsior geen grip op ons kon krijgen. Waar wij normaal het 
publiek graag een spannend einde willen geven, liepen we ditmaal uit naar een grote voorsprong. Hierdoor ontstond er 
ruimte voor mooie balletjes en stond elke Achilliaan met een grote glimlach in het veld. Uiteindelijk wonnen we de 
wedstrijd overtuigend met 14-21. Kaylee, Alana en Simon, bedankt dat jullie mee waren als reserves! En ook het publiek 
bedankt voor de aanmoedigingen. Onwijs tof om te zien dat er zoveel Achillianen kwamen kijken. Volgende week 
spelen we om 14.00 thuis tegen Kinderdijk. Een belangrijke wedstrijd om zeker te zijn van handhaving. Tot dan! 
 
Mariska 
 
Valto 3 – Achilles 3 
Zaterdag mochten wij aantreden tegen Valto 3. Valto staat momenteel in het midden met 8 punten. Door het verlies 
van vorige week staan wij nog steeds met 10 punten op de derde plek. KVS staat bovenaan met 16 punten waarop 
Tempo volgt met 14 punten. Dit weekend moeten KVS en Tempo ook tegen elkaar. Voor ons maakt dat helaas niet 
meer zo veel uit. Wij hebben al te veel punten laten liggen, maar we kunnen altijd hopen dat zij ook punten laten liggen. 
De vorige keer dat wij tegen Valto speelde werd het 18-17 in het voordeel van Achilles. Als wij gewoon laten zien wat 



 12
 

wij kunnen dan zou deze wedstrijd niet spannend hoeven worden. Aan het weer zou het in ieder geval niet kunnen 
liggen, het zonnetje scheen, geen wind dus optimale omstandigheden om lekker een balletje te schieten. 
De eerste aanval bestond uit Jeroen, Wesley, Laura en Jeanette. Hoewel Jeroen snel de 1-0 op het scorebord neerzette 
was het in dit vak veel zoeken hoe het werd neergezet. De tegenstander was een stuk langer dan wij en hierdoor hadden 
zij veel afvang. Dit maakte het lastig om lange aanvallen te spelen, ook omdat wij de rust niet bewaarde. In het andere 
vak met Simon, Fabian, Alana en Kaylee ging het iets vlotter in de aanval. Er werden veel kansen gecreëerd door 
iedereen maar werden niet allemaal afgemaakt. Valto had veel afvang en scoorde makkelijk terwijl er goed verdedigd 
werd. Met rust gingen wij met een achterstand de kleedkamers in.  
 
De tweede helft moesten we er echt een schepje bovenop doen om de 
winst binnen te halen. Jammer genoeg werd dit ons lastig gemaakt door 
Valto. Valto verdedigde achter en speelde erg langzaam tijden hun 
aanvallen. Er werd super goed verdedigd (complimenten voor Fabian 
en Wesley) maar jammer genoeg werd er niet voor verdedigd gevloten. 
Hierdoor wist Valto ons elke keer voor te blijven in de score. Als ploeg 
vonden we het moeilijk om hier mee om te gaan. We hadden geen 
antwoord op het ‘‘spel’’  wat Valto speelde. Met nog één minuut te spelen stonden we twee doelpunten achter. Maar wij 
zouden Achilles 3 niet zijn als wij hier niet nog wat uit konden halen. Wij zijn een goede ploeg die beter is dan Valto 
alleen dan moeten we het wel laten zien. Dit keer was het Wesley (die de hele wedstrijd al aan het beesten was) die in de 
laatste minuut nog even twee doelpunten erin gooit. De laatste maakte hij uit een vrije bal. Lekker hoor Wessel! Met een 
stand van 20-20 klonk het eindsignaal. 
 
Tempo won deze week van KVS wat betekent dat Tempo en KVS gedeeld op de eerste plek staan met 16 punten. Wij 
sluiten aan op de derde plek met 11 punten. Kampioen worden gaat hem niet meer worden. Wat we dit seizoen nog wel 
kunnen doen is laten zien dat wij een ploeg zijn met kwaliteiten en zeker de potentie hadden om kampioen te worden. 
De volgende 3 wedstrijden worden thuis gespeeld. Zowel 1,2 als 3 spelen dan op het Achillesveld. Als we nog even 
onze schouders eronder zetten heeft het publiek ook nog wat om naar te kijken. De eerst volgende wedstrijd is tegen 
Die Haghe, ik verwacht dan ook dat iedereen gaat shinen zaterdag en we een mooie eindstand neer kunnen zetten. 
Bodaan nog bedankt voor het meedoen!  
 
Jeanette 
 
KVS 5 - Achilles 6 12-11 
“Ken je dat, zo'n wedstrijd, die lekker loopt, en je een record zet op missers waardoor de tegenpartij er enigszins genant-lachend met de 
punten vandoor gaat. GATVERDEPIELEKES,” aldus Marieke in onvervalst Brabants in de groepsapp van Team 6. ‘That 
about sums it up’ als je Groundhog day hebt gezien. Maar goed. Marieke miste dan ook de doorloopbal die ons verlossing 
kon brengen. Afgezien van het scoreverloop, wat spannend leek, was er niet veel aan. Zag ook YHoeri's vriendin Lisa 
die na het lezen van alle losbandigheden over haar partner in de Leeuwenkrabbels zelf maar eens polshoogte kwam 
nemen op het veld. Later op de avond zou hij haar mee uit eten nemen. YHoeri had namelijk een Syrische vluchteling 
geregeld om voor hem te koken. Typisch Yhoeri. Naast schuinsmarcheerder ook nog eens koloniale uitbuiter. “Maar ik 
ben wel donateur van het Rode Kruis!” aldus Yhoeri. Niets nieuws onder de zon voor Lisa dus.  
Afgezien van de uitgewisselde aaien over de bol tussen Tjitses tegenstander en de Fries himself was het een sportieve 
wedstrijd. Tjitses tegenstander was dusdanig onder de indruk dat hij ook na de wedstrijd bleef hangen in een jaren 
negentig staarwedstrijd. Ieder z’n ding zullen we maar zeggen. Ik ga persoonlijk liever voor dat ‘wedstrijdje’ waarbij je 
een rondje maakt van je duim en je wijsvinger en dat je probeert iemand op onverwachte momenten ‘door het gat te 
laten kijken’. Beetje vaag misschien, maar als je het hebt gespeeld, weet je wat ik bedoel. Veel gemiste kansen dus. En 
dan loopt het niet goed af en verdien je het ook niet om te winnen. Er was nog een kleine voorsprong bij rust, maar 
soepel qua afronding liep het allerminst. Helaas pindakaas. Wie we ook misten waren de ouders van Daan. Wellicht lag 
het percentage missers daarom zo hoog. Daan zou ze op de kop geven en ervoor zorgen dat ze er de volgende 
wedstrijd tegen Velocitas 4 weer zijn. Sembo, thanx voor je invalbeurt!.  
 
Groeten, 
Erwin 
 
 
 
 



 13
 

Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Valto A1 24-13 
KVS/Maritiem A2 – Achilles A2 18-12 
Tempo A4 – Achilles A3 13-21 
Avanti A6 – Achilles A4 6-16 
Avanti B1 – Achilles B1 18-18 
Achilles B2 – HKV/Ons Eibernest B1 13-17 
ONDO C1 – Achilles C1 20-8 
Crescendo C2 – Achilles C2 7-6 
Achilles C3 – Trekvogels C1 8-3 
KZ Danaiden D1 – Achilles D1 6-19 
Fortuna/Delta Logistiek D4 – Achilles D2 8-5 
Achilles D3 – Phoenix D3 12-3 
Achilles E1 – KVS/Maritiem E1  
Achilles E2 – Futura E2 5-10 
Futura E4 – Achilles E3 4-4 
De Meervogels F1 – Achilles F1 13-8 
Achilles F2 – Dubbel Zes F1 8-14 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
KZ Danaiden D1 - Achilles D1 
Vandaag speelden we uit in Leiden. 
We begonnen gelijk goed met een doorloop van Levi 0-1 
Demi maakte daarna nog een mooie doorloop aangegeven door Levi 0-2 
Jill maakte een doorloop die aangegeven was door Mick 0-3 
Na drie punten voor Achilles scoorde KZ 1-3 
Levi maakte de 1-4 door een onehander 
Toen scoorde KZ weer 2-4 
Jill maakte de 2-5 door een doorloop 
Daarna kregen we een vrije bal en die werd gescoord door Mick 2-6 
3-6 voor KZ 
Toen maakte ik een doorloop 3-7  
Jill maakte een heel mooi afstandsschot 3-8 
Een omdraaibal van Nikki 3-9 
In de rust nog even bespreken wat er beter kan en daarna weer verder 
Damien maakte gelijk de 3-10 
Demi maakte al snel weer een doelpunt 3-11 
Mick kreeg een stip en die legde hij er in 3-12 
Na de stip maakte Mick ook nog een afstandsschot 3-13 
3-14 Björn trekt weg van de paal en maakt een mooi doelpunt 
Nu hebben we allemaal gescoord! 
Het is weer tijd dat KZ scoort 4-14 
Jill maakt nu twee punten achter elkaar. Eerst een doorloop en dan 1 van afstand. Het is nu 4-16 
Levi maakt een mooie dieptebal 4-17 
5-17 nog een puntje voor KZ 
Nikki maakt een doorloop met één hand 5-18 
oké het laatste puntje voor KZ 6-18 
Levi eindigt de wedstrijd met 2 afstandsschoten 6-20 
We hebben 7 doorlopen gemaakt en 13 verschillende schoten 
Scheidsrechter bedankt. Jordy, Jisse en Pepijn bedankt voor het coachen. Supporters bedankt voor het aanmoedigen en 
voor het bijhouden van de stand. En natuurlijk KZ bedankt voor de leuke en sportieve wedstrijd. Mijn oom kwam ook 
nog kijken en dat was super leuk! 
 
Groetjes Paivi 
 
Achilles D3 - Phoenix  D3 
Op zaterdagochtend kon de D3 van Achilles lekker lang uitslapen. We hoefden namelijk pas om 12:15 uur te spelen. 
Toen het eindelijk zover was en de opstartproblemen waren verholpen, konden we beginnen. In het begin was het 
spannend toen Phoenix  0-1 scoorde. Maar dat bleek toch niet het geval want al gauw maakte Achilles 1-1, 2-1, 3-1 en 
4-1. Toen werd het rust… 
De tweede helft begon en we maakten nog heel wat doelpunten. Op een gegeven moment pikte Phoenix ook nog een 
puntje mee maar dat was eigenlijk nutteloos tegen de doelpunten regen van Achilles. De eindstand werd 12-3. 
We hebben allemaal goed ons best gedaan. Bedankt scheidsrechter en bedankt coaches. 
 
Bregje 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

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

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

 
Deze week 4 jarige, waarvan 3 op dezelfde dag. 
Quin den Hollander, Soe en Mila Maas zijn alledrie op 23 april jarig. Quin wordt 14 en 
Soe en Mila worden 6 jaar. Een dag ervoor was Maartje Wolters jarig, zij wordt 17 jaar.. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
 
 

Beste Toppers van de F1 en F2 
*************************** 

 
Zaterdag 21/4 speelt de selectie thuis om 1530u 
Deze keer mogen de F1 en F2 mee oplopen!! 
Wil je mee oplopen geef dit dan door aan je trainer! 
Graag om 15uur verzamelen in jullie Achilles shirt. 
Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen zijn! 
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Schoolkorfbal 11 april 
******************* 

 
Ook dit jaar organiseerde de gemeente weer het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar was het iets drukker op ons veld, 
omdat een enkele vereniging zich terug wilde trekken uit de 
organisatie. Bij ons kan alles toch? Dus een aantal poules wat groter 
gemaakt zodat alle scholen die zich op hadden gegeven naar hartenlust 
konden korfballen. En we mogen weer maar wat trots zijn op onze 
vrijwilligers! Vanaf 8.30 velden uitleggen, snoepzakjes vullen, kantine 
gereed maken, scholen ontvangen, wedstrijdtafel bemannen, 
vuilniszakken legen, koffie schenken, patat bakken, prijzen uitreiken, 
opruimen en de dag was alweer voorbij. Onze dank gaat zeker uit naar 
de scheidsrechters die elke wedstrijd weer goed leidden (ook de 
jongste van het stel Damian). Het weer was ons goed gegund, de hele 
dag was het droog en het was prima sportweer. De bekers gingen dit 
keer wat vaker naar een van de 13 klassen van De Vliermeent, maar 
ook de groepen van andere scholen vielen in de prijzen. De 
strafworpenbeker voor groepen 3/4 en 5/6 ging naar De Vliermeent, 
zo ook de Fairplay prijs. Basisschool De Drie Linden deed voor het 
eerst met een team mee en de kinderen vonden het zo leuk dat zij gaan 
trainen de komende maanden op Achilles. 
Het was weer een leuke, sportieve en gezellig dag. 
 
Margot 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmeldingen voor de klaverjasdrive lopen nog niet erg hard. 
Slechts 1 koppel heeft zich opgegeven, t.w. Frank – Sander. 
Kom op mensen, dit is veel te weinig. 
Geef je op: ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134 
 
Olga 
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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 

 
Overgeschreven naar spelend lid: Koos Verhage 
 
Correctie LK 33: Het bedankje van Jill Spies is per einde seizoen. 
 
Aangemeld als lid: Hanna (H.) Maessen 
 zie gemaild krantje 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Vrijwilligers partytime 
Het was partytime vrijdagavond 6 april voor de vrijwilligers en de 
aspirantvrijwilligers in Vlondercity. 
Een groot aantal vrijwilligers was op de uitnodiging afgekomen. Bij binnenkomst werden we ontvangen door de 
organisator en trice t.w. Sjoerd en Margot. We kregen fiches in de hand gedrukt en een formulier met de mededeling 
dat er spelletjes gespeeld zouden worden, dus wij keken al uit naar de roulettetafel, echter tevergeefs. 
Na de verwelkoming door Margot en Sjoerd moesten wij voor onszelf klappen zodat de grote Mijnheer Cactus Show 
kon beginnen. Ook bij de Mijnheer Cactus Show moest je voor jezelf klappen en moesten je handen schoon zijn en 
ook je voeten en Mijnheer Cactus zei dan okay. 
We begonnen gelijk aan de wijn en de stemming kwam er al snel in. Het was best leuk om weer oude bekenden te zien 
die voor ons lang onder de radar gebleven waren, maar de voor ons volledig onbekenden waren in de meerderheid. 
Ik waande mij weer in de jaren 50 van de vorige eeuw tijdens mijn verkennertijd de zgn. pädluizen niet te verwarren 
met de op dit moment zo populaire luizenmoeder. 
Om te sporten stond toen nog in de kinderschoenen, maar de verkennerij was daarentegen zeer populair. 
De spelletjes op deze vrijwilligersavond deden mij denken aan deze padluizentijd. 
Achteraf, hoe leuk ook, worden deze spelletjes nog steeds bij scouting de moderne vorm van padluizen gespeeld en ook 
korfbal als familiegebeuren leent zich hiervoor, want bij een voetbalvereniging lijkt mij dat ondenkbaar en zeker 
verenigingen als Oranjeplein, ODB of Kranenburg mochten deze nog bestaan, zou men raar staan kijken. 
Het eerste spel was het handtekeningenspel waar je door in contact komt met de voor jou vreemde aanwezigen een 5-
tal vragen kon stellen om hem of haar beter te leren kennen, waarmee je een handtekening als bezegeling van het 
gesprek kreeg op je formulier. 
De clou was om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, 
maar ik heb zo mijn twijfels daar ik onder ons gezegd en gezwegen 
nog al wat malversaties heb geconstateerd. 
Hierna moest je bij spel twee een team vormen met een man of 4 a 5 
die gevormd werden door de nummers op je handtekeningenlijst. 
Met wat attributen t.w. spaghetti (ongekookt), touw, plakband en een 
marshmallow moest je een toren bouwen en de groep met de 
hoogste toren won. Het was een hele toer om de spaghetti heel te 
houden want bij de eerste de beste met plakband bij elkaar te 
plakken spaghetti veranderde deze in vermicelli wat niet de bedoeling 
was. 
Ook hier werd met de tong tussen de tanden gestreden, geknoeid, 
geklooid en gezucht om er iets van te maken. De centimeter kwam er 
aan te pas om de winnaar te bepalen. 
Al met al was het een geslaagde avond voorzien van uitstekende 
catering met voor ieder wat wils van macrobiotisch tot 
vettebekkenhap. 
Hulde aan de organisators en dank namens: 

De Pensionada´s 
 
Groetjes 
Elly (niet gewonnen) 
Rene (niet van Loon en ook niet gewonnen) 
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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 09.00 uur Achilles F1 – ALO F1 
 09.00 uur Achilles E3 – Refleks E2 
 09.15 uur Achilles D1 – TOP/SolarCompleet D1 
 10.15 uur Achilles D2 – Valto D3 
 10.15 uur Achilles C1 – Maassluis C1 
 11.15 uur Achilles C2 – KZ Danaiden C3 
 11.15 uur Achilles B1 – ONDO B1 
 12.15 uur Achilles A3 – Dubbel Zes A1 
 12.30 uur Achilles 3 – Die Haghe 4 
 13.45 uur Achilles A4 – Velocitas A3 
 14.00 uur Achilles 2 – Kinderdijk 2 
 15.30 uur Achilles – Kinderdijk 
 17.00 uur Achilles A2 – Excelsior A1 
 18.30 uur Achilles 6 – Velocitas 4 
 
Zondag: 11.00 uur Achilles 9 – Die Haghe 8 
 12.30 uur Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 16 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1F Wedstrijdnummer: WK5990 
za 21/04 

Achilles 1 -  Kinderdijk 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 J. Schaap    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Laura    

     

2 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK8209 
za 21/04 

Achilles 2 -  Kinderdijk 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. vd Linden    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Ilan    

     

3 Klasse: R2O Wedstrijdnummer: WK545 
za 21/04 

Achilles 3 -  Die Haghe 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 JM. Schellaars    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Kaylee    

     

4 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK255 
za 21/04 

Excelsior 5 -  Achilles 4 15:30 

Dames Anne Baak, Joy Oudshoorn, Teddie van Dortmont, Vera Berghout 

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

Coach  

Reserves Kelly den Heijer, Sten Verleg 
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Verzamelen 14:15 

Scheidsrechter R. Pardoen    

Locatie Biesland in Delft 
Verslag Frank    

Opmerking afgemeld: Maaike Roos, Sifra de Kooter, Frank Mijnans 

     

5 Klasse: R3M Wedstrijdnummer: WK1424 
zo 22/04 

Achilles 5 -  Fortuna / Delta Logistiek 5 12:30 

Dames 
Iris van Maanen, Kelly den Heijer, Marian Kasten, Renske Lelieveld, 
Tessa Rijskamp 

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

Coach  

Reserves Jeanette Cost 

Verzamelen 11:45 

Scheidsrechter A. Tamriuat    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Iris    

Opmerking afgemeld: Renee Lelieveld; Kelly, Erwin B. en Sten zie 4 

     

6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK623 
za 21/04 

Achilles 6 -  Velocitas 4 18:30 

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

Heren 
Mathijs Oosterhuis, Tjitse Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der 
Berg 

Coach  

Reserves Tristan Rosenbaum 

Verzamelen 17:45 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Erwin    

Opmerking afgemeld: Audrey de Man, Alex Opmeer, Erwin de Laleijne 

     

7 Klasse: S-032 Wedstrijdnummer: BK50549 
za 21/04 

Valto 6 -  Achilles 7 16:15 

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 Puck Gordijn 

Verzamelen 15:00 

Locatie De Zwet in De Lier 
Verslag Lars    

     

8 Klasse: S-022 Wedstrijdnummer: BK47846 
za 21/04 

Avanti 7 -  Achilles 8 17:30 



 26
 

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  

Reserves Roger Kalberg 

Verzamelen 16:15 

Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
Verslag Evy    

     

9 Klasse: S-234 Wedstrijdnummer: BK43222 
zo 22/04 

Achilles 9 -  Die Haghe 8 11:00 

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

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

Coach  

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter Ed Arbouw    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Emmy    

Opmerking Puck zie 7; Roger zie 8 

     

A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK1556 
za 21/04 

Tempo A1 -  Achilles A1 12:30 

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 10:45 

Vervoer Suurd, van der Geugten, de Bruijn, van Dortmont 

Scheidsrechter P. van Putten    

Locatie Zegersloot in Alphen ad Rijn 
Verslag Jamie    

     

A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK1547 
za 21/04 

Achilles A2 -  Excelsior A1 17:00 

Dames Iris de Jong, Marlou de Reu, Pauline Erkelens, Romy van Vianen 

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

Coach Amel Groos 

Reserves Nova Lek, Sterre Groen 

Verzamelen 16:15 

Scheidsrechter 
Jan Harm 
Brouwer    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Stef    
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Opmerking 
afgemeld: Maaike van Duijvenbode, Rosanna van Kester; Marlou en 
Stef zie B1; Tristan zie 6 

     

A3 Klasse: A-062 Wedstrijdnummer: BK50264 
za 21/04 

Achilles A3 -  Dubbel Zes A1 12:15 

Dames Esmee Morris, Floortje Mulder, Hannah Brauer, Linnet Veltman 

Heren 
Guido van Zantwijk, Jordi Jongsma, Maurits Zuidhof, Thom Wiersma, 
Tim van der Zwan 

Coach Alana Verboom, Ivo Rog 

Reserves Britte van Groen 

Verzamelen 11:30 

Scheidsrechter Marinus Stulp    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Floortje    

Opmerking afgemeld: Estelle Arnts, Floris Bouwman 

     

A4 Klasse: A-061 Wedstrijdnummer: BK49576 
za 21/04 

Achilles A4 -  Velocitas A3 13:45 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

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

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Reserves Anna Spetgens 

Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter Ed Arbouw    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Camile    

     

B1 Klasse: BHKC Wedstrijdnummer: WK2477 
za 21/04 

Achilles B1 -  ONDO B1 11:15 

Dames Nova Lek, Sterre Groen, Yara Koene, Merel Dekeling 

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

Coach Julia Baak, Bastiaan Overwater, Frank Baars 

Reserves Citlali Sip, Marlou de Reu, Noah de Bruijn, Stef van den Brand 

Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter Michel Baart    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Noa    

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

     

B2 Klasse: B2H Wedstrijdnummer: WK22381 
za 21/04 

Refleks B1 -  Achilles B2 11:45 

Dames 
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Mikki van der 
Leeuw, Zoë Muller 
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Heren 
Julian Sanches, Kaj Labordus, Lucas Winia, Quincy Smit, Sebas 
Solleveld, Zohier Belarbi 

Coach Ilan Verboom, Wesley Smit 

Verzamelen 11:00 

Scheidsrechter Rob Dijkhuizen    

Locatie Prinses Irene in Rijswijk 
Verslag Julian    

Opmerking Anna zie A4 

     

C1 Klasse: CHKC Wedstrijdnummer: WK4933 
za 21/04 

Achilles C1 -  Maassluis C1 10:15 

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

Heren 
Jordan Gieselaar, Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos, Xander 
Gross 

Coach Koos Verhage, Lars Alsem, Tobias Welbergen 

Verzamelen 09:30 

Scheidsrechter M.C. Busse    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Ivy    

Opmerking Merel, Noah, Citlali zie B1 

     

C2 Klasse: C-070 Wedstrijdnummer: BK44340 
za 21/04 

Achilles C2 -  KZ Danaiden C3 11:15 

Dames 
Elise Roelofs, Femke Sinnige, Jill Spies, Maleah Koene, Melissa 
Vijverberg, Mila Linse, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

Heren  

Coach Joy Oudshoorn, Niek Visser, Simon Rodriguez 

Reserves Demi Brusse, Nikki Spies 

Verzamelen 10:30 

Scheidsrechter 
Tristan 
Rosenbaum    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Jill    

     

C3 Klasse: C-115 Wedstrijdnummer: BK48580 
za 21/04 

Phoenix C3 -  Achilles C3 12:00 

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

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

Coach Camile Arnts, Joram de Vries, Sander Nooteboom 

Reserves Paivi Labordus, Damien Leben 

Verzamelen 10:45 

Vervoer Nooteboom, van Leeuwen, Pepe 

Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 
Verslag Melissa    

     

D1 Klasse: DHK-GC Wedstrijdnummer: WK22984 
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za 21/04 

Achilles D1 -  TOP / SolarCompleet D1 09:15 

Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus 

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

Coach Jisse van Dortmont, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Verzamelen 08:30 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Bjorn    

Opmerking Nikki en Demi zie C2, Damien en Paivi zie C3 

     

D2 Klasse: D-077 Wedstrijdnummer: BK42678 
za 21/04 

Achilles D2 -  Valto D3 10:15 

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 09:30 

Scheidsrechter Camile Arnts    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Lizzy    

Opmerking Aaron en Manelle zie D1 

     

D3 Klasse: D-139 Wedstrijdnummer: BK41143 
za 21/04 

KVS / Maritiem D3 -  Achilles D3 10:30 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, 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 09:45 

Scheidsrechter Christine Rot    

Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
Verslag Diederik    

Opmerking afgemeld: Nikki van der Marel 

     

E1 Klasse: E-011 Wedstrijdnummer: BK51811 
za 21/04 

Weidevogels E1 -  Achilles E1 09:00 

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 08:00 

Vervoer van der Veen, Smit, Kraak 

Locatie Merenveld in Bleiswijk 
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Verslag Dirk    

     

E2 Klasse: E-043 Wedstrijdnummer: BK49964 
za 21/04 

ALO E1 -  Achilles E2 09:00 

Dames Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

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

Coach Daphne Janssen, Rianne van Groen, Sterre Groen, Arjen Laarhoven 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter Pim Spek    

Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 
Verslag Jens    

Opmerking Reserveshirts ! 

     

E3 Klasse: E-147 Wedstrijdnummer: BK41753 
za 21/04 

Achilles E3 -  Refleks E2 09:00 

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 08:30 

Scheidsrechter Joël Sanches    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Sofie    

     

F1 Klasse: F-006 Wedstrijdnummer: BK50307 
za 21/04 

Achilles F1 -  ALO F1 09:00 

Dames Britt Linse, Imke van der Veen, Sophie Pasutto 

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

Coach Merel Gross, Rick Pot 

Verzamelen 08:30 

Scheidsrechter 
Susan 
Middeldorp    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Verslag Sophie    

     

F2 Klasse: F-075 Wedstrijdnummer: BK42755 
za 21/04 

Fortuna / Delta Logistiek F3 -  Achilles F2 11:00 

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 10:00 
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Vervoer Puijk, den Hartog, van der Laaken 

Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 
Verslag Fleur    
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 16-04 Vera Rodriguez 
 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 28 en 29 april 2018 
 
Achilles – Albatros 
Achilles 2 – Albatros 2 
Achilles 3 – Avanti 4 
Weidevogels 3 – Achilles 4 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Tempo A2 
Achilles B1 – Tempo B1 
Achilles C1 – DVO/Accountor C1 
 
Oveige ploegen zijn vrij! 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 17.05 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.15 uur 
 
 

 
 

 
 
 
 


