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Hoofdartikel
Jullie maken ons thuisweekend een waar feestje!
******************************************

Een feestelijk eerste thuisweekend werd gestart met een hoop wedstrijden op ons
mooie Pomonaplein. Na de F ploegjes en kangoeroes in de ochtend werd het
steeds drukker, gezelliger en zonniger op het veld. Terwijl de AC zorgde voor pannenkoeken en een
springkussen voor de kleintjes, heerste er bij de spelers opperste
concentratie en vechtlust. Dit resulteerde in mooie resultaten. Na
afloop van de wedstrijd deden we even een rondje langs de coaches,
want wat zijn zij trots! 

Achilles 1 
Met drie nieuwe basisspelers ten opzichte van vorig jaar had ons
vlaggenschip in het eerste thuisweekend geen tegenstander aan
IJsselvogels 1. Na de dramatische vertoning - van vorige week - wat
score betreft heeft het team vandaag wat recht gezet,’ vertelt coach Ton van der Laaken. De
Moordrechtse ploeg werd met maar liefst 20-7 nederlaag naar huis gestuurd. We kwamen tot ruim 100
pogingen, en ter vergelijking vorige week scoorden we met hetzelfde aantal schoten slechts 5 keer,’
concludeert Ton. Bij rust, 10-2 in het voordeel van onze leeuwen, was de wedstrijd eigenlijk al
gespeeld. Smet aan deze wedstrijd was het in de eerste helft geblesseerd raken (hersenschudding) van
Merel Gross. 

Doelpuntenmakers: Sven van Baggum (6), Lars Alsem en Ariën Brug (beiden 4), Anne-Roos Hoekstra
(2), Laura Rozendaal, Shera Desaunois, Cliff Kommer en Julia Baak (allen 1)

Achilles 2
De ploeg van Rob van Ee en Martin Vrolijk pakte vandaag de eerste overwinning in de
overgangsklasse, in een prima wedstrijd werd het Sassemse TOP (3) met 15-12 verslagen. De eerste
helft werd er aan beide kanten weinig gescoord (5-6). Hoewel wij sterker leken, moest het aanvallend
toch wat minder voorspelbaar,’ vertelt Rob. Na rust was het TOP dat initiatief nam, maar Team 2 zet
vlak daarna de 5-7 achterstand om in een 9-7 voorsprong. ‘Dat deed de wedstrijd kantelen en onze
ploeg was beduidend de betere ploeg’ vervolgt Rob. Met voortdurend een verschil van 3-4 goals kon
ook Team 2 trots haar wedstrijd afsluiten. 

Achilles A1
Rober en Valerie Pronk wonnen voor de tweede keer dit seizoen met hun A1 van onze Haagse buren
(Die Haghe A1). Waar het in de voorbereiding nog uiterst makkelijk ging wist de A1 dat het dit keer
meer tegengas zou krijgen,’ vertelt coach Rober. Hij zag zijn ploeg vrij snel en makkelijk op een 5-1
voorsprong komen. ‘Toen werd het wat slordig wat resulteerde in 2 goals van Die Haghe, uiteindelijk
waren wij de betere ploeg, maar gingen niet goed om met de strafworpen die werden gegeven,’
concludeert de coach. Met nog 10 minuten op de klok was het verschil gelukkig toch 6 doelpunten.
Die Haghe leek met vier treffers op rij nog even terug te komen in de wedstrijd, maar niets was minder
waar. Eindstand: 17-14.

Achilles B1
Onze talentvolle B1 speelde uit bij Fiducia. Door goed verdedigen van voornamelijk het Haagse
dames kwartet was de ruststand 5-7. Na rust zag coach Lars Alsem zijn ploeg een gaatje van 4
doelpunten slaan. Toen het even leek dat Fiducia ook mee ging scoren, wisten wij hun aanval compleet
lam te leggen. Xander pakte zelfs rebounds van zijn tegenstander die een kop groter was,’ vertelt de
trotse coach Lars. Met 10-15 op het scorebord in ons voordeel viel de concentratie een beetje weg.
Hierdoor kon Fiducia nog op 13-15 komen, vervolgens werd het 14-16. In de laatste minuut werd het
15-16 en werd er zelfs nog een doelpunt van Fiducia afgekeurd. Lars zag zijn ploeg hard werken, de
B1 heeft inmiddels 4 punten uit 2 wedstrijden.
Dit smaakt naar meer! Volgende week hopen we iedereen her en der langs de velden te zien!
Raquel



Van het BestuurVan 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



Haagse korfbaldagen

33e editie Haagse Korfbaldagen 2018
DONDERDAG 1 NOVEMBER T/M ZATERDAG 10 NOVEMBER



Uitslagen

Stand Achilles 1

Activiteiten Agenda Senioren

23-09
25-09
05-10

Kantine verhuurd
Kookworkshop
JAV Deel 2

27-10 Oktoberfest

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

Achilles – IJsselvogels 20-7
Achilles 2 – TOP/SolarCompleet 3 15-12
Achilles 3 – KVS/Maritiem 4 5-9
KZ/Thermo4U 5 – Achilles 4
Valto 4 – Achilles 5 22-8
KVS/Maritiem 6 – Achilles 6 8-15
KZ Danaiden 6 – Achilles 7
Achilles 8 – ONDO 7 10-13
ALO 6 – Achilles 9 9-5

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Achilles – IJsselvogels 20-7
Korbis – Maassluis 17-16
Excelsior – ONDO 28-17
GKV – Phoenix 17-17

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Excelsior 2 2 0 0 4 46 29 17 0
GKV 2 1 1 0 3 28 26 2 0
Phoenix 2 1 1 0 3 24 22 2 0
Achilles 2 1 0 1 2 25 14 11 0
Korbis 2 1 0 1 2 33 35 -2 0
ONDO 2 1 0 1 2 36 44 -8 0
Maassluis 2 0 0 2 0 28 35 -7 0
IJsselvogels 2 0 0 2 0 16 31 -15 0



Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles 2 – Top Sassenheim 3
Na een valse start van de competitie vorige week zaterdag was er afgelopen week goed getraind en
was Achilles 2 er op gebrand om Top zonder punten terug naar Sassenheim te sturen. Het was boven-
dien de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, dus een mooie gelegenheid om het thuispubliek te laten
zien wat het tweede team in huis heeft. 

In de eerste helft waren de ploegen erg aan elkaar gewaagd. Het scoreverloop liep dan ook gelijk op en
het verschil is nooit meer dan één punt geweest, waarbij dan weer Top, dan weer Achilles de voor-
sprong pakte. Echt veel gescoord werd er echter nog niet en uiteindelijk werd met een 5-6 achterstand
de rust in gegaan. Verdedigend zaten we er in ieder geval goed op. Vooral het vak met Benthe, Desiree,
Sander en Wesley maakten het Top verdedigend moeilijk door de druk die ze gaven. 

Na de rust werd het verschil voor het eerst 2 punten in het voordeel van Top. In het verleden heeft
Achilles 2 meerdere keren moeite gehad om scherp uit de kleedkamer te komen na de rust, waardoor
tegenstanders de overhand konden pakken. Daar was echter nu geen sprake van, want we zetten met-
een de achtervolging in. Door een korte kans van Twan en een afstandsschot van Julia werd de stand
gelijk getrokken. Er volgden mooie aanvallen met dynamisch spel. Achilles was vanaf dat moment
duidelijk de betere ploeg. De schoten gingen beter vallen wat uiteindelijk resulteerde in een 15-12
overwinning. 

Komende week gaan we weer hard aan de bak om ook aanstaande zaterdag tegen Nieuwerkerk 3 pun-
ten te pakken. Scheidsrechter bedankt voor het fluiten en alle wissels uit 3 weer ontzettend bedankt dat
er weer een beroep op jullie gedaan kon worden! 

Katrien

Achilles 3 - KVS 4
Op voorhand een wedstrijd tegen een concurrent. Al vroeg in het seizoen, na een goede
wedstrijd tegen Excelsior en positieve resultaten uit de training.. zouden we er al klaar voor
zijn?

KVS 4 is een goede ploeg met veel spelers die gewend zijn op niveau te korfballen. Achilles 3 over het
algemeen een jong team met enorm veel energie, creativiteit en uithoudingskracht.

Zodoende ging de wedstrijd van start, de eerste thuiswedstrijd van het seizoen.  

Wat je zag waren twee ploegen die in balans waren. Veel druk op beide aanvallen, maar misschien nog
wel meer druk op de verdediging. Zodoende kwamen de doelpunten moeilijk op gang. 

Het eerste verdedigingsvak met onder andere Joël en Pepijn voldeden aan hun taak om de
hoofdaanvaller van KVS uit te schakelen. Dat gaf ons wat extra tijd om zelf doelpunten te maken, die
achteraf hard nodig bleek.

Het ging moeizaam. Het vak met onder andere Kelly en Simon had het moeilijk om structuur te vinden
in de aanval en daaropvolgend de afronding te vinden.

Wedstrijdverslagen



Bij vakwissel was het duidelijk dat Kelly tegen een dame liep die collectief uitgeschakeld diende te
worden. Op deze momenten zie je dat we nog meer tijd met elkaar moeten doorbrengen om aanvallend
en verdedigend collectief dingen op te kunnen lossen. 

Gelukkig is Achilles 3 daar breed genoeg voor als je kijkt naar het aantal- en type spelers die wij
kunnen inzetten. De tijd zal het leren.

Helaas geen punten deze wedstrijd ondanks dat we in de tweede helft nog probeerde het gat van 3-7
kleiner te maken. Conclusie: te weinig goals uit slimmigheden en gestructureerde aanvallen tegenover
een ijzersterke verdediging. Eindstand; 5-9.
Richting de toeschouwers van vorige week en deze week.. bedankt! Blijf vooral komen, want dit team
is bruisend en gaat nog leuke dingen laten zien! 

Amel

Achilles 5 – Weidevogels 4 (vorige week)
Tijdens de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen mochten de toppers van het vijfde
direct thuis aantreden tegen Weidevogels. Omdat de verwachtingen erg hoog liggen en heel de
vereniging verwacht dat we kampioen worden waren er toch wat nerveuze gezichten te zien.
Dat gevoel werd alleen maar versterkt toen bleek dat een aantal vaste krachten niet op de
afgesproken tijd op het veld stonden. Waar de meeste van hen een goede reden hadden gold
dit niet voor Niek V. Hij was thuis in slaap gevallen.. Dit resulteerde er meteen in dat hem het
aanvoerderschap werd ontnomen en werd toegekend aan ondergetekende. En dat was
verdiend ook, want ondergetekende heeft de hele zaterdagochtend op het veld publiek
geronseld. Ype, tof dat je even kwam kijken!

In de voorbereiding hebben we twee oefenwedstrijden zeer verdienstelijk gespeeld en de
meeste van ons hebben inmiddels hun spelregelbewijs keurig op tijd gehaald. Dus we zijn
goed voorbereid voor het nieuwe seizoen. Alleen ondergetekende niet, want niemand was
bereid om voor twee biertjes zijn toets te maken. Van je teamgenoten moet je het hebben, niet
waar? Bij deze een oproep voor iedereen binnen Achilles, voor twee bier mag je mijn toets
halen!

En dan nu naar de wedstrijd. De eerste helft begon met Koen, Vera, Nikki en mijzelf in de
aanval. In de verdediging begonnen we met Anne, Michelle, Frank en Niek V. Het was
meteen duidelijk dat we een pittige wedstrijd tegemoet zouden gaan. Het precieze
scoreverloop is me niet meer duidelijk, maar we keken al snel tegen een achterstand aan.
Verdedigend stond het redelijk waardoor we goed bij bleven. Hier en daar werden leuke
aanvallen gespeeld en dit zorgde er zelfs voor we langszij kwamen. In de rust was de stand 6-
5 in het voordeel van de relatief jonge leeuwen. Stukken beter dan 4-0 achter zeggen we dan
maar..

In de rust hebben we dankzij de scherpe analyse van Mathijs (een van de relatief oudere
leeuwen uit het zesde) goede afspraken gemaakt zodat we de pot (nee niet Frank, de
wedstrijd) definitief naar ons toe konden trekken. Van die afspraken kwam weinig terecht
maar toch bleef het lang spannend. Helaas was Weidevogels scherper in de afronding en
hadden we het verdedigend wat meer dicht kunnen gooien waardoor Weidevogels terugkwam
in de wedstrijd. Zelfs de wissels Jisse en Ivo konden het tij niet keren, al kwamen we wel iets
dichterbij. Bij een eindstand van 11-13 floot scheidsrechter Alexander Bodaan af. Helaas geen
punten maar de wedstrijd bied genoeg perspectief om op voort te bouwen. Tenzij de helft
volgende week in 1 speelt natuurlijk. Mathijs bedankt voor het wissel staan, Alex bedankt



voor het fluiten en het aanwezige publiek bedankt voor het kijken. We zien jullie graag bij
Valto volgende week!

Houdoe,
Rinoess

KVS 6 - Achilles 6 8-15
Vorige week werd midden in het centrum van Den Haag in onze eigen binnentuin,
aldus de verslaggever van Atlantis 3, aan het Pomonaplein de ouverture van de competitie met
17-10 gewonnen van Atlantis 3. Met deze mooie start trokken we voor een gezellige middag
richting Scheveningen om aan te treden tegen de lokale vissen voor wedstrijd nummer twee.
Nou ja, die vissen bleken eerder een stel guppies daar het KVS 6 dat Team 6 de afgelopen
jaren trof qua leeftijd gemiddeld ietsje ouder was. Die hadden al baardgroei et cetera terwijl
door enkele spelers van het huidige KVS 6 zo vlak voor de wedstrijd nog her en der wat
jeugdpuistjes werden uitgeknepen. Niettemin verliep de wedstrijd zonder veel gekheid en
sportief. Audrey was een weekendje weg. Dat was Selah en Jelte aan te zien. Selah 'had zelf
haar schoenen aangetrokken’ en liep met ‘bananenvoeten’ over het Cas van Dijkpark. Jelte
liep onder lichte dwang in een geel-blauw voetbalshirtje. Op de vraag 'wat ze zoal gedaan
hadden met papa nu mama een weekendje weg was’ antwoordde de mini-Cambuur adept met
kleine oogjes: “Teletekstpagina 830 kijken!”
De wedstrijd: het duurde even voor Team 6 los kwam. Dat kwam vooral door de met een
schotpercentage van slechts 11% uit de toon vallende Yhoeri. Het statistisch programma van
de aan een enkelblessure herstellende Marieke wees in keiharde cijfers uit wat de aanwezigen
met het blote oog al konden waarnemen. Typerend was de strafworp die onze krullenbol miste
welke gelukkig voor ons alsnog door mighty Mike in een goal werd omgezet. Op de
daaropvolgende ‘goedmaakpils’ wordt ook nog steeds gewacht. Voor vriendin Lisa was de
maat al een tijdje vol en zij besloot dan ook om vast bij een andere wedstrijd te gaan kijken
want ze kon het gepruts niet meer aanzien. 9-4 was de ruststand. Na een minuut of 10 in de
tweede helft viel de zwart-wit-groene doelpuntenmachine even stil en kwamen de guppies
terug tot 7-11. Spannend werd het echter niet omdat Team 6 zich herpakte en nog een aantal
malen doel trof. Eindstand: 8-15. Toen deed het volgende mirakel zich voor. Michael stond,
nog niet koud van het veld, al met een koud pilsje in de hand, terwijl KVS Team 6 nog aan het
feliciteren was met de overwinning. Vrouwlief Sharon was uitstekend voorbereid op het
laatste fluitsignaal en verwelkomde Mikey met een zoen en een ijskoud flesje gerstenat. OMG
Michael. Waar haal je deze vrouw vandaan en zijn er nog meer van. Laat dit een voorbeeld
zijn hoe het ook kan. Aukje, lees je mee? Volgende week spelen we thuis tegen Pernix 5 om
uit te maken wie er ongeslagen deze competitie mag vervolgen! Aanvang: 15:30.

Groeten,
Erwin





Wat was
********

Achilles A1 – Die Haghe A1 17-14
Achilles A2 – Avanti A2 11-11
ALO A2 – Achilles A3 9-8
Avanti A4 – Achilles A4 15-7
Fiducia B1 – Achilles B1 15-16
Achilles B2 – Dijkvogels B2 7-15
TOP/SolarCompleet C1 – Achilles C1 20-4
Achilles C2 – Excelsior C3 12-1
Die Haghe D1 – Achilles D1 14-1
Achilles D2 – Refleks D2 6-6
VEO D2 – Achilles D3 6-1
Achilles E1 – Pheonix E1 11-10
Achilles E2 – KVS/Maritiem E4 9-2
Futura E2 – Achilles E3 2-9
Dubbel Zes E3 – Achilles E4 3-5
Futura F1 – Achilles F Tijgers 7-5
Achilles F Beren – Avanti F1 1-4
KVS/Maritiem F2 – Achilles F Wolven
Achilles F Leeuwen – Lynx F1 10-3

In een heerlijk zonnetje stond zaterdag de 2e competitieronde op het programma. Die Haghe D1 was
de tegenstander en we speelden aldaar. Vooral voor Liv een hele reis om er te komen. De kinderen van
Die Haghe bleken best groot te zijn. De meeste hadden al een jaartje hoofdklasse ervaring. Voor acht
van onze spelers is alles nog nieuw. Toch begonnen we sterk. In de aanval werd er snel gespeeld en
geduldig gezocht naar de persoon die het beste vrij stond. We kregen gelijk in de beginfase een aantal
goede kansen. Helaas gingen ze er niet in. In de verdediging werd er geprobeerd te onderscheppen,
precies was we hadden afgesproken. Dit lukte goed. Alleen het uitwerken van de bal naar het
aanvalsvak ging nog niet geweldig. In de loop van de 1e helft kwam Die Haghe beter in de wedstrijd
en scoorden ze een paar goals. Het lukte Achilles nog niet om de korf te vinden. Toch was het leuk om
te kijken naar een paar mooie schoten van Lucas en Liv en de onderscheppingen van Bo en Manelle.
Ondanks dat Bo tegen een groot meisje stond, liet deze topper zich niet wegzetten. 
In de tweede helft lukte het niet meer om scherp te blijven. Het was ons team nog niet duidelijk
genoeg wat we moesten doen tegen deze goede tegenstander. Shane probeerde goed de rugkant te
zoeken, maar de pass kwam steeds niet lekker aan. Die Haghe liep van ons weg. Gelukkig redde
Esmée onze eer en scoorde een mooi schot. Het verschil in score lijkt groot (14-1). Toch hoeven we
maar drie dingen te leren en dan spelen we minimaal gelijk. Deze week oefenen op voorverdedigen, de
deur dicht gooien om een doorloop te verdedigen en aanvallend de ruimte in de rugkant opzoeken om
vrij te komen. Het was een leerzaam potje! Volgende week spelen we thuis tegen Refleks. Jim,
bedankt dat je er was

Onze Leeuwen mochten dit weekend aantreden tegen Lynx F1. Philène was er niet. Gelukkig waren
Luuk Deurloo en Isa zo lief om na hun eigen wedstrijd nog bij de Leeuwen in te komen vallen.
Bedankt allebei! Onze Leeuwen hadden een super start en kwam al snel 2-0 voor. Een kindje van Lynx
kreeg een bloedneus. Lynx had maar 4 spelers bij zich. Aangezien 3 tegen 4 niet eerlijk is hebben we
besloten om Isa even bij Lynx te laten invallen. Het jongetje kon gelukkig snel weer verder. Vanaf het
moment dat het 3-0 werd, mocht Lynx van ons een superspeler lenen. Minka, Fiep en Isa wij vinden
het echt super van jullie dat jullie de tegenstander wilden helpen. Jullie deden dit heel goed. Fiep heeft
zelfs een prachtige goal voor Lynx gemaakt.Ondertussen knalden de Leeuwen hard door. Er werd al
veel sneller gegooid dan in de eerste wedstrijd en opnieuw heeft iedereen veel kunnen schieten.
Verdedigend zaten de kinderen er ook al beter bij. Erg leuk om te zien hoe snel de Leeuwen dingen
leren. Uiteindelijk wonnen de we de wedstrijd met 10-3.Scheidsrechter Laura (onder begeleiding van
Marinus, jij ook bedankt!) bedankt voor het fluiten. Top gedaan!
Groetjes, Britte en Rianne

WAPC
Wat Was



Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Fiducia B1 - HKV Achilles B1
Na een mooie overwinning vorige week zaterdag op ijselvogels B1 werd er deze week weer hard
getraind door de B1. 
Zaterdag reisde de B1 af naar Vleuten voor de uitwedstrijd tegen Fiducia B1. 
Helaas konden Merel en Quinn niet spelen door een opgelopen blessure maar we houden nog genoeg
talent over in de B1. 
De beginfase van de wedstrijd ging gelijk op. Na de 1-1 en 2-2 kon het eerste gaatje van twee punten
verschil gemaakt worden en werd het 2-4. Het aanvallende spel was goed, we waren fel in de duels en
er werd goed en scherp verdedigd. 
Fiducia heeft twee spitsen die goed verdedigd werden door Julian en Lucas en door de prestatie van
het hele vak konden deze spelers uitgeschakeld worden.  Onze dames verdedigde goed voor waardoor
hun spitsen zo min mogelijk ballen kregen. 
Uiteindelijk was de ruststand 5-7. 
Na rust wouden we een gaatje van 4 doelpunten slaan en kwam Mick het veld in. Na een geslaagde
eerste aanval scoorde Fiducia toch weer mee. Daarna werd de aanvalsmachine van Fiducia compleet
lam gelegd door ons sterk verdedigende team. Iedereen voerde zijn taak uit en Xander ging rebounds
winnen van een gast die een kop groter was. 
Uiteindelijk konden we uitlopen tot een voorsprong van 10-15. Dan zou je zeggen dat moet wel
gespeeld zijn met nog 10 minuten op de klok, maar helaas werden het nog spannende minuten.
We waren slap en de concentratie viel compleet weg waardoor Fiducia om 13-15 kon komen. In de
spannende slotminuten gebeurde er van alles. Eerst werd het 14-16 maar Fiducia scoorde meteen de
15-16 met nog een minuut op de klok. Uiteindelijk werd een doelpunt van Fiducia nog afgekeurd
wegens snijden en kon de aanval de wedstrijd uitspelen. Uitslag 15-16. 
Als coaches hebben we 50 minuten een heel sterk spelend HKV Achilles B1 zien spelen. De laatste
tien minuten werd nog even spannend maar uiteindelijk ging de twee punten mee in onze tas. Een
topprestatie wat mij betreft. Als team hebben we goed gespeeld iedereen heeft boven zijn niveau
gespeeld. Ga zeker zo door dames en heren!
Ik wil graag Mick en Ivy bedanken voor het reserve zitten en het meespelen in de belangrijke fase van
de wedstrijd. Verder wil ik de scheidsrechter bedank voor het leiden van de wedstrijd en als laatste wil
ik de enthousiaste ouders bedanken voor jullie aanmoedigingen. Dit heeft ons zeker geholpen!
Volgende week spelen we 10.30 op ons eigen mooie veldje tegen Ovvo/De Kroon B1. Ik hoop jullie
allemaal dan weer te zien. 

Groetjes Lars Alsem

Fiducia B1 – Achilles B1
Afgelopen zaterdag stonden we al heel vroeg op voor de 2de

competitiewedstrijd tegen Fiducia B1. Na een goede bespreking
was HKV Achilles B1 er helemaal klaar voor en kon de wedstrijd
beginnen. 
Het begon gelijk opgaand, de teams waren aan elkaar gewaagd
maar Achilles kon toch net voor de rust een gat van 2 punten

doorslaan en daardoor met een goed gevoel de kleedkamers in gaan ( 5-7 ). Achilles begon de 2de helft
heel sterk en zagen dat Fiducia het heel erg moeilijk vond om het spel van Achilles te verdedigen.
Daardoor kwam Achilles met 5 punten verschil voor. Helaas verslapte Achilles en werd Fiducia steeds
sterker en kwam zelfs tot 13-15. Bij Achilles liep het niet meer zo gesmeerd als eerst en waren
allemaal een beetje in shock. Na een nodige time-out van Achilles werd er toch net voor tijd gescoord
voor de overwinning. De eindstand was uiteindelijk 15-16 in ons voordeel en heeft Achilles het
eigenlijk veel te spannend gemaakt, omdat we duidelijk de betere waren. 

Wedstrijdverslagen
WAPC

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net


De 2 punten zijn binnen, volgende week tegen Ovvo/ De Kroon . We kunnen jullie support goed
gebruiken richting het kampioenschap, dus kom allemaal volgende week zaterdag om 10.30 uur,
Pomonaplein om HKV Achilles B1 aan te moedigen. 

Julian Sanches 

15-9-2018 Achilles B2 tegen Dijkvogels B2 
Het eerste doelpunt van de wedstrijd was gemaakt door de Dijkvogels met een strafworp. Vervolgens 
scoorde Silja en stond het 1-1. Daarna stond Achilles weer achter en stond het 1-2. Toen kwam er nog
een goal van de Dijkvogels, dus 1-3. Gelukkig voor ons scoorde Melissa en werd het 2-3. Daarna
scoorde onze tegenstander nog twee keer en stonden ze weer dik voor met 2-5. Toen scoorde Sanne
weer en toen stond het 3-5. Jammer genoeg voor ons scoorde de Dijkvogels weer drie punten, dus 3-8.
Vervolgens maakte Citlali een doelpunt en stond het 4-8. En toen weer een goal van Jill dus stond het
5-8. Daarna scoorde ik en stond het 6-8. Toen weer twee punten voor de tegenstander, 6-10. 

———————————rust—————————

De tweede helft begon met een doelpunt voor de Dijkvogels, 6-11. Toen scoorde Silja weer een punt
en stond het 7-11. Daarna werd er vijf keer gescoord door de tegenstander dus stond het 7-16 en dat
was de eindstand. Ook al hebben we verloren heeft iedereen wel heel goed zijn best gedaan  en we
hebben toch zeven doelpunten gescoord. Onze reserve Ocker heeft in de tweede helft ook erg goed
gespeeld. Bedankt Ilan voor het fluiten van onze wedstrijd. 

Groetjes Elise Roelofs

Achilles C2 – Excelsior C3
De wedstrijd Achilles C2 – Excelsior C3 begon goed, ze zijn al erg op elkaar ingespeeld.
In de verdediging stonden: Maleah, Maco, Oscar (Leander) en Elisha.
In de aanval stonden: Lizzy, Ocker, Taufique en Kimberly.
Het was een leuke wedstrijd en er werd veel gescoord.
Maleah 4 x ( 2 x strafworp ), Kimberly 3 x, Lizzy 2 x, Ocker 1 x, Leander 1 x,
en Maco 1 x.
De verdediging was sterk vandaag, ze hebben er maar een tegen gekregen.
De scheidsrechter bedankt voor het fluiten. Jalien bedankt voor het reserve
staan.

De eind uitslag was 12 -1.

Kimberly Vijverberg

Achilles D2 - Refleks D2
Achilles D2 was uitgeslapen en begonnen fris aan de wedstrijd. Toch werd het snel 0-1. Bradley
maakte er gelukkig 1-1 van door een mooie bal te scoren op korte afstand. Na 12,5 minuut was het
wisselen van functie.

Er werd had gewerkt en de ploegen waren aan elkaar gewaagd. Daar stond Jalien ineens vrij en
scoorde de 2-1. Na goed insnij-werk gaat Bram er als een speer langs en krijgt een strafworp mee.
Bram scoort deze netjes en het is 3-1.
De heer van Jim besluit onder de paal te blijven hangen, daar weet Jim wel een oplossing voor. Dichter
bij de korf gaan staan en raak schieten! dan is het ineens 4-1!

Dan is het rust en kan iedereen even bijkomen.



Vlak na de rust wordt het snel 4-2, maar gelukkig scoort Bregje een mooi doelpunt; 5-2. Dan wordt het
5-3 en spannender. Wisselen van functie. 
Oh jee, daar is de 5-4….
Dan besluit Bram van ver te schieten en raak 6-4. Refleks krijgt een strafworp maar die gaat mis.
Daarna scoren ze 6-5 en 6-6. En weer een strafworp maar die gaat gelukkig ook mis

Toch nog een puntje verdiend met een 6-6 eindstand.

Scheidsrechter bedankt voor het fluiten, Nikki en Wim bedankt voor het coachen en tot volgende week
allemaal!

groetjes Bram

VEO D2- Achilles D3
Vandaag gingen we naar Voorburg. Het was te goed weer: best warm! Iedereen was mooi op tijd. De
wedstrijd begon op zich wel goed. De tegenstander had de bal wel veel in de eerste helft. Het eerste
kwart bleef de stand 0-0. De tegenstander had veel kansen en het werd uiteindelijk 1-0. Maar de hoop
was nog niet opgegeven, want Lucas leek te scoren, maar hij was verdedigd. (al vonden wij van niet,
maar de scheids heeft altijd gelijk)
Niet lang daarna was een strafworp voor de tegenstander en toen werd het 2-0. Om de eerste helft af te
sluiten maakte de tegenstander nog een doelpunt en werd het 3-0 en was het rust.
In de tweede helft, niet lang daarna, scoorde Sofie met een strafworp en werd het 3-1. Daarna werd het
4-1. De tegenstander kreeg nog een strafworp en daardoor werd het 5-1. Daarna werd het 6-1 en de
eindstand was uiteindelijk 7-1. 
De aanval ging wel goed, maar we hadden niet veel kansen, omdat de tegenstander goed verdedigde.
Dus misschien kunnen we voortaan wat sneller bewegen. Verder lieten we de bal wel veel uit onze
handen glijden. 
Coaches Anne-Lotte en Niek bedankt! Jullie gaven goeie tips. 
Scheidsrechter ook bedankt.

Groetjes Joost 

De tweede wedstrijd van het seizoen: e1 tegen Phoenix.
Mooie dag in het openingsweekend!
De eerste tien minuten stonden bijna alle ouders langs de kant. De doelpunten gingen super snel: 5-0.
We speelden heel erg goed.
Ook daarna bleven we scoren, maar Phoenix ook. Met 8-3 gingen we de rust in, dus het ging nog
steeds wel goed.
Na de rust werd het na 8-5, 9-6 . Toen werd het 9-7 en 9-8. We maakten 10-8. Het werd 10-10 maar
uiteindelijk wonnen we gelukkig met 11-10. Spannend! 
Coach Arjen: hartelijk dank! Ook bedankt: Scheids Susan.
Volgende week gaan we weer knallen, thuis, tegen Valto.

Groeten Dirk

VEO E2 - Achilles E2 (vorige week)
De allereerste wedstrijd voor het echie was afgelopen weekend een feit!!
Met 1 oefenwedstrijd in de benen was het nog even zoeken naar elkaar en moesten we ook nog wat
afspraakjes die we hebben gemaakt onthouden. Zo moeten we goed vrijlopen, maar niet om elkaar
heendraaien en dat werd al snel opgepikt door iedereen. Door dat we verder uit elkaar vrijliepen ging
de bal snel vanuit de verdediging naar de aanval en konden we makkelijk mensen uitspelen en goals
scoren. Want ja, de bal in de korf machine was geopend bij de E2. Het ene doelpunt na het andere
werd er gescoord door deze toppers. Ook zagen we nog wat verbeterpuntjes, zoals goed met de billen
naar de paal blijven staan tijdens het verdedigen, voor de doorloop gaan als de bal onder de paal en
goed vrijstappen om te kunnen gooien.



Al met al een goede wedstrijd met een monsterscore van 1-10 en 5-5 met de strafworpen, maar genoeg
om op te trainen!!!

Tot volgende week,
De trainsters

Iets te laat, maar uit een goed hart!!

Groetjes Linda 

Achilles E2 - KVS E4
Wat een wedstrijd hebben de kanjers van de E2 deze week weer neergezet!!
Helaas zonder de geblesseerde Sophie (snel weer beter worden) en dus
moesten de andere 4 er volle bak voor gaan de hele wedstrijd. Gelukkig
hadden we voor nood Britt langs de kant (bedankt Britt voor het reserve
staan). Maar deze noodreserve was niet nodig en Britt kon zichzelf helemaal geven in haar eigen
wedstrijd direct na ons. Terug naar onze wedstrijd, de bal in de korf machine was ook deze week
lekker bezig. Ze vlogen er 1 voor 1 in, het verdedigen ging een stuk beter en er werden veel ballen
onderschept. Bij het aanvallen lopen we nog steeds een beetje door elkaar en dit zorgt ervoor dat
ballen niet goed aankomen. Dus hier gaan we hard op trainen. Wel een paar doorloopjes gezien, dus
dat is helemaal goed!!

Einduitslag was 9-2 en we hebben allemaal gescoord. Ook nog een bedankje aan de scheids voor het
fluiten van onze wedstrijd

Groetjes,
De trainsters

Achilles E2 - KVS E4
Toen we op het veld waren, hebben we met zijn allen het veld uitgelegd. We begonnen de wedstrijd
zonder Sophie omdat zij pijn heeft aan haar knie. We moesten in het begin even op gang komen, maar
we wisten goed over te spelen en al snel werd er een doelpunt gemaakt. Dit werden er steeds meer en
we wonnen dan ook met 9-2. Britt bedankt voor het reserve staan en scheids bedankt voor het fluiten.

Groetjes,
Lars

Futura E2 – Achilles E3
Op de tweede competitiedag stonden de ploegen tegenover elkaar die vorige week dik hebben
gewonnen.
E3 ging op bezoek bij Futura E2 zonder Layla, de vrouwelijke topscoorder.
Joanne en Donya kregen versterking van wisselspeler Imke. Samen met Milan en Sem begon de E3
goed aan de wedstrijd en werd het al snel 0-3 door Sem en twee keer Donya. Ook met Imke erbij in
het tweede kwart ging het prima. De doelpunten werden makkelijk gescoord en de E3 kwam niet in de
problemen. Dankzij vier doelpunten van Sem, twee van Joanne en nog eentje van Donya is het
uiteindelijk 2-9 geworden. We vierden daarna nog de verjaardag van Sem op het zonovergoten
Stokroosveld. De E3 staat bovenaan!

Groetjes van Joanne en papa Ronald

Futura F1 – Achilles Tijgers F1
Zaterdagochtend 08.30 uur verzamelen bij Futura. Het zonnetje scheen het windje was fris maar
perfect weer voor een korfbalwedstrijd.



Om 09.00 gingen de Tijgers na een peptalk van Paul, Noa en Cino van start.
Het werd al snel 1-0 voor Futura, maar Noa wist er na een mooie pass van Fedde 1-1 van te maken.
Helaas maakte Futura al voordat het eerste kwart voorbij was de 2-1 en 3-1.
Het tweede kwart gingen de Tijgers goed van start. Er waren mooie onderscheppingen en er werd veel
geschoten. Hier kwam dan ook een mooi afstandsschot van Roos uit, 2-3. Niet veel later scoorde Noa
weer vanuit een kansje achter de korf, 3-3.
Na de rust werd het 4-3 en 5-3. De Tijgers hadden heel veel kansen, maar er werd vaak iets te gehaast
geschoten waardoor deze er niet ingingen. Uiteindelijk scoorde Roos een korte kans vanonder de korf
en kreeg Xander door een mooie actie een strafworp mee welke Fedde er heel goed ingooide en zo
stond het 5-5. Helaas scoorde Futura nog 2x en was de eindstand 5-7.
Na de wedstrijd natuurlijk nog de strafworpen; fedde scoorde hier 2x en ook Noa maakte hem mooi.
Hier werd het 2-3 voor de Tijgers.
Tijgers, dit wordt een super seizoen dat weet ik zeker.

Luuk Deurloo

Achilles F Beren – Avanti F1
Zaterdagochtend vroeg mochten de Beren weer laten zien wat zij geleerd hebben afgelopen week.
En dat was veel!
Wat werd er goed verdedigd, dicht bij de tegenstanders blijven en goed verdedigen met je handen bij 
de bal. We hebben het jullie allemaal zien doen.
Ook sneller gooien ging steeds beter!
En het beste van alles was dat we deze wedstrijd ook een doelpunt hebben gemaakt! Hoera!!!
Toppers, volgende week weer!

Verslag van Jinte Vrijenhoek
Het was heel erg leuk. De eerste keer hadden we niet gescoord, maar deze wedstrijd wel!
Het schieten aan het einde van de wedstrijd ging heel erg goed.
Dag Jinte

Achilles F1 Leeuwen – LYNX F1
We moesten tegen Links van "Ik zie ze links, Ik zie ze rechts". Wij gingen al heel snel veel scoren en
toen gingen onze meisjes hun helpen want zij hadden niet genoeg kindjes. De jongens gingen niet hun
helpen want wij gingen 10-3 winnen. Luuk en Isa gingen ook bij ons mee spelen, dat vind ik leuk. We
gingen goed schieten en scoren. Ik heb ook één gescoord. 

Groetjes Jarmo



Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
28.9 Outdoor cinema 26-10 Halloween
30.11 Sinterklaas 23-12 Kerstdiner

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

Deze week hebben we 6 jarige. We beginnen bij Roos van der Laaken, zij wordt 19
september 7 jaar. Een dag later is Tim Spies jarig en wordt dan 8 jaar. Weer een dag later
is het feest bij Pauline Erkelens, zij wordt dan 17 jaar. Op 22 september hebben we 2
jarige nl. Jill Hollander en Gleur Verwijs. Jill wordt 11 jaar en Fleur wordt 8 jaar. Remi
van Breukelen sluit de rij, hij wordt 25 september 8 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.

Gevonden
*********

Hallo allemaal,

Vorige week vond ik in onze sporttas een achilles jasje maat xxs nummer 181. Mist iemand deze. 
Je kunt contact opnemen met 06-28766732

Groetjes
Cathelijne Kuper-Groot

Clinic F-jeugd
*************

Aanstaande zondag is het de beurt aan de F-jeugd om te leren van onze selectietoppers. De dames van
het 1e komen speciaal voor onze kleintjes naar het veld en nemen al hun ervaring mee. Ze gaan aan de
slag met gooien, vangen en schieten. Precies wat je nodig hebt om een goede korfballer te worden. De
clinic start om 12.00u. Opgeven kun je door een mailtje te sturen naar koos_verhage@yahoo.co.uk.

Grote Club Actie



***************

Een nieuw seizoen, dus ook weer een nieuwe Grote Club Actie!
Aanstaande zaterdag 15 september gaat de verkoop van start. Een lot kost €3,-,
en van ieder verkocht lot gaat er maar liefst €2,40 naar de vereniging! Al het
geld wat we dit jaar ophalen, zal gaan naar de nieuwe kantine. 
 
Vorig jaar hebben we 984 loten verkocht, kunnen we dat overtreffen? Ja
toch??!!!! 
 
Donderdag 13-9 worden de boekjes uitgedeeld aan de E, D en C–teams en vrijdag 14-9 aan de tijgers,
beren, wolven en leeuwen. Mochten er kinderen uit de B ook loten willen verkopen dan kan dat
natuurlijk en kunnen jullie een boekje vragen aan Rianne of Mirjam. Zaterdag mogen jullie dan
beginnen met verkopen!
Naast de boekjes die we uitdelen kunnen de loten ook online verkocht worden. Jullie ontvangen op
zaterdag 15 september een e-mail met daarin een
persoonlijke link waarmee jullie familie, vrienden en mede
clubgenoten kunnen uitnodigen om loten te kopen. Niet
van iedereen is bij ons een e-mailadres bekend. Ontvang je
op 15 september geen e-mail maar wil je wel digitaal loten
k u n n e n v e r k o p e n , s t u u r d a n e e n e - m a i l
naar groteclubactie@hkvachilles.nl  met hierin je naam en
e-mailadres dan sturen wij jouw persoonlijke link naar je
toe.
 
Dit seizoen zullen er ook weer prijzen komen voor de beste
verkopers en het best verkopende team. De prijs voor het
bestverkopende team, zal een financiële bijdrage zijn voor
het teamuitje. Hoe meer er wordt verkocht, hoe hoger deze
bijdrage!!
Er zullen ook weer individuele prijzen te verdienen zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan
cadeaubonnen afhankelijk van welke leeftijd de verkoper heeft (denk aan Intertoys, bioscoopbon
enz).We hopen dat er dit seizoen weer veel loten verkocht zullen worden. Trek met elkaar de wijk in,
bel aan bij de buren, stuur je link door aan iedereen die je kent en spreek alle Achillianen aan op het
veld! Zaterdag is al gelijk een goed moment om Achillesleden te vragen om loten te kopen, want dan
vinden er veel thuiswedstrijden plaats. 
Als je boekje vol is kan je deze in de Grote Clubactiedoos stoppen in de kantine. Wil je een nieuw
boekje, stuur dan een e-mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl, dan zorgen we dat het nieuwe boekje
bij je terecht komt.
 
Groetjes, 
Rianne van Groen 
Mirjam Nieuwveld



Outdoor Cinema 28 september
***************************

Lieve beeldbuiskindertjes opgelet! Over twee weken staat de eerste echte AC activiteit van dit seizoen
op het programma: de Outdoor Cinema. We gaan ons prachtige terrein ombouwen tot een heus
filmtheater alwaar we twee leuke films zullen vertonen aan het hopelijk massaal toegestroomde
publiek. De toegangskaartjes zijn voor de speciale avond helemaal gratis, en daarnaast zullen we voor
wat lekkers zorgen. Genoeg ingrediënten voor een leuke avond denken wij, maar het is pas echt top als
jij er ook bij bent! Blok 28 september daarom maar vast in je agenda. Van 18.30 tot 20.30 is ons
openluchttheater namelijk geopend voor alle Fjes, Etjes en Dtjes. Nadat we alle popcorn bij elkaar
hebben geveegd en de volgende film klaar hebben gezet kan de volgende voorstelling beginnen. Van
21.00 tot 23.00 uur is het de beurt aan alle C, B en A teams. Mocht het weer niet meewerken deze dag
dan gaan we gewoon lekker binnen zitten. Tijdens beide voorstellingen wordt een voor de doelgroep
geschikte film gedraaid. Tips kunnen deze week nog worden doorgegeven aan CineMarinus (stuur
hem een appje).

Namens de AC,
Julia & Rinus



Contact Raad

CR- Nieuws
***********

Klaverjassen
Er is mij door diverse mensen gevraagd wanneer er weer geklaverjast ging worden.
Ik heb 3 data wanneer de kantine vrij is.
Het zijn 19 oktober, 23 november en 21 december.
Ik hoop dat er weer veel mensen zich aanmelden, via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel. 070-
3251134.
Laat van je horen

Groetjes
Olga

mailto:ovreijn@hotmail.com


Ledenlijst
 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

Aangemeld als lid: Jan (P.J.) Woestenburg
Jamie (J.A.) de Bruijm
Maco (M.R. Bijlstra

Olga



PensionadapowerPensionadapower Bosiefje
***********************

ROPESKIPPING

Ik wilde het met U hebben over het fenomeen ,, ROPESKIPPING".
U zult denken dat zal wel iets nieuws zijn van de laatste tijd daar alles wat nieuw is in een Engelse
term uitgedrukt dient te worden.
Gemailed is gewoon een berichtje gestuurd,geliked is gewoon dat je het ermee eens bent en het leuk
vindt,een smiley is gewoon een lachebekje en zo zijn er legio voorbeelden en ik hoef ze U niet te
noemen want waarschijnlijk weet U het beter.
Ik zag laatst in een sportprogramma op de Belgische TV een internationaal ropeskipping tournooi en
heb met open mond zitten kijken.
Was het dan iets bijzonders zult U zeggen ?? Dat niet maar om U uit de droom te helpen, ik lever boter
bij de vis, het was gewoon ,, TOUWTJE SPRINGEN ".
Naar touwtje springen kijkt geen hond maar bij ropeskipping zit je aan de buis gekluisterd.
Ik vraag me af als je deze sport beoefend of je dan geropeskipped hebt of skipgeroped maar dit
terzijde.
Het is een vorm van turnen of acrobatische gymnastiek en een team gekleed in strakke catsuits maken
de vreemdst mogelijke capriolen tijdens het touwtje springen.
Het kan per team met 1 touw of nog ingewikkelder met 2 touwen ( zgn double dutch) en ik zou niet zo
gauw  weten wat de vertaling hiervan is. 
Het was echt leuk om te zien hoe er allerlei kunstjes gemaakt werden bij het springen.
Ik vergelijk het met een soort van break/streetdancing maar dan nog ingewikkelder omdat er ook nog
steeds touwtje bij gesprongen moet worden
De deelnemers gooide hun hele ziel en zaligheid in hun discipline.
Je had 2 of 4 teamleden die synchroon sprongen dezelfde kunstjes maakte terwijl ze per persoon 1
touw gebruikte.
Je had ook 2 teamleden die 2 touwen tegen elkaar  indraaide terwijl de overige leden hierdoor
sprongen en de meest ingewikkelde figuren maakte.
Nu zult U zeggen daar heb je die pensionada's weer over vroeger, maar wij deden dit al 60 jaar geleden
het touwtje springen en ook het 2 touwen systeem was voor ons geen probleem en waren hier pikeur in
onder het zingen van in spin de bocht gaat in uit spuit de bocht gaat uit.
Het was toentertijd opeens touwtje springtijd en zonder dat iemand het sein gaf kwam iedereen naar
buiten om touwtje te springen de straat was van ons.
Niet van die geavanceerde touwen met handvattenen glitters in het touw van Intertoys maar gewoon
een stuk overgebleven waslijn van je moeder of een stuk sisal touw dat om een pakket gezeten had dat
je vader of een oom van zijn werk had meegenomen.
Dit fenomeen speelde meerdere keren per jaar, opeens was het knikkertijd  of tollentijd of stonden we
met een bal te stoepranden of speelde  verstoppertje, dit gaf niemand aan maar gebeurde gewoon.
Ja touwtje springen op straat kom er maar eens mee, ze kijken je aan of je niet goed bij je hoofd bent
of van een andere planeet.
De verleden tijd schiep ook de mogelijkheid , want eerlijk is eerlijk het kon ook daar bij ons in de
straat maar 4 personen een auto hadden, 2 families hadden een TV en als een van die kinderen je
vriendje of vriendinnetje  was kon je daar kijken naar dappere dodo ( een poppenspel) of hertje kantjil
( een schimmenspel) maar nu dwaal ik te ver af en word ik te oubollig

Dus lieve lezers ropeskipping kan iedereen en is een weldaad voor je conditie dus let's ropeskipping.

groetjes Elly en Rene



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!!!



Pleunen

De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:

Woensdag 19-9 18.00 uur Achilles Wolven – ONDO F3

Zaterdag 09.00 uur Achilles E4 – Lynx E3
09.00 uur Achilles E2 – Phoenix E5
09.30 uur Achilles D1 – Refleks D1
10.00 uur Achilles Wolven – Die Haghe F2
10.00 uur Achilles Beren – VEO F2
10.30 uur Achilles B1 – OVVO/De Kroon B1
11.00 uur Achilles E1 – Valto E1
11.45 uur Achilles C1 – Tempo C1
12.00 uur Achilles D3 – Lynx D1
12.45 uur Achilles B2 – Avanti B4
13.00 uur Achilles D2 – Futura D1
14.00 uur Achilles 5 – ONDO 3
15.30 uur Achilles 6 – Pernix 5
17.00 uur Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 8
18.30 uur Achilles 8 – Meervogels/Fisica 6

Zondag: 11.00 uur Achilles 9 – Die Haghe 6
12.30 uur Achilles 4 – DSC 4

Succes allemaal!!!



Opstellingen voor week 38 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag

1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK17549
za 22/09

ONDO 1 -  Achilles 115:30

Dames Is bekend

Heren Is bekend

Coach Ton v.d. Laaken

Verzamelen 14:00

Scheidsrechter Michel Baart

Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande

2 Klasse: ROKD Wedstrijdnummer: WK11302
za 22/09

Nieuwerkerk 3 -  Achilles 212:30

Dames Is bekend

Heren Is bekend

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee

Verzamelen 10:45

Scheidsrechter
Jaap van 
Bruggen

Locatie De Kleine Vink in Nieuwerkerk ad IJssel

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK11321
za 22/09

Refleks 3 -  Achilles 317:00

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 16:15

Scheidsrechter
Cock 
Matthijsse

Locatie Prinses Irene in Rijswijk

4 Klasse: R2B Wedstrijdnummer: WK11313
zo 23/09

Achilles 4 -  DSC 412:30

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11313
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=347
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11321
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1680
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11302
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=312
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17549


Verzamelen 11:45

Scheidsrechter Chris Hermans

Locatie Pomonaplein in Den Haag

5 Klasse: R3S Wedstrijdnummer: WK11303
za 22/09

Achilles 5 -  ONDO 314:00

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 13:15

Locatie Pomonaplein in Den Haag

6 Klasse: R4L Wedstrijdnummer: WK12613
za 22/09

Achilles 6 -  Pernix 515:30

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

Heren
Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Michael 
Matla, Tjitse Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg

Coach

Verzamelen 14:45

Locatie Pomonaplein in Den Haag

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK11603
za 22/09

Achilles 7 -  TOP / SolarCompleet 817:00

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 16:15

Scheidsrechter
Niels 
Aandewiel

Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking Nelleke zie 7

8 Klasse: S-089 Wedstrijdnummer: BK11666
za 22/09

Achilles 8 -  Meervogels / Física 618:30

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 Nelleke de Kort

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11666
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=BK11603
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=WK12613
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=WK11303
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2


Verzamelen 17:45

Scheidsrechter Marinus Stulp

Locatie Pomonaplein in Den Haag

9 Klasse: S-232 Wedstrijdnummer: BK11533
zo 23/09

Achilles 9 -  Die Haghe 611:00

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 10:15

Scheidsrechter Ed Arbouw

Locatie Pomonaplein in Den Haag

A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK14483
za 22/09

Vitesse A1 -  Achilles A113:00

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 11:15

Vervoer van Vianen, Pot, de Reu, de Jong

Locatie De Bongerd in Barendrecht

A2 Klasse: A1E Wedstrijdnummer: WK14974
za 22/09

VEO A1 -  Achilles A211:30

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

Verzamelen 10:15

Vervoer Spetgens, Lek, van Duijvenbode, van Nieuwenhuijzen

Scheidsrechter George Lamars

Locatie Westvliet in Voorburg
Opmerking Maaike, Pauline, Robbin, Stef zie A1

A3 Klasse: A-023 Wedstrijdnummer: BK13786
za 22/09

Dubbel Zes A1 -  Achilles A312:00

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13786
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=WK14974
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=485
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14483
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=BK11533
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2


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

Coach Tobias Welbergen

Reserves Olivia van Bleijswijk, Lucas Winia

Verzamelen 11:15

Locatie Stokroosveld in Den Haag

A4 Klasse: A-033 Wedstrijdnummer: BK13761
za 22/09

Phoenix A2 -  Achilles A411:00

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 9:45

Vervