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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: bart.kasten@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: 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: ledenadministratie@hkvachilles.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 
 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 
  Wibout van der Weide 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl  
 

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) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@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 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail: claudia.hollander@hkvachilles.nl  
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 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 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Kyra Pijlman 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Daar gaan we weer! 
***************** 

 
Daar gaan we weer hoor.. de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn weer van 
start gegaan en alle spanningen en selectiestress komen natuurlijk ook weer om de 
hoek kijken. 
De Achilles-selectie begon dinsdag 14 augustus met de eerste échte oefenwedstrijd, nadat er al een volle week was 
getraind. Tegenstander was Die Haghe, dat vorig jaar nog tegenstander was in de finale van de Haagse korfbaldagen. 
Het feit dat de selectie voor beide teams van Die Haghe veel te sterk was, geeft de burger moed voor de rest van het 
seizoen. 
Ook de selectie van de A-jeugd is de afgelopen weken afgetrapt en ook dat beloofd weer een spannende race te worden 
tussen de verschillende talenten die onze club rijk is. 
 
Afgelopen zaterdag werd er bij De Meervogels een mooi toernooi gespeeld tegen sterke tegenstanders. Zowel Fiks, 
Avanti als De Meervogels spelen in de Hoofdklasse en Avanti speelde vorig seizoen zelfs in de Korfballeague. Mooie 
tegenstanders dus om ons mee te meten.  
Zowel de eerste teams als de 2e teams en de A-jeugd speelden in Zoetermeer tegen elkaar. En ondanks het feit dat je 
altijd moet willen winnen van je tegenstanders, zie je vaak tijdens zo’n selectie periode ook dat spelers graag van elkaar 
willen winnen om zich te bewijzen. Ik zelf weet ook als geen ander dat dat lang niet altijd een positief effect heeft op de 

uiteindelijke uitkomst van de selectie�. 
 
Anyway, we zijn dus weer begonnen. Aanstaand weekend gaat de voorbereiding ook écht beginnen voor de rest van de 
vereniging met de eerste geplande oefenwedstrijden en natuurlijk de traditionele Alsem Jeugd League. De 
voorbereidingen voor dit prachtige toernooi zijn inmiddels al maanden aan de gang en ook het 1-tegen-1 toernooi staat 
weer op de planning waarvoor zelfs heuse voorrondes bij de verschillende deelnemende verenigingen zijn 
georganiseerd. Ik ben benieuwd wat voor moois dat allemaal weer gaat brengen op ons eigen veld.  
 
Aanstaande zaterdag is iedereen dus weer welkom voor het eerste échte Achilles-weekend. Ik ben benieuwd tot waar de 
fietsen deze keer tegen het hek staan! 
 
Tot zaterdag? 
 
Groeten, 
Bart 
 
 
 

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

 
 
SAVE THE DATE 
 
het 2e deel van de 96e Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin we terugkijken op het seizoen 2017-2018, zal 
plaatsvinden op 
 
VRIJDAG 5 oktober 2018 
aanvang 20.00 uur 
in De Vlonder 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
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TC 
*** 

 
KNKV Wedstrijdzaken App 

************************* 
 
Sinds enkele jaren maakt het KNKV, en dus ook Achilles, gebruik van de KNKV Wedstrijdzaken app. Hierin staan 
ook jouw gegevens (naam, geboortedatum, geslacht, spelerspasfoto, adresgegevens en voorkeuren over e-mail en 
zichtbaarheid). Zelf kan je een aantal gegevens aanpassen. Leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen vanaf nu niet meer 
zelf hun persoonlijke gegevens wijzigen door invoering van de AVG. Zij kunnen deze persoonlijke gegevens nog wel 
inzien. Hoe zorg je er als jongere van onder 16 jaar nu voor dat de persoonlijke gegevens gewijzigd worden? Dit gaat 
via de ouders/voogd. Kortom, ben je jonger dan 16 jaar en wil je graag persoonlijke instellingen wijzigen in de app dan 
dien je aan je ouders te vragen of zij dit in de app willen doen. De ouder/voogd kan persoonlijke gegevens van 
jongeren onder 16 jaar in de app aanpassen mits hun e-mailadres in het ledenbestand is opgenomen. Kortom, geef als 
ouder/voogd aan de ledenadministratie (Olga van Reijn) door dat het e-mailadres geregistreerd dient te worden bij de 
gegevens van het betreffende kind. Zodra het e-mailadres van de ouder bij de club geregistreerd staat, kun je als ouder 
na het inloggen kiezen voor welk kind je persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Er komt simpelweg een menu bij in de 
app: 'Mijn kinderen'. Daar wijzig je de persoonlijke instellingen van één of meerdere kinderen. Meer informatie kan 
worden gevonden via deze link. 
 
Commissie Wedstrijdzaken 
 
 

Tussenstand Spelregelbewijs 
************************* 

 
Vanaf aanstaand seizoen is het voor de senioren en junioren verplicht het 
spelregelbewijs te hebben gehaald. Als het goed is heeft iedereen (ook 
aspiranten) hier een uitnodigingsmail voor ontvangen. Zo niet, neemt dan 
even contact op met wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. 
 
De tussenstand van de behaalde spelregelbewijzen per team: 
 

Achilles selectie 19/34 

Achilles 4 4/13 

Achilles 5 6/12 

Achilles 6 9/13 

Achilles 7 8/15 

Achilles 8 1/9 

Achilles 9 1/11 

Achilles A1/A2/A3 3/28 

Achilles A4 1/11 

 
Update van 20-8-18, 11.12 uur 
 
Het kan ook zijn dat je geen uitnodiging hebt ontvang als je in het verleden hebt deelgenomen aan een 
spelregelcursus/scheidsrechterscursus. Als het goed is staat je naam dan in dit rijtje: 
Lars Alsem, Julia Baak, Koen Baak, Ariën Brug, Alexander Bodaan, Jarreth Chang, Leon van Dam, Nikki de Groot, 
Fabian van Hagen, Anne-Roos Hoekstra, Henk Kop, Marieke van Maldegem, Lianne Muller, Mathijs Oosterhuis, 
Frank Pot, Sem de Raad, Rick Ruis, Martijn Schaap, Wesley Smit, Alex van der Stap, Sander Suurd, Alana Verboom, 
Sten Verleg en Mariska van Willigen. 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl?subject=E-mailadres%20ouder%20toevoegen%20in%20Sportlink
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149838-persoonlijke-instellingen-wijzigen-van-kinderen-onder-16-jaar
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Trainingsschema 
*************** 

 
Per team Dag Tijd Veld Trainers 
1 Dinsdag 20.30 – 22.00 Kunstgras Ton 
 Donderdag 18.30 – 19.15 Kunstgras Ton 
  20.45 – 22.00 Kunstgras 
2 Dinsdag 20.30 – 22.00 Kunstgras Rob & Martin 
 Donderdag 18.30 – 19.15 Kunstgras Rob & Martin 
  20.45 – 22.00 Kunstgras 
3 Maandag 20.30 – 21.30 Kunstgras Bas & Bart 
 Donderdag 19.15 – 20..45 Kunstgras Bas & Bart 
4 Donderdag 20.30 – 21.30 Gras 
5 Maandag 20.30 – 21.30 Kunstgras 
 Donderdag 20.30 – 21.30 Gras 
6 Donderdag 20.30 – 21.30 Gras 
7 Donderdag 20.30 – 21.30 Gras 
8 Donderdag 20.30 – 21.30 Gras 
9 Vrijdag 20.00 – 21.00 Kunstgras 
Recreanten Vrijdag 20.00 – 21.00 Kunstgras 
 
A1 Dinsdag 19.30 – 21.00 Kunstgras Rober & Valerie 
 Donderdag 19.15 – 20.45 Kunstgras Rober & Valerie 
A2 Dinsdag 19.00 – 20.30 Kunstgras Sander S & Alana 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Kunstgras Sander S & Alana 
A3 Dinsdag 18.00 – 19.00 Kunstgras - 
 Donderdag 19.30 – 20.30 Gras - 
A4 Maandag 19.30 – 20.30 Kunstgras Robbie & Remko 
 Donderdag 19.30 – 20.30 Gras Robbie & Remko 
 
B1 Dinsdag 18.00 – 19.30 Kunstgras Lars, Merel & Steven 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Kunstgras Lars, Merel & Steven 
B2 Dinsdag 18.30 – 19.30 Kunstgras Joel, Mark & Jamie 
 Donderdag 18.30 – 19.30 Gras Joel, Mark & Jamie 
 
C1 Maandag 19.30 – 20.30 Kunstgras Jordy, Pepijn & Anne 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Kunstgras Jordy, Pepijn & Anne 
C2 Dinsdag 19.00 – 20.00 Gras Julian, Zohie & Nicky 
 Vrijdag 19.00 – 20.00 Kunstgras Julian, Zohier & Nicky 
 
D1 Maandag 18.30 – 19.30 Kunstgras Koos & Rick 
 Donderdag 18.30 – 19.30 Gras Koos & Rick 
D2 Maandag 18.00 – 19.00 Kunstgras Nikki 
 Donderdag 18.30 – 19.30 Gras Nikki 
D3 Maandag 18.00 – 19.00 Gras Jordy, Thom & Niek 
 Donderdag 18.30 – 19.30 Gras Jordy, Thom & Niek 
 
E1 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras Arjen & Danique 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Gras Arjen & Danique 
E2 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras Sterre, Nova & Linda 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Gras Sterre, Nova & Linda 
E3 Maandag 18.00 – 19.00 Gras Simon &Annelotte 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Gras Simon & Annelotte 
E4 Maandag 18.00 – 19.00 Gras Eva 
 Donderdag 18.30 – 19.30 Gras Eva 
 
F1 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras Paul, Cino, Noa, Rianne, Annemieke,  
    Ricardo 
 Donderdag 17.30 – 18.30 Gras 
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F2 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras 
 Vrijdag 18.00 – 19.00 Gras 
F3 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras 
 Vrijdag 18.00 – 19.00 Gras 
F4 Dinsdag 18.00 – 19.00 Gras 
 Vrijdag 18.00 – 19.00 Gras 
 
 

Van de werkgroep Ledenwerving 
**************************** 

 
De werkgroep ledenwerving is van de maand april tot juli in de weer geweest speciaal voor de kinderen uit de buurt. 
In februari kwam het signaal vanuit de TC dat er kinderen op de wachtlijst stonden om mee te trainen. Er ontstond een 
plan om een speciale trainingsmiddag op te zetten om deze- en nieuwe kinderen enthousiast te maken en klaar te 
stomen voor korfbal. Onze B1 jongens waren bereid om onder leiding van Monique en Margot wekelijks training te 
geven. Mick, Cino en Noa waren het boegbeeld van onze vereniging: enthousiast, geduldig en ware trainers in de dop. 
Of er nu 1,2 of 7 kinderen op woensdag kwamen opdagen; er werd snel geschakeld en ingespeeld. Elke week sloot er 
wel weer een broertje, vriendje of vriendinnetje aan en wat werd er enthousiast getraind en gelachen. Sem was ook een 
goede ambassadeur, elke week ging hij met zijn vriendje Jesse mee en gaf hem tips. Op 1 juli hebben we de training 
afgesloten: we hebben erg gelachen met jullie tijdens het waterflessenspel of het honkbal/korfbal spel. We vinden het 
super dat deze nieuwe groep kinderen zich heeft aangemeld en dat zij in september wedstrijden gaan spelen. Jesse 1.0, 
Luc, Isa, Niels, Sophie, Kyan en Jesse 2.0 jullie hebben al grote stappen gemaakt vanaf dag 1 dat jullie mee gingen 
trainen en we wensen jullie heel veel plezier en succes in jullie nieuwe team! We komen zeker eens bij jullie kijken. 
Dank jullie wel Cino, Noa en Mick voor jullie inzet!  
 

 
 
 

Beste Club van 100 geïnteresseerde 
******************************* 

 
De afgelopen maanden hebben jullie wellicht kennis genomen van de Club van 100 binnen Achilles. Er zijn al heel wat 
aanmeldingen binnen, maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Maak dit ook bespreekbaar als je gezellig op Achilles 
bent of waar dan ook. Misschien haal je dan nog wel iemand over om ook mee te doen of iemand die het nog niet wist. 
 
