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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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Team 3, niet zomaar een bij elkaar geraapt zooitje Achillianen 
***************************************************** 

 
Toen ik vorig naar besloot te stoppen met korfballen, had ik voor mezelf wel 
besloten om dan nog iets anders te gaan doen voor Achilles. En dan het aller liefst 
iets wat verbonden was aan mijn oude team. Een overleg samen met de TC en 
uiteindelijk ook Bas Maessen (die dan toch nog maar een jaartje door zou gaan), zorgde er voor dat ik steeds 
enthousiaster werd over de functie van Teambegeleider van Team 3. 
 
De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier deel uitgemaakt van Team 3. Ik heb er al eerder over geschreven maar 
het lastige voor de afvallers van de selectie die in het derde komen is vaak dat zij jaren lang in de eerste teams hebben 
gezeten en dan nu ineens genoegen moeten nemen met een plek in een derde team. Iets wat ik zelf overigens ook even 
een plekje moest geven nadat ik zelf afviel naar het derde. Of denk bijvoorbeeld aan Pepijn van Loon en Joël Sanchez, 
die de afgelopen jaren altijd in de hoofdklasse hebben gespeeld en zelfs NK’s hebben gespeeld. Het is niet niks om dan 
te moeten horen dat je op dat moment niet in de plannen van de selectie voor komt. 
 
Maar laat dáár nou net een stukje van mijn taak als Teambegeleider liggen. Als klankbord fungeren voor de spelers en 
speelsters die dát gegeven lastig vinden. Ik kan er zelf zeker over meepraten gezien mijn verleden in de selectie en dus 
ook het af moeten vallen naar Team 3. 
En natuurlijk ook een klankbord zijn voor coach Maessen, want ook hij moet soms lastige keuzes maken waarbij het 
fijn kan zijn even te sparren met iemand die de groep en doelgroep goed kent. 
Ik zelf had nooit gedacht dat ik dit zó leuk zou vinden. Van waterdrager tot trainer, van mental coach tot klankbord 
voor de trainer en spelers. Ik heb er tot nu toe enorm veel plezier in. 
 
Én, laat het nou ook nog eens een getalenteerde groep zijn, dat Achilles 3. Want zoals eerder gezegd zitten er oud 
hoofdklasse toppers tussen. Maar ook spelers die eerdere seizoenen wél in de selectie speelden. Al met al zorgt dater 
voor dat we met Team 3 de ambitie uit hebben gesproken om twee keer kampioen te worden dit jaar, zowel op het veld 
als in de zaal. En ik denk ook écht dat de mogelijkheden er zijn om dat te bewerkstelligen. Kom vooral eens kijken bij 
Team 3, want het is niet zomaar een groepje bij elkaar geraapt zooitje Achillianen. Nee, wij willen net als de andere 
teams uit de selectie het hoogst haalbare neerzetten. 
 
Afgelopen weekend wonnen wij met het derde van Refleks 3 met 20-10 en twee weken geleden werd Excelsior 3 met 
21-12. De wedstrijd tegen KVS van vorige week kan ik niks meer over terug vinden gek genoeg. 
Zien we jullie langs de lijn? 
 
Tot volgende week! 
 
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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Activiteiten Agenda Senioren 

05-10 
19-10 
 

JAV Deel 2 
Klaverjassen 
 

27-10 
23-11 
21-12 

Oktoberfest 
Klaverjassen 
Klaverjassen 

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

 
ONDO – Achilles 14-17 
Nieuwerkerk 3 – Achilles 2 14-11 
Refleks 3 – Achilles 3 10-20 
Achilles 4 – DSC 4 9-8 
Achilles 5 – ONDO 3 7-18 
Achilles 6 – Pernix 5 12-7 
Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 8 12-11 
Achilles 8 – Meervogels/Fisica 6 11-12 
Achilles 9 – Die Haghe 6 10-3 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
ONDO – Achilles 14-17 
Phoenix – Korbis 19-13 
IJsselvogels – Excelsior 11-19 
Maassluis – GKV 12-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 3 3 0 0 6 65 40 25 0 
Phoenix 3 2 1 0 5 43 35 8 0 
GKV 3 2 1 0 5 44 38 6 0 
Achilles 3 2 0 1 4 42 28 14 0 
Korbis 3 1 0 2 2 46 54 -8 0 
ONDO 3 1 0 2 2 50 61 -11 0 
Maassluis 3 0 0 3 0 40 51 -11 0 
IJsselvogels 3 0 0 3 0 27 50 -23 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Ondo 1 – HKV Achilles 1 
Afgelopen zaterdag speelde het vlaggenschip tegen Ondo uit s’-Gravenzande. Nadat er dinsdag en donderdag hard 
getraind is waren we er klaar voor om de volgende twee punten op te halen bij de Westlanders. Werd er gewonnen dan 
houd je aansluiting met de koploper Excelsior, verlies je dan is het gat al 4 punten. Een belangrijke pot dus op deze 
regenachtige zaterdag.  
De wedstrijd begon aanvallend goed met een doorloopbal van Shera. Ondo kon in de begin fase nog bijbenen maar als 
snel was het gaatje van twee punten geslagen. het spel was niet heel goed maar er werd we inzet getoond. Uiteindelijk 
konden we uitlopen tot een rust stand van 8-10. 
In de rust werden de koppen bij elkaar gestoken en was het duidelijk dat we scherpen moesten verdedigen en 
aanvallend simpel weg afronden. De afronden begon dan ook goed door gelijk na rust twee rake schoten van Laura. 
Anne Roos drukte door en het stond 8-13. Ondo ging wisselen en kwam op twee doelpunten verschil. Twee belangrijke 
goals van de goed spelende Cliff zorgde opnieuw voor het gaatje van vier. Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld 
door de rebounds van Sander en konden de punten bij ons in de tas.  
Alle spelers van het 2e bedankt voor het reserve zitten. Ook wil ik alle supporters bedanken die ondanks het droevige 
weer toch langs het veld stonden. Ik hoop jullie volgende week ook weer te zien bij Maassluis om 16.00.  
 
Tot dan 
Lars Alsem 
 
Nieuwerkerk 3 - Achilles 2 
Afgelopen zaterdag vertrok Team Twee richting Nieuwerkerk a/d IJssel, voor alweer de derde 
wedstrijd in de reserve overgangsklasse. Na 2 wedstrijden heeft Team Twee 2 punten: één 
wedstrijd ging verloren uit bij Dalto, maar vorige week tegen TOP (S) was de ploeg de bovenliggende partij en werd 
winst veiliggesteld. Zaterdag startten we met een kleine wijziging in de opstelling: Tobias moest met een enkelblessure 
helaas in de dug out plaatsnemen (sterkte Toby, hopelijk sta je snel weer binnen de lijnen!), Sander nam zijn plaats in. 
Met daarnaast een aantal sterke wissels op de bank, kon de wedstrijd beginnen.  
De eerste voorsprong was voor Nieuwerkerk, maar gelukkig volgde ons antwoord al snel. In de aanvallen daarna was 
het even zoeken, maar nadat we 3-1 achtergekomen waren, trokken we bij 3-3 de stand weer keurig gelijk. Een betere 
fase volgde, waar wij meer het initiatief hadden. Aanvallend vielen de goals iets makkelijker, maar vooral (wederom als 
collectief) verdedigend hadden we de boel goed onder controle. We zochten de kleedkamers op bij een ruststand in ons 
voordeel: 5-7. Hier kon best wel eens iets te halen vallen! 
Met vertrouwen begonnen we dan ook aan de tweede helft, zeker toen Sander onze voorsprong nog ietsje kon 
uitbouwen met een afstandschot. Maar daarna.. Daarna ging het mis. Hoe en waarom, dat zullen we nog eens moeten 
bekijken op de video. Feit was dat Nieuwerkerk maar liefst 8 goals achtereen maakte en het dus ineens 13-8 stond, 
voordat we daar iets tegenover zetten. Ondanks dat er kansen genoeg waren (we misten in deze periode ook onze 
tweede stip), speelden we vooral te gehaast en te geforceerd: het wilde allemaal niet meer lukken. Pas bij 13-9 werden 
we weer wakker, maar je rug rechten en je kop omhoog houden als je net 3 punten voorsprong hebt zien veranderen in 
5 goals achterstand.. Daar zijn we als ploeg nog niet veerkrachtig genoeg voor. In de slotfase maakten we nog drie 
doelpunten, maar toen was de wedstrijd helaas al gespeeld. 
Hoewel de uitslag helaas terecht is, voelde de nederlaag vooral ook als onnodig. Dit was echt een wedstrijd geweest 
waar we meer uit hadden kunnen halen, maar 4 goals in een tweede helft is - linksom of rechtsom - gewoon niet genoeg 
om een wedstrijd mee te winnen. Kortom: voldoende werk aan de winkel, zodat we volgende week bij nummer twee 
KCC kunnen laten zien dat we zeker niet onder doen voor de tegenstand in deze klasse! 
 
Wissels van 3 & cameraman Cees: uiteraard weer enorm bedankt! 
 
Groetjes, 
Desiree 
 
Refleks 3 – Achilles 3 
Na een teleurstellende uitslag van vorige week, is er afgelopen week met 300% inzet getraind door de spelers van 
Achilles 3. Die vechtlust, wil om te winnen en het vertrouwen in elkaar was vanaf minuut 1 zichtbaar. Refleks had 
moeite om het spel bij te houden en binnen enkele minuten stonden de eerste drie doelpunten op het scorebord (het 
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aantal waar we vorige week nog een hele helft over deden). Er werd voor elkaar gelopen, de juiste mensen werden 
uitgespeeld en aan felheid geen gebrek! Dit resulteerde in een 5-12 ruststand.  
 
Dat Achilles 3 als team speelde werd nog duidelijker toen Bas en Bart ons vertelden (in de rust) dat iedereen al een 
doelpuntje had meegepakt. Trots, vertrouwen en enthousiasme straalden van de twee coaches af! 
 
Ondanks dat er goede aanvallen gedraaid werden en de juiste kansen werden genomen, bleven de doelpunten achter in 
de tweede helft. Aangezien er verdedigd werd als een eenheid en alle afvallende ballen voor Achilles waren, kon Refleks 
niet één keer dichterbij komen. 18 minuten voor tijd werden vier basisspelers vervangen door vier frisse spelers van de 
bank. Iedereen (inclusief coaches) heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen afgelopen zaterdag. Prachtig om 
te zien! Een eindstand van 10-20 is dan ook meer dan verdient.  
 
Volgende week gaan we op bezoek bij Pernix in Leiden. 
 
Voor nu, Jisse bedankt voor het reserve zitten, publiek bedankt voor jullie support (ondanks de slechte 
weersomstandigheden zijn jullie er toch, top!) en scheidsrechter bedankt voor het fluiten.  
 
Tot volgende week zaterdag! 
 
Groetjes, Inge 
 
Achilles 6 - Pernix 5 12-7 
Wat een hondenweer was het afgelopen weekend. Echter, toen Team 6 aantrad tegen medekoploper Pernix 5 brak 
zowaar het zonnetje door. Nou ja, dat is een beetje overdreven, maar het was in ieder geval droger dan voor het 
beginsignaal en dan na het eindsignaal. U kunt de kronieken van Erwin Krol erop naslaan. Wat wel herfstig was, was 
het tweede aanvalsvak van Team 6. Neen, de goals vielen niet als bladeren van de bomen. Neen, het spel was niet 
kleurrijk zoals past bij dit seizoen. Neen, de mooie goals schoten ook niet als paddenstoelen uit de grond. Het was 
eerder een soort treurnis, depressiviteit die zich meester maakte over het vak. Stel je een weekje op een onbewoond 
eiland voor met Yhoeri (in het begin lijkt het gezellig, maar als het bier eenmaal op is en hij begint een handtastelijk te 
worden: berg je dan maar), zo voelde het een beetje. Desondanks bleef dankzij goed verdedigend werk de schade 
beperkt en werd in de laatste minuut van de eerste helft (of was het alvast de eerste van het tweede bedrijf) een cruciale 
vierpuntsvoorsprong bedongen. In het begin van de tweede helft kwamen de Sleutelstedelingen nog even terug op twee 
punten, maar al gauw werd de marge van vier weer hersteld. Eindgoed al goed. Twee punten in de pocket en Team 6 
ligt op koers voor een mooi seizoen! Volgende week zijn we voor een keertje vrij. 6 oktober gaan we gezellig naar onze 
buren voor een uitpotje tegen ALO 4. Koen, bedankt voor de arbitrage! 
 