Wij willen ook ieder lid van de vereniging bereiken en hebben daarom een aantal doelen opgesteld waarvan wij denken 
dat we de gehele club wel warm kunnen maken voor 1 of meerdere doelen. Heb je nu zelf een goed idee, laat dit ons 
dan aub weten via clubvan100@hkvachilles.nl 
 
Met de club van 100 willen we geld genereren voor bepaalde zaken binnen onze club waar op dit moment geen 
aandacht voor is of kan worden besteed. De doelen voor dit jaar zijn: 
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Tennis 
Jeugdopleiding 
Inventaris kantine 
Jubileum 
 
Gedurende het seizoen zullen er 2 bijeenkomsten zijn met de leden, naast de gezelligheid zullen hier ook eventuele 
nieuwe doelen besproken worden. Tevens kunnen er altijd ideeën geopperd worden natuurlijk. 
 
Dus, ben jij zo enthousiast geworden, dat jij mee wilt doen met de club van 100? Mail ons dan snel via 
clubvan100@hkvachilles.nl 
 
Ook als je vragen hebt of de mogelijkheden wilt weten, schroom dan niet om ons te mailen. 
 
Samen zorgen we er voor dat Achilles nog meer dan een club wordt! 
 
Groeten, 
Frank & Fabian 
 
 

 
Het was een groots succes! 
Op vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni vonden in het Leeuwenweekend verschillende activiteiten plaats, een initiatief 
ondersteund door alle commissies.  Voor de hele vereniging hebben we aantal gezellige dagen gehad. Van een 
recreantentoernooi, Full Moonparty, ouder-kindtoernooi tot een Ibiza party/Achilles poll die tot in de laatste uurtjes 
plaatsvond. Tijdens dit weekend hebben we aandacht besteed aan de nieuwe kantine. De opbrengst kan weer 
bijgetekend worden op zowel de digitale als papieren ’Meter van Achilles’.  
 
Vrijdag 17 juni: Full Moon Party  
Hét knalfeest  voor onze A/B jeugd begon om 21:00 en de jongeren konden op deze avond hun beste moves laten 
zien. DJ Ilan draaide de nieuwste hits en er werd met heel wat neonschmink rondgekleurd. De kantine was omgetoverd 
tot een ware Full Moon omgeving. De AC feestte met andere vrijwilligers lekker mee van achter de bar. En uiteraard 
was er bewaking om een oog te houden op de veiligheid en rust voor de buren. Om 23:00 was de prijsuitreiking om de 
Unicorn te winnen. Elke feestganger kreeg bij binnenkomst een gratis lot en kon een prachtig opblaasbed winnen wat 
door onze hoofdsponsor SNS (Elly Rosenbaum) ter beschikking is gesteld. Om 02:00 was het dan echt klaar en werd 
men in alle rust aan de Mientkant uitgezwaaid. 
 
Zaterdag 30 juni: Ouder-kind toernooi  
Het jaarlijkse Ouder-kind toernooi startte met ruim 80 deelnemers om 11:00. Tobias Welbergen en Robin Pot 
(voorbereiding) gaven leiding aan dit gezellige toernooi. Verschillende categorieën leeftijden werden met hun ouders 
ingedeeld in 8 teams.  De weersvoorspelling gaf alleen maar mooi weer en warm aan, dus veel drinken en waterijsjes. 
Wat was het leuk om te zien hoe de ‘kleintjes’ zich rot lachten om hun ouders, die probeerden na te doen wat zij al lang 
kunnen: korfballen! Rode hoofden, puffende ouders die samen met hun kind(eren) probeerden te winnen, maar er werd 
vooral gelachen! Er kon maar één winnaar zijn in elke poule en dat waren team 3 en team 5. Beide ploegen kregen een 
medaille voor al hun inspanningen. Gefeliciteerd allemaal! 
 
Zaterdag 30 juni: Bitterballentoernooi 
Onze recreanten kwamen om 13:30 in actie samen met de recreanten van KVS en Achilles 9. Het was bloody hot, maar 
wat werden er leuke partijen gespeeld! Fanatiek, zwetend en lachend en er waren zelfs supporters aanwezig. Susan 
(organisator en trainster) was apetrots en kon in net niet haar tweede toernooiwinst in haar zak steken. Een heerlijke 
frituurmix ging er bij alle deelnemers wel in en men kon nog nagenieten op het gras.  
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Zaterdag 30 juni: Ibiza Party/Achilles poll  
Afsluitend vond om 21:00 het feest der alle tijden plaats: Ibiza Party/Achilles poll. Naast het thema Ibiza vond ook de 
tweede Achilles poll plaats. DJ Sem draaide alle aangekondigde 
voorkeursnummers uit de jaren ’70 en ’80-tijden en er werd tot in de late 
uurtjes goed huis gehouden in de kantine. En wat heeft men genoten, de 
dansvloer stond vol en de “Oja’s” hoorde je om je heen. Terug naar de 
tijd waarin je genoot van je jeugd in een disco/rockperiode. Voor 
herhaling vatbaar was het oordeel. Dit jaar stond er een cocktailbar op de 
bar met heerlijke keuzes aan cocktails. Je kon per glas bestellen, maar nog 
veel leuker; drinken met je vrienden uit een emmertje . Ook op deze 
avond kreeg elke Ibiza- ganger een lot om een prachtige opblaasbare 
Unicorn te winnen (door sponsor SNS). En wat was Vera blij met haar 
opblaasspeelgoed. Via Facebook nomineerde Achilles Vijf vooraf per 
categorie 5 leden. Er werd in de wandelgangen heel wat gepraat over dit 
event en er werd op de avond zelf goed gestemd. Uiteindelijk kwam het 
verlossende woord (verdeeld over de avond). 
And the winners are……. 
 
1.   Leukste ploeg  Achilles A4 
2.   Beste commissie  Kantinecommissie 
3.   Beste speler   Bastiaan Overwater 
4.   Beste speelster  Shera Desaunois 
5.   Aanstormend talent  Danique de Bruijn 
6.   Knapste man  Erwin de Laleijne 
7.   Knapste vrouw  Anne-Roos Hoekstra 
10. Leukste stel   René en Margot van Loon 
11. Beste scheidsrechter  Lars Alsem 
12. Golden Oldie  Roelie Arbouw 
13. Feestbeest   Ferry Reijerse 
14. Beste coaches  Robbie Bonte & Remko ter Weijden 
 
Kortom afgelopen weekend was een groots succes. Naast het slotweekend is er weer een stap gemaakt voor de Achilles 
meter: €1100! Een mooi resultaat waar we trots op kunnen zijn. Voor activiteiten wat betreft de Ton voor Achilles voor 
in het volgend seizoen geldt: let vooral op de kalender op de website/LK en houdt Facebook in de gaten. Namens de 
werkgroep willen wij alle vrijwilligers bedanken die dit weekend tot een succes hebben gemaakt, zonder jullie zou er 
geen Leeuwenweekend zijn geweest!!! 
In het bijzonder nog een extra bedankje voor de schoonmaak (Paula, Els), Audrey (ontwerp), Tobias, Robin (toernooi) 
en Johan (cocktailbar). 

Werkgroep Leeuwenweekend, AC, CR en KC  
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Activiteiten Agenda Senioren 

28-08 
04-09 
11-09 
18-09 

Kookworkshop 
Kookworkshop 
Kookworkshop 
Kookworkshop 

05-10 JAV Deel 2 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 verjaardagen om te vieren en beide op 19 augustus. 
Owen Verheijen en Raoul Eckelenboom zijn dan jarig en worden allebei 6 
jaar. 
Gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!! 
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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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Bedankje van Jill Spies (LK 33) wordt weer ingetrokken. Jill blijft toch lid. 
 
Aangemeld als lid: Kyan (K.) van der Meer 
 Joachim (J.) Vrijenhoek 
 
 
Aangemeld als lid per 01-08-2018 Niels (N.) Latour 
 Noa (N.E.) Latour 
 Cliff (C.G.) Kommer 
 
Aangemeld als recreant per 01-08-2018 Hilde (H.M.) van der Geest 
 Sandy (A.J.) Wolff 
 Mirella (W.C.M.) Jol 
 Eva (E.) van Amelsvoort 
  
Aangenomen als lid: Luc de Groot (Achilleslidnr. 3052) 
 Jesse de Groot (Achilleslidnr. 3053) 
 Sophie van Boltaringen (Achilleslidnr. 3054) 
 Lisette Houwing (Achilleslidnr. 2816) 
 Sophie Diemel (Achilleslidnr. 3055) 
 
Bedankt als lid per einde seizoen 17/18 Jeroen Alsem 
 Christine Ploeger 
 Martijn van der Zwan 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Susan Middeldorp 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Valerie Pronk 
 Kaylee Pronk 
 
 
Olga 
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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!!! 

 
 
 



 17 
 

 
 
 

Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag  
 

Alsem Jeugd League 
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Alsem Jeugd League 2018 
Het Programma 
Topkorfbal Toernooi voor A1, B1 en C1     Zaterdag 25 Augustus 2018 
 
 
 
 
 
 

  Poule A - Veld 2  

  Tijd Wedstrijd Scheids Uitslag 

1 09.30 – 10.05 ACHILLES A1 - TOP A1  - 

2 10.10 – 10.45 GROEN GEEL 
A1 - KCC A1  - 

3 11.00 – 11.35 TOP A1 - GROEN GEEL 
A1 

 - 

4 11.40 – 12.15 KCC A1 - ACHILLES A1  - 

12.30 – 14.00 1 TEGEN 1 

5 14.15 – 14.50 GROEN GEEL 
A1 - ACHILLES A1  - 

6 14.55 – 15.30 KCC A1 - TOP A1  - 

 

  Poule B - Veld 3  

 Tijd Wedstrijd Scheids Uitslag 

1 09.30 – 10.05 ACHILLES B1 - TOP B1  - 

2 10.10 – 10.45 KCC B1 - GROEN GEEL 
B1 

 - 

3 11.00 – 11.35 TOP B1 - KCC B1  - 

4 11.40 – 12.15 GROEN GEEL 
B1 - ACHILLES B1  - 

12.30 – 14.00 1 TEGEN 1 

5 14.15 – 14.50 KCC B1 - ACHILLES B1  - 

6 14.55 – 15.30 GROEN GEEL 
B1 - TOP B1  - 

 

  Poule C - Veld 1  

 Tijd Wedstrijd Scheids Uitslag 

1 09.30 – 10.05 KCC C1 - TOP C1  - 

2 10.10 – 10.45 ACHILLES C1 - GROEN GEEL 
C1 

 - 

3 11.00 – 11.35 GROEN GEEL 
C1 - KCC C1  - 

4 11.40 – 12.15 TOP C1 - ACHILLES C1  - 

12.30 – 14.00 1 TEGEN 1 

5 14.15 – 14.50 ACHILLES C1 - KCC C1  - 

6 14.55 – 15.30 GROEN GEEL 
C1 - TOP C1  - 

 

Reglement 

Voor de wedstrijden gelden de normale KNKV-regels, met uitzondering van de tijdsduur. In alle categorieën 
is de wedstrijdduur 2 X 15 minuten met een rust van 5 minuten.  
De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras. 
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ALGEMENE INFORMATIE 
  
PROGRAMMA BOEKJE 
De verenigingen zullen uiterlijk één week voor aanvang van het toernooi een digitale versie van het programmaboekje 
via mail ontvangen met daarin uitgebreidere informatie. Deze zal ook gepubliceerd worden op de site van HKV 
Achilles 
 
Op het toernooi zelf zijn per team twee gedrukte exemplaren voor handen. 
 
TEAMFOTO 
Van elk team wordt weer een foto gemaakt die tijdens de prijsuitreiking ingelijst zal worden overhandigd, samen met de 
beker. I.v.m. het afdrukken moeten de teamfoto’s z.s.m. na aankomst gemaakt worden. 
Het zou dus wel leuk zijn indien alle teams tot de prijsuitreiking aanwezig blijven. 
 
CONSUMPTIEBON VOOR ALLE DEELNEMENDE TEAMS AQUARIUS 
De coaches van elk team ontvangen één bon waarmee voor alle spelers (m/v) van hun team gratis Aquarius kan 
worden opgehaald in de kantine. 
 
BESTE SPELER/SPEELSTER 
Ook deze editie zal er weer een (geld) prijsje zijn voor de beste speler en speelster in elke categorie. 
 
1-TEGEN-1 TOERNOOI 
In de pauze van het toernooi vindt het 1-tegen-1 toernooi plaats. Elke team (elke categorie A, B en C) wordt vriendelijk 
doch dringend verzocht één heer af te vaardigen voor dit toernooi en in de A-categorie ook een dame. De spelers 
dienen zelf voor een aangever te zorgen. 
De vier winnaars ontvangen een beker en de drie heren zijn verzekerd van deelname aan het NK 1-tegen-1 2019 bij 
ONDO, wie weet mogen tegen die tijd de (A-)dames daar dan ook meedoen. 
LET OP! Het 1-tegen-1 toernooi is op GRAS 
 

https://www.hkvachilles.nl/
https://www.hkvachilles.nl/
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Samen de volgende stap maken 

 
Programma 
 
Zomer  
In de maand Juni is er gelegenheid te schieten op het veld. Voorgestelde tijd: 19.30-20.30 uur op dinsdag en 
donderdag. Als er behoefte is buiten deze tijden, dan even contact opnemen. 
 
Voorbereiding: 
 
Week 1     

 

Di 07-08 19.30 Core stability + training  
 

Do 09-08 19.30 Training  
 

Za 11-08 09.30 Ontbijt & training  
 

Week 2     
 

Di 14-08 n.t.b. Wedstrijden Die Haghe – Achilles  
 

Do 16-08 20.30 Training + evt. core stability  
 

Duidelijkheid over afvallers 
naar 

 

Za 18-08 n.t.b. Meerkamp bij Meervogels 
 

2e selectie en selectie voor 1 
 

     
 

Week 3     
 

Di 21-08 20.15 Core stability + training  
 

Mogelijk bekend maken 
ploegen 

 

Do 23-08 n.t.b. Wedstrijden Achilles - Phoenix  

  

    / laatste selectie 
 

Za 25 -08 / 09.30 Trainingsweekend Noordwijk 
 

 

 
 

Zo 26-08  Ontbijt & training, incl. wedstrijden Pernix– Achilles. Detailprogramma volgt 
 

Week 4     
 

Di 28-08 n.t.b. Wedstrijden Refleks - Achilles  
 

Do 30-08 20.30 Training + evt. core stability  
 

Za 01-09 n.t.b. Wedstrijden Excelsior - Achilles  
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Start schema reguliere trainingen:  
 

Di 04-09 20.30 Core stability + training  
 

Do 06-09 18.30 Training + eten  
 

Za 08-09  Competitiestart  
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Oefenprogramma voorbereiding veld 2018-08-10 
***************************************** 

 
Team Klasse Wanneer Tijd Uit/thuis Wedstrijd 
 
3  1 sep 12.30 uur uit Sporting Delta 3 – Achilles 3 
8 100 1 sep 16.00 uur thuis Achilles 8 – DeetosSnel 8 
A1 1e 18 aug 11.00 uur uit Driekamp Meervogels 
 HKL 19 aug  uit Beach toernooi 
 HKL 25 aug hele dag thuis Alsem Jeugd League met TOP, Groen Geel  
     en KCC 
 1e 1 sep 13.00 uur thuis Achilles A1 – Die Haghe A1 
A2 1e 1 sep 11.30 uur thuis Achilles A2 – Kinderdijk A2 
A3 2e 1 sep 14.30 uur thuis Achilles A3 – Die Haghe A2 
A4 laag 1 sep volgt uit Meervogels A3 – Achilles A4 
B1 1e 25 aug hele dag thuis Alsem Jeugd League met TOP, Groen Geel  
     en KCC 
  1 sep 10.00 uur uit IJsselvogels B1 – Achilles B1 
B2  1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
C1 1e 25 aug hele dag thuis Alsem Jeugd League met TOP, Groen Geel 
     en KCC 
  1 sep 10.00 uur uit IJsselvogels C1 – Achilles C1 
C2  1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
D1  1 sep 09.00 uur uit IJsselvogels D1 – Achilles D1 
D2  1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
D3  1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
E1 1e 1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
E2 2e 1 sep 10.00 uur thuis Achilles E2 – TOP E 
E3 laag 1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
E4 laag 1 sep 10.00 uur thuis Achilles E4 – TOP E 
F1 1e 1 sep volgt nog uit Eibernest toernooi 
F2 2e 1 sep 09.30 – 13.30 uur uit Futura toernooi 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 20-08 Anneke Zoutendijk 
 27-08 Coby Linse 
 03-09 Marian Lijmbach 
 10-09 Olga van Reijn 
 17-09 Monique Alsem 
 24-09 Vera Rodriguez 
 
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  
 
8 september start competitie!!!!! 
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