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Vitesse A1 – Achilles A1 10-17 
VEO A1 – Achilles A2 12-13 
Dubbel Zes A1 – Achilles A3 14-19 
Phoenix A2 – Achilles A4 13-7 
Achilles B1 – OVVO/De Kroon B1 10-15 
Achilles B2 – Avanti B4 13-1 
Achilles C1 – Tempo C1 8-19 
Meervogels/Fisica C3 – Achilles C2 10-7 
Achilles D1 – Refleks D1 1-16 
Achilles D2 – Futura D1 8-4 
Achilles D3 – Lynx D1 6-13 
Achilles E1 – Valto E1 11-12 
Achilles E2 – Phoenix E5 28-0 
ALO E4 – Achilles E3 2-9 
Achilles E4 – LYNX E2 1-6 
VEO F1 – Achilles Tijgers 2-10 
Achilles Beren – VEO F2 8-6 
Achilles Wolven – ONDO F3 6-16 
Achilles Wolven – Die Haghe F2 3-5 
ONDO F6 – Achilles Leeuwen 7-4 
 
(vorige week) Na de verloren partij tegen ONDO vorige week, liet de E1 deze week zien waar toe ze in staat is. Met 
leuke combinaties werd Phoenix E1 al in de eerste 10 minuten op een 5-0 achterstand gezet. Na onderschepping van de 
bal op de tegenstander werd die snel opgewerkt en werd er goed gekeken naar wie er vrij stond. Ook verdedigend zat 
het wel goed in de eerste 20 minuten. Dirk en Erik probeerden met de juiste hand de bal te onderscheppen zonder dat 
ze de rugkant lieten vallen. Goed opgepakt van de training! Met het goede spel gingen we met 8-3 de rust in. In de 
tweede helft werd wel duidelijk dat deze Phoenix in de eerste helft met de minst sterke opstelling startte. Een paar 
goede heertjes waren zeer gevaarlijk en ook zij konden heel snel de bal naar de aanval opbrengen. Ook konden zij van 
ver schieten en daaruit scoren. Al waren we een aantal keren net iets te laat met verdedigen, toch hebben jullie het knap 
gedaan! Jullie houden met verdedigen je tegenstander beter voor je eigen neus en stappen niet zomaar meer opzij. Heel 
goed! We gaan dat de komende weken nog beter neerzetten. Aanvallend maken jullie ook goede stappen vooruit. 
Rondspelen en kijken wie er vrij staat en lef hebben om tot schot te komen. Al met al een zeer goede ontwikkeling. 
Houd dit vast en jullie worden een geduchte tegenstander die gevreesd wordt. Einduitslag 11-10. 
 
Iedereen speelt het liefst met een zonnetje. Maar dat je in de regen ook goed kan korfballen liet de A3 zaterdag zien. 
Door een rare miscommunicatie stonden we een half uur te vroeg in onze wedstrijdfocus klaar. Zucht... Dan nog maar 
even schuilen. Toen we echt mochten ging het dan ook los. Snel en gevarieerd korfbal legde de A3 op de mat. De 
dames deden vol mee in het aanvalsspel en dat maakte dat Dubbel Zes niet wist waar ze het zoeken moesten. De 
voorsprong werd gevonden en de inzet bleef. Schoten, doorbraken en slimme wegstuurballen werden afgewisseld. Bij 
rust was de wedstrijd gespeeld. Helaas, helaas, in de tweede helft vielen we wat stil. Vooral verdedigend werd het 
slordig. Ook bij een voorsprong moet de focus blijven en wil je gaan uitbouwen. Uiteindelijk was de wedstrijd klaar en 
floot de scheidsrechter af bij een 14-19 overwinning. Mikki en Celeste, jullie waren voor mij de uitblinkers zaterdag. 
Ook compliment aan de mannen voor het gevarieerde spel wat jullie bewust zochten. Laat het niveau van de 1e helft 
zien tegen Alo! Gr Koos  
 
Na twee leerzame potjes tegen Die Haghe en Velocitas stond zaterdag potje nr. 3 op het programma. Refleks kwam ons 
bezoeken. We hadden goed getraind, de D1 toppers zitten vol inzet. Voor de wedstrijd bespraken we nog even onze 
aandachtspunten en we gingen onder leiding van scheidsrechter Diana van start. Refleks bleek een vergevorderde ploeg 
te hebben. Nuttig om tegen te spelen dus, want zo leer je snel wat er nodig is bij goed korfbal. We werkten ons een slag 
in de rondte, zochten ruimte in de rugkant, probeerden voor te verdedigen, de bal snel te spelen, te onderscheppen, 
goed uit te werken en nog veel meer. In de loop van de wedstrijd lukte er dan ook steeds meer. Uiteindelijk had Refleks 
meer goals dan wij, maar Achilles heeft meer aan dit potje gehad. Laat Pernix maar komen. Scheidsrechter Diana en 
reserves Jim en Bram, bedankt!  
 
De E1 speelde geen makkelijke wedstrijd. Al vanaf de eerste minuut moesten ze aan de bak. De tegenstander probeerde 
regelmatig onze ballen te onderscheppen. En van deze felheid van de tegenstander waren jullie wel van onder de 
indruk. Hierdoor leden jullie balverlies door net niet goed in de handen te plaatsen of de ballen in één keer te vangen.  
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Aanvallend vonden jullie het moeilijk de bal rond te spelen en de rugkantjes werden niet gegooid, Ook verdedigend 
stonden jullie af en toe te dromen. In plaats van je tegenstander voor je te houden lieten jullie ze gewoon voorbij 
wandelen. Maar na de rust ging het beduidend beter. Verdedigend stapten jullie goed in de baan van je tegenstander en 
hielden jullie de tegenstander beter voor je. Iets meer aansluiten en ze kunnen helemaal niet meer schieten. De 
achterstand werd vervolgens bijna weggewerkt door hele mooie balcombinaties en loopwerk van jullie en dat is best 
heel knap van jullie! Een punt minder gescoord en dus verlies. Maar belangrijker is dat jullie niet kansloos zijn. 
Niettemin een goed resultaat van jullie dus. A.s. zaterdag mogen we weer tegen Valto. Als we vanaf minuut 1 laten zien 
wie we zijn en niet onder indruk zijn, dan geef ik jullie een goede kans om de punten mee naar huis te nemen.  
 
Als koploper gingen we (E3) op bezoek bij ALO e4. De tegenstander had een keer ruim verloren en vorige week ruim 
gewonnen. We wisten niet wat we moesten verwachten. Layla was na de Tina dag en werd vervangen door Imke. Na 
een kwart was er al een verschil gemaakt 3-0. Daarna was het een tijdje slordig aan de kant van Achilles. Heel veel 
schotpogingen en slordig verdedigen zorgde ervoor dat ALO terug kwam tot 4-2. Daarna pakte Achilles het goed op en 
werd het uiteindelijk 9-2. Topscoorder was Joanne met vier punten. Ook Sem en Donya scoorden hun puntjes. 
Ronald en Joanne 
 
Zaterdagochtend 8.00 uur gezellig tegelijk met De Tijgers verzamelen. Actieve kinderen om ons heen die tikkertje aan 
het spelen waren. Hup in de auto naar 's-Gravenzande, voor de wedstrijd tegen medekoploper ONDO. Zowel ONDO 
als onze Leeuwen hadden als enige ploegen in de poule allebei hun wedstrijden gewonnen. Voor de wedstrijd met z'n 
allen in het speelhuisje en natuurlijk nog even tikkertje spelen. 
Waarom ONDO beide wedstrijden had gewonnen, werd al snel duidelijk. Bijna alle kinderen waren een jaar ouder dan 
onze kinderen. En dat bleek ook uit hun spel, ze waren duidelijk een stapje verder. Maar De Leeuwen waren niet echt 
onder de indruk. Ze bleven goed doorgaan, probeerden samen te spelen en maakten een paar mooie goals. Met een 
super speler aan onze kant lukte het zelfs een paar keer om terug te komen tot twee doelpunten verschil.  In de rust een 
paar tips gegeven aan de kinderen, zoals sneller gooien en meer met je handen bij de bal met verdedigen. In de tweede 
helft zagen we dit ook wat meer gebeuren. ONDO won terecht deze wedstrijd, maar De Leeuwen hebben allemaal heel 
hard gewerkt en het goed naar hun zin gehad in het veld.  
Na de wedstrijd gaven alle kinderen aan moe te zijn, maar ondanks de vermoeidheid hadden ze toch weer genoeg 
energie om tikkertje te spelen. Misschien moeten we er volgende week tikkertje-korfbal van maken, want dan weten we 
helemaal zeker dat De Leeuwen tot aan de laatste minuut hard blijven rennen ;-) 
Deze week weer gezellig trainen en dan gaan we zaterdag knallen tegen ALO! 
Groetjes,  
Britte en Rianne 
 
Na de eerste 10 minuten dachten de Beren dat ze nooit konden winnen van VEO. Maar 
dat was helemaal niet waar! 
Door de hulp van Semm konden we makkelijker en sneller gooien en kregen we veel 
kansen. 
Zo scoorde Vincent en Owen een paar hele mooie doelpunten en ook Semm scoorde een 
paar keer zonder dat de bal de mand raakte! 
Doordat we ook nog eens heel goed aan het verdedigen waren konden we winnen van VEO! 
De Beren waren dit weekend dus Beresterk en wonnen met 8-6! 
Goed gedaan kanjers! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Valto a1- Achilles a1 
Zaterdag 8 september speelde we uit tegen valto a1. 
 
De wedstrijd begonnen we goed en kwamen al snel op voorsprong en namen de leiding. 
Hierdoor stonden we ook voor bij rust. 
 
De tweede helft gingen we ook weer goed in en liepen we nog meer uit. 
We hebben de wedstijd goed gedomineerd en hebben daarom ook ruim gewonnen. 
De uitslag was daardoor ook 7-21 
 
Cino 
 
Achilles A1 - Die Haghe A1 
Op 15 september speelde we thuis tegen Die Haghe. We hadden al en oefenwedstrijd tegen ze gespeeld en die was ons 
best makkelijk afgegaan. Dit zorgde bij ons een beetje ervoor dat we dachten dat het een makkelijke wedstrijd zou 
worden. Vooral vóór de rust kwamen we erachter dat het minder makkelijke ging.  
We begonnen redelijk scherp en kwamen met 5-1 vóór. Toen we eenmaal die 4 punten voorstonden gingen we minder 
geconcentreerd spelen en kon Die Haghe terugkomen. Die Haghe gaf ons veel druk en dat maakte het soms moeilijk 
om tot een scoringskans te komen. Maar moeilijk of niet we bleven doorgaan, want we dachten er zeker niet aan om te 
gaan verliezen die zaterdag! Toen we de rust in gingen stond het 7-5. In de rust werden ons wat dingen uitgelegd om 
met de druk van Die Haghe om te gaan. We gingen de 2e helft in met wat goede tips om de wedstrijd te vervolgen. Wij 
bleven onze kansje maken, maar toch kon Die Haghe steeds bij blijven. Maar wat ik al zei we zouden deze zaterdag niet 
verliezen en we hebben de 2e helft als team gespeeld en doorgezet tot het einde. De eindstand was 17-14. Dit had zeker 
beter gekund, maar de 2 punten zijn binnen!  
 
Groetjes Danique 
 
Vitesse A1 - Acvhilles A1 
Afgelopen week moest de A1 tegen Vitesse. Vorig jaar heeft de de A1 ook tegen Vitesse gespeeld dus wisten we een 
beeje wat we konden verwachten. We begonnen een kwartiertje later door het weer, maar de wedstrijd ging gelukkig wel 
gewoon door! In de eerste helft liep het gelijk op. De A1 stond wel voor, maar steeds met 2 puntjes. Door de regen 
werden er veel plaatsfouten gemaakt en was het lastig om te schieten aangezien de bal steeds zwaarder werd. In de rust 
stond de A1 wel voor met 4 punten verschil. In de 2e helft ging het nog beter waardoor de A1 uiteindelijk met 10-17 
gewonnen heeft!  
We staan nu na drie wedstrijden op de eerste plek en dit gaan we zo houden! Volgende week spelen we tegen Tempo 
A1, de nummer 2 in de poule. Dit wordt een lastige wedstrijd, maar we gaan er gewoon voor zorgen om de 2 punten 
mee naar huis te nemen! 
 
Jamie 
 
HKV Achilles B1 – OVVO/De Kroon B1 
De eerste twee wedstrijden van de B1 werden gewonnen. Echter zou het dit weekend helaas anders lopen. 
Alles leek erop dat dit opnieuw een mooi weekend ging worden voor de B1 maar helaas. De voorbereiding was naar 
mijn mening niet scherp genoeg. De tactiek was duidelijk maar er was geen focus en scherpte tijdens het warmlopen.  
De wedstrijd begon daarom ook zwak en dit resulteerde in een doelpuntloze fase van de eerste 5 minuten. Na de 1-0 
werd het al gauw 1-1 en vervolgens 2-2. Vervolgens werd het 2-4 door zwak verdedigen en doelpuntloze aanvallen. Was 
ons aanvallend spel dan slecht? Nee zeker niet maar er was geen vertrouwen en scherpte in de afronding. Uiteindelijk 
gingen we rusten met 3-5. 
Na rust veranderde er eigenlijk niks. scherpte was er niet en verdedigend liepen we achter de feiten aan. OVVO kreeg 
vleugels en scoorde maar door waardoor ze een gat sloegen van vier punten. Aanvallend was de afronding niet 
aanwezig. Meerdere korte kansen gingen te kort en de rebound werd niet goed verzorgt. Time outs en wissel hielpen 
maar kort maar de B1 kon geen vat op de wedstrijd krijgen. Hierdoor kon OVVO uitlopen tot een einduitslag van 10-
15.  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net


 13 
 

Is alles nu verloren? NEE ZEKER NIET! We staan gedeelde eerst met Fiducia en OVVO. ALs wij scherp en gefocust 
ons spel spelen winnen we van OVVO. Dinsdag en donderdag dus scherp trainen en focussen op de afronding! 
Schieten met vertrouwen is het toverwoord! 
Zaterdag om 15.30 spelen we uit tegen OVVO en is het tijd om een revanche te pakken en dit recht te zetten. 
Ivy bedankt voor het reserve zitten en een goede invalbeurt. Verder wil ik de scheidsrechter en alle fanatieke supporters 
bedanken. Ik hoop dat jullie er zaterdag bij OVVO ook weer aanwezig zijn. 
 
Groetjes, 
Lars Alsem  
 
Achilles D3 -  Futura D1 
We begonnen om 13:00 uur aan onze wedstrijd tegen Futura D1. 
We begonnen vol goede moed,, op het oefen toernooi hadden we immers met 6-2 gewonnen! 
 
We begonnen de wedstrijd, en al gauw maakte Jim de 1-0. 
Maar daarna werd het snel 1-1. 
Gelukkig scoorde Lucas de 2-1. 
Daarna scoorde Bram de 3-1, en de 4-1 op afstand. 
Futura scoorde 4-2. 
Dat was de stand voor de rust. 
 
In de tweede helft begon Bram snel weer met scoren en maakte hij 5-2. 
Vlak daarna scoorde futura 5-3, het werd dus nog best spannend... 
Maar gelukkig scoorde Viggo 6-3. 
Het werd nog 6-4. 
Maar Bradley scoorde er nog 2. 
De eindstand was 8-4. 
 
Het was een leuke en spannende wedstrijd! 
Scheidsrechter bedankt voor het fluiten. En Thezeeb bedankt voor het reserve staan. 
En tot volgende week iedereen. 
 
Bregje 
 
Achilles E1 – Valto E1 
We speelden thuis tegen Valto E1 op het Achillesveld en vlak voor de wedstrijd hadden we nog geen scheidsrechter. 
Gelukkig wilde Rinus Cost onze wedstrijd fluiten. 
De wedstrijd begon 
We speelden tegen een team met veel meisjes en één jongen. 
Hij was een sterke tegenstander. 
Al snel stonden we achter maar we bleven voor de winst gaan. 
Er werden een aantal mooie doelpunten gemaakt. 
Ik had twee strafworpen genomen. De eerste ging mis maar de tweede ging raak. 
Uiteindelijk hebben we helaas 11-12 verloren. 
Hopelijk winnen we volgende week wel weer! 
 
Groetjes, Erik 
 
Achilles E2 - Phoenix E5 
Ook deze week moest Achilles E2 de wedstrijd spelen zonder Sophie. Haar knie doet toch meer pijn dan gedacht, en 
we hopen dat ze snel weer is hersteld en met ons mee kan doen!!! 
Na de overwinningen van de afgelopen wedstrijden zijn de heren en dame gebrand op de volgende overwinning en dat 
ze daar voor gingen lieten ze vanaf het begin van de wedstrijd duidelijk zien. Mooie onderscheppingen en goed 
overspelen naar elkaar zorgden al snel voor doelpunten. Af en toe lopen we nog kris kras door elkaar, maar er wordt al 
veel meer naast elkaar aangeboden voor de bal. In de rust stond het 12-0 en werd er gezegd voor de 20 te gaan. Dit is 
natuurlijk een mooi streven, maar we hebben de E2 kids gevraagd wat opdrachtjes uit te voeren. Want met zoveel 
doelpunten verschil kunnen we ook wat puntjes gaan verbeteren. Eén van de opdrachten was als de bal dicht onder de 
korf werd afgevangen, je omdraaien voor de aangeef en de andere moesten dan gaan voor de doorloop. Ook hier 
kwamen een paar doelpuntjes uit. Ook liet de E2 meer ruimte aan de tegenstander, zodat zij wat makkelijker konden 
gooien en vangen en ook een paar keer tot schot konden komen. 
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Met recht kunnen we zeggen dat we trots zijn op deze kanjers en dat is dan niet omdat ze 28-0 hebben gewonnen (al 
vinden zij dat natuurlijk wel het mooiste), maar omdat ze hebben geluisterd naar de opdrachten en deze vol overgave 
hebben geprobeerd uit te voeren. Elke week zien we groei bij jullie en daar doen we het voor, jullie zijn toppers!!! 
Na de wedstrijd nog gezongen voor onze jarige job Fleur en wat lekkers gekregen. 
Ook deze week heeft iedereen de korf weten te vinden en bedankt Lisette voor het reserve staan en Marinus voor het 
leiden van deze wedstrijd. 
 
Groetjes, 
De trainsters 
 
Veo F1 - Achilles Tijgers 
De Achilles Tijgers gingen na een warming-up en tactische bespreking, fel 
van start. Na wat mooie acties en goed verdedigen kwamen de tijgers, door 
doelpunten van Xander (3), Luuk (2) en Fedde op een mooie ruststand van 
1-6.  
Ook de tweede helft bleken de tijgers te sterk voor het thuisspelende 
VEO.  
Na doelpunten van Fedde (3), Noa en Xander en het dicht houden aan de 
andere kant, klonk het eindsignaal. Een prachtige eindstand van 1-10.  
 
Sterke punten van de wedstrijd volgens Noa: 

• We hebben heel goed samen gespeeld.  
• We hebben allemaal ons best gedaan.  
• We waren heel fel.  
• We hebben goed geluisterd naar de tips van Paul, Noa en Cino.  

 
Volgende week gaan we weer knallen, want dan komt VEO bij ons op 
bezoek!  
 
Groetjes Noa 
 
Achilles Beren –VEO F2 
De verwachtingen waren hoog gespannen van deze 070 derby, en deze werden ontegenzeggelijk waargemaakt! Ditmaal 
op de strak gemaaide velden van Achilles. Eerst werden professioneel de palen gestoken door coach en trainers 
Annemieke en Peter. De coach van Veo stond op scherp en wilde dat de palen vervangen en herplaatst werden. Nadat 
de speciaal voor deze derby ontworpen Gouden Palen en Platen gepoetst en vakkundig in het veld waren geplaatst, 
stonden de Achilles Beren met geslepen messen klaar om tegenstander Veo F2 (en hun coach) te villen! Tanden werden 
ontbloot, mouwen opgestroopt en stonden Sophie, Vincent, Jinthe, Owen en superspeler Sem klaar voor deze zware 
klus.  
Veo begint sterk, met nette passing, en staat al binnen het eerste kwart voor met 0-3. Goede afronding op de korf van 
de ietwat uit het veld geslagen Beren zorgt ervoor dat de knietjes wat begonnen te knikken van het massaal 
toegestroomde publiek. Superspeler Sem mocht meedoen bij de Beren en vanaf nu schrijven we dat met een 
hoofdletter want wauw, wat zorgde deze gepokt en gemazelde speler voor een mentale ommeslag! 
Al snel werd door effectief spel en vooral sterke afronding op de korf van Veo de strijd richting 3-4, de uiteindelijke 
ruststand gedreven.  
In het 3e kwart begon de ommeslag: de Beren komen op gelijke puntenstand van 5-5 door strak gecoördineerd 
samenspel van Jinthe en een stroom van punten die netjes in de korf belanden van VEO. Sophie dreigde nog even 
geblesseerd te raken aan de knie door de tomeloze honger naar de bal: wat kan zij zich vastbijten! Maar gelukkig won de 
wilskracht en al tranen verbijtend ging Sophie door! VEO liet niet over zich heen lopen en de score ging na de 
ruststand heen en weer. Owen en Vincent wisten de score op te pompen richting de 7 en door vernuftig spel van het 
hele team kwam VEO niet meer lanszij. Zit er een “ik” in “Team”? Ik dacht het niet! Het vrijlopen, het passen, vangen 
en afronden: het was een genot om naar te kijken! 
Als kers op de cake werd de score met een verschil van 2 de boeken in gedreven: die pakken ze niet meer af! 
Het publiek stond op de stoelen: allebei de teams hadden alles gegeven maar de Achilles Beren mochten met de 
overwinning op zak naar huis gaan: 8-6 eindstand.  
 
Volgende week return bij VEO.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sander (vader van Owen) 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
28-09 Outdoor cinema 26-10 Halloween 
30-11 Sinterklaas 23-12 Kerstdiner 
 
 

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

 
We beginnen deze week met feesten op 26 september. Dan hebben we nl 3 jarigen. Linnet 
Veltman en Romy van Vianen worden allebei 17 jaar en Lynn Hulsman wordt 10 jaar. Op 29 
september wordt Xander Gross 15 jaar. Op 1 oktober wordt Thom Wiersma 16 jaar en een 
dag later wordt Floortje Mulder 16 jaar. 
Alle feestvarkens van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 

Grote Clubactie 
************** 

 
Hoi allemaal, 
 
De eerste week zit er op en de eerste 2 volle boekjes zijn al binnen! Goed gedaan Jarmo 
(Leeuwen) en Lizzy (C2)! 
Leander en Ocker zijn vorige week op de eerste dag al langs Rianne haar huis gekomen 
om een extra boekje op te halen. De C2 zal dit seizoen dus zeker een gooi gaan doen naar 
de teamprijs!  
Jesse W (E4) heeft ook al om een nieuw boekje gevraagd, dus ook hij is super goed bezig. Willen jullie de volle boekjes 
in de GCA schatkist in de kantine doen? Naast de schatkist leggen we ook lege boekjes neer. Mocht je boekje vol zijn 
en je wil een nieuwe, dan mag je zelf een nieuw boekje pakken.  
Dit jaar hebben we nog iets nieuws. Naast een prijs voor het best verkopende team en de bestverkopende spelers, 
hebben we dit seizoen ook een fotoprijs. Stuur een foto van jezelf terwijl je loten aan het verkopen bent 
naar groteclubactie@hkvachilles.nl. De persoon met de leukste/gekste/grappigste foto zal ook een prijs verdienen. Wij 
zijn benieuwd wat jullie naar ons zullen gaan sturen. Als je de foto mailt, wil je dan gelijk laten weten of we deze wel of 
niet mogen gebruiken op de website/facebook/instagram?  
 
Wil je digitaal loten kunnen verkopen, maar heb je vorige week geen e-mail 
gehad of heb je een andere vraag, dan mogen jullie ons mailen op 
bovenstaand mailadres. 
 
Succes met de verkoop en het maken van de foto's! 
 
Groetjes, 
Mirjam en Rianne  
 
 
 
 

Korfbalclinics 

mailto:groteclubactie@hkvachilles.nl
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************* 
 
Onze B-jeugd is aan de beurt! Een goede korfballer kan op veel verschillende manieren een goal maken. De heren van 
2 gaan daar zondag een clinic over geven aan onze B-spelers. Wat doe je in de korfzone en hoe krijg je een goede 2e 
kans? Onmisbare goals zijn dat. Zorg dat je er bij bent! Starttijd: 12.00u. Opgeven door een mailtje te sturen naar 
koos_verhage@yahoo.co.uk.  
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmeldingen voor het klaverjassen van 19 oktober komen nog niet hard binnen. 
Ik wil minstens 4 tafels bezet hebben om het door te laten gaan. 
Tot nu toe hebben zich aangemeld: 
Peter – Jerry Marian V - ?? 
Marc – Dennis Olga – Miranda?? 
 
Kom op met die aanmeldingen!! 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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: Vito Nesseler (Achilleslidnr. 3062) 
 
Bedankt als lid: Lois Holling 
 
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!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag 09.30 uur Achilles C2 / Meervogels/Fisica C3 
 09.55 uur Achilles Leeuwen – ALO F3 
 10.30 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C1 
 10.55 uur Achilles Tijgers – VEO F1 
 11.30 uur Achilles A4 – Phoenix A2 
 11.55 uur Achilles E3 – ALO E4 
 13.00 uur Achilles A3 – Dubbel Zes A1 
 14.25 uur Achilles 4 – KVA 3 
 15.50 uur Achilles 5 – Excelsior 4 
 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 39 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK18646 
za 29/09 

Maassluis 1 -  Achilles 1 16:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 
Verzamelen 14:30 

Scheidsrechter Herman Hoffman 

Locatie Wipperspark in Maassluis 
     

2 Klasse: ROKD Wedstrijdnummer: WK13369 
za 29/09 

KCC / SO natural 4 -  Achilles 2 10:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 
Verzamelen 8:45 

Scheidsrechter J. Schaap 

Locatie Schenkel in Capelle ad IJssel 
     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK13379 
za 29/09 

Pernix 4 -  Achilles 3 15:30 

Dames Alana Verboom, Inge van Staalduinen, Jeanette Cost, Kelly den Heijer, 
Laura Mombarg, Tiana Saimo 

Heren Amel Groos, Fabian van Hagen, Joël Sanches, Pepijn van Loon, Simon 
Rodriguez 

Coach Bart Kasten, Bastiaan Maessen 
Verzamelen 14:15 

Scheidsrechter R. van der Meijde 

Locatie Merenwijk in Leiden 
     

4 Klasse: R2B Wedstrijdnummer: WK10344 
za 29/09 

Achilles 4 -  KVA 3 14:25 

Dames Iris van Maanen, Marian Kasten, Raquel Chapper, Renee Lelieveld, 
Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp 

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

Coach  
Verzamelen 13:40 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK18646
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=253
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13369
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=212
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13379
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=330
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK10344
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Scheidsrechter M. Bommelé 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

5 Klasse: R3S Wedstrijdnummer: WK10334 
za 29/09 

Achilles 5 -  Excelsior 4 15:50 

Dames Anne Baak, Michelle de Coninck, Nikki de Groot, Vera Berghout 

Heren Christiaan Mallee, Frank Pot, Ivo Rog, Koen Baak, Niek Visser, Ricado 
van Os, Rinus Cost 

Coach  
Verzamelen 15:05 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK11425 
wo 26/09 

KZ Danaiden 6 -  Achilles 7 20:30 

Dames Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Lena van Bijsterveld, 
Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort, Nicky v.d. Hoek 

Heren Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Jasper v.d. Burg, Leon van 
Dam, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 19:15 
Locatie Montgomerystraat in Leiden 
     

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK11859 
za 29/09 

TOP / SolarCompleet 8 -  Achilles 7 17:00 

Dames Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Lena van Bijsterveld, 
Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort, Nicky v.d. Hoek 

Heren Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Jasper v.d. Burg, Leon van 
Dam, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 15:45 
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     

8 Klasse: S-089 Wedstrijdnummer: BK11982 
za 29/09 

Meervogels / Física 6 -  Achilles 8 17:00 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

Heren Camile Arnts, Feddy Zorgui, Joram de Vries, Lars Hogewoning, Lucas 
Rutten, Martijn van der Zwan 

Coach  
Reserves Puck Gordijn 
Verzamelen 15:45 
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 
     

9 Klasse: S-232 Wedstrijdnummer: BK11864 
zo 30/09 

Die Haghe 6 -  Achilles 9 11:30 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK10334
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11425
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=64
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11859
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=451
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11982
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=80
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11864
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Dames Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Puck Gordijn, Roelie Arbouw, Yoke 
Overwater - Nieman 

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

Coach  
Verzamelen 10:45 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 
Opmerking Puck zie 8 
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK15249 
za 29/09 

Tempo A1 -  Achilles A1 12:30 

Dames Danique de Bruijn, Jamie van der Geugten, Marlou de Reu, Romy van 
Vianen, Sterre Groen 

Heren Cino Koene, Luca Ling, Noa Brusse, Noah de Jong, Rick Pot 

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

Reserves 
Maaike van Duijvenbode, Pauline Erkelens, Robbin Noorlander, Stef van 
den Brand 

Verzamelen 10:45 
Vervoer Koene, de Bruijn, Groen, Ling 

Scheidsrechter F.A. Houtman 

Locatie Zegersloot in Alphen ad Rijn 
     
A2 Klasse: A1E Wedstrijdnummer: WK14942 
za 29/09 

TOP / SolarCompleet A2 -  Achilles A2 17:00 

Dames Anna Spetgens, Maaike van Duijvenbode, Nova Lek, Pauline Erkelens, 
Rosanna van Kester 

Heren Mick van Nieuwenhuijzen, Quincy Smit, Robbin Noorlander, Stef van 
den Brand, Zohier Belarbi 

Coach Alana Verboom, Sander Suurd 
Reserves Kayleigh Smit, Osayande Lyawe 
Verzamelen 15:45 
Vervoer van Kester, Noorlander, Erkelens, Smit 

Scheidsrechter CJ. Steenbeek 

Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
Opmerking Maaike, Pauline, Robbin, Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-023 Wedstrijdnummer: BK13891 
za 29/09 

Achilles A3 -  Dubbel Zes A1 13:00 

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

Heren Jordi Jongsma, Kaj Labordus, Osayande Lyawe, Thom Wiersma 

Coach Tobias Welbergen 
Reserves Linnet Veltman, Tim van der Zwan 
Verzamelen 12:15 

Scheidsrechter Simon Rodriguez 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK15249
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=436
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14942
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=451
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13891
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Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A4 Klasse: A-033 Wedstrijdnummer: BK13877 
za 29/09 

Achilles A4 -  Phoenix A2 11:30 

Dames Esmee Morris, Estelle Arnts, Floortje Mulder, Hannah Brauer, Linnet 
Veltman, Melissa Leben, Mira Pepe 

Heren Floris Bouwman, Guido van Zantwijk, Maurits Zuidhof, Tim van der 
Zwan 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Verzamelen 10:45 

Scheidsrechter Ivo Rog 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Linnet en Tim zie A3 
     
B1 Klasse: B1L Wedstrijdnummer: WK15925 
za 29/09 

OVVO / De Kroon B1 -  Achilles B1 15:30 

Dames Floor Schuiten, Merel Dekeling, Noah de Bruijn, Olivia van Bleijswijk, 
Yara Koene 

Heren Julian Sanches, Lucas Winia, Max Bakker, Quin Hollander, Xander 
Gross 

Coach Merel Gross, Lars Alsem, Steven Sanches 
Verzamelen 13:30 
Vervoer de Bruijn, Bakker, Dekeling, van Bleijswijk 
Locatie Daalseweide in Maarssen 
     
B2 Klasse: B-045 Wedstrijdnummer: BK15221 
za 29/09 

Avanti B4 -  Achilles B2 14:45 

Dames Citlali Sip, Elise Roelofs, Femke Sinnige, Ivy van Giffen, Jill Spies, 
Melissa Vijverberg, Mila Linse, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

Heren Niek Nooteboom 

Coach Jamie van der Geugten, Joël Sanches, Mark de Bruijn 
Verzamelen 13:30 
Vervoer Linse, van der Zwan, Spies, Vijverberg 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
     
C1 Klasse: CHKD Wedstrijdnummer: WK16247 
za 29/09 

Achilles C1 -  Fortuna / Delta Logistiek C1 10:30 

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

Heren Damien Leben, Jordan Gieselaar, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick 
Peeters, Thijs Roos 

Coach Anne Baak, Jordy Medema, Pepijn van Loon 
Verzamelen 9:45 

Scheidsrechter Corne Pronk 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13877
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK15925
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=325
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK15221
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16247
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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C2 Klasse: C-089 Wedstrijdnummer: BK16608 
za 29/09 

Achilles C2 -  Meervogels / Física C3 9:30 

Dames Elishya Ros, Kimberly Vijverberg, Lizzy Mertens, Maleah Koene, Naomi 
van Leeuwen 

Heren Kyan van der Meer, Leander Gerritsen, Maco Bijlstra, Ocker Pijlman, 
Oscar Burnett, Taufeique Moemoe 

Coach Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi 
Verzamelen 8:45 

Scheidsrechter Erwin Bodaan 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
D1 Klasse: DHKG Wedstrijdnummer: WK16644 
za 29/09 

Pernix D1 -  Achilles D1 14:00 

Dames Bo Linse, Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez, Manelle Belarbi, Sanne 
Alkema 

Heren Aaron Corporan, Björn Weerman, Lucas Houwing, Shane Amatredjo 

Coach Koos Verhage 
Reserves Jim Peeters 
Verzamelen 12:45 
Vervoer Weerman, Linse, Houwing, Corporan 
Locatie Merenwijk in Leiden 
     
D2 Klasse: D-038 Wedstrijdnummer: BK18149 
za 29/09 

Futura D1 -  Achilles D2 10:30 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Kiki Kraak, Lynn Hulsman 

Heren Bradley Smit, Bram Kuper, Jim Peeters, Lucas Latour, Viggo Linse 

Coach Nikki de Groot 

Verzamelen 9:45 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 
Opmerking Jim zie D1 
     
D3 Klasse: D-080 Wedstrijdnummer: BK17921 
za 29/09 

Lynx D1 -  Achilles D3 10:00 

Dames Sofie Burnett, Tehzeeb Moemoe 

Heren Armin van der Zijden, Diederik Grinwis, Joost Roelofs, Lucas Bouwman, 
Lukas Kuper, Siemen Mathot, Teun van den Noort 

Coach Annelotte van Geel, Niek Visser 
Verzamelen 8:45 
Vervoer Bouwman, Burnett, Moemoe 
Locatie Boswijk in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-009 Wedstrijdnummer: BK20430 
za 29/09 Valto E1 -  Achilles E1 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK16608
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16644
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=330
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK18149
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1556
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK17921
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=307
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK20430
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10:00 

Dames Britt Linse, Lisette Houwing 

Heren Dirk van der Veen, Erik Zoutendijk, Jens Nooteboom, Milan Laarhoven 

Coach Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven 
Verzamelen 9:00 
Vervoer Nooteboom, Zoutendijk, Laarhoven 
Locatie De Zwet in De Lier 
     
E2 Klasse: E-137 Wedstrijdnummer: BK23294 
za 29/09 

Phoenix E5 -  Achilles E2 9:00 

Dames Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach Linda v.d. Haak, Nova Lek, Sterre Groen 
Verzamelen 8:00 
Vervoer Verwijs, Spies, Pasutto 
Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 
Opmerking Fleur zie E4 
     
E3 Klasse: E-106 Wedstrijdnummer: BK20206 
za 29/09 

Achilles E3 -  ALO E4 11:55 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman 

Heren Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Simon Rodriguez 
Verzamelen 11:25 

Scheidsrechter Robbin Noorlander 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-170 Wedstrijdnummer: BK25200 
za 29/09 

Lynx E2 -  Achilles E4 11:00 

Dames Imke van der Veen 

Heren Jesse de Groot, Niels Latour, Remi van Breukelen 

Coach Eva van Amelsvoort, Floris Bouwman, Stef van den Brand 
Reserves Fleur Verwijs 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Latour, de Groot, van der Veen 
Locatie Boswijk in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Lianne Plugge 
     
F Klasse: F-005 Wedstrijdnummer: BK22033 
za 29/09 Achilles Tijgers -  VEO F1 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=468
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK23294
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=332
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK20206
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25200
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=307
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK22033
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10:55 

Dames Noa Puijk, Roos van der Laaken 

Heren Fedde van Mosel, Luuk Deurloo, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken 
Verzamelen 10:25 

Scheidsrechter Susan Middeldorp 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-062 Wedstrijdnummer: BK22052 
za 29/09 

VEO F2 -  Achilles Beren 9:00 

Dames Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie Diemel 

Heren Owen Verheijen, Raoul Eikenboom, Vincent Zoutendijk 

Coach  
Verzamelen 8:00 
Vervoer Eikenboom, Vrijenhoek, Verheijen 

Scheidsrechter Amber, T Terra, A 

Locatie Westvliet in Voorburg 
     
F Klasse: F-068 Wedstrijdnummer: BK25484 
za 29/09 

Die Haghe F2 -  Achilles Wolven 11:00 

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas 

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os 

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os 
Verzamelen 10:30 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 
     
F Klasse: F-088 Wedstrijdnummer: BK25488 
za 29/09 

Achilles Leeuwen -  ALO F3 9:55 

Dames Fiep den Hartog, Minka Boelhouwer, Philène van Eijk 

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot 

Coach Britte van Groen, Rianne van Groen 
Verzamelen 9:25 

Scheidsrechter Britte van Groen 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK22052
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25484
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25488
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.15 – 10.30 Julian, Britte 
10.30 – 11.30 Jordy, Paul 
11.30 – 13.00 Remko, Milan 
13.00 – 14.30 Tobias 
14.30 – 15.50 Frank Pot 
15.50 – einde Martijn Schaap 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 24-09 Vera Rodriguez 
 01-10 Anneke Zoutendijk 
 08-10 Coby Linse 
 15-10 Marian Lijmbach 
 22-10 Olga van Reijn 
 20-10 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 3 en 6 en 7 oktober 2018 
 
Achilles - Korbis 
Achilles 2 – DVO/Accounter 3 
Achilles 3 – Velocitas 3 
KZ/Thermo4U 5 – Achilles 4 
Synergo 3 – Achilles 4 
ODO 3 – Achilles 5 
ALO 4 – Achilles 6 
Tempo 7 – Achilles 7 
Achilles 8 – Vriendenschaar 3 
Fortuna/delta Log 8 – Achilles 9 
Achilles A1 – Meervogels/Fisica A1 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 
Avanti/Flexcom A3 – Achilles A3 
Refleks A2 – Achilles A4 
IJsselvogels B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Valto B3 
Die Haghe C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – ALO C2 
Achilles D1 is vrij 
Achilles D2 – Dubbel Zes D1 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D3 
Achilles E1 – ONDO E5 
Achilles E2 – VEO E2 
Refleks E4 – Achilles E3 
HKV/OE E2 – Achilles E4 
HKV/OE F1 – Achilles Tijgers 
Achilles Beren – Dubbel Zes F1 
ONDO F3 – Achilles Wolven 
Achilles Leeuwen – Fortuna F4 

Za 15.30 uur 
Za 14.05 uur 
Za 12.30 uur 
Wo 20.00 uur 
Za 17.10 uur 
Za 14.40 uur 
Za 15.45 uur 
Za 11.30 uur 
Za 18.30 uur 
Zo 14.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 17.00 uur 
Za 15.45 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 09.45 uur 
Za 10.15 uur 
Za 12.30 uur 
 
Za 11.30 uur 
Za 13.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
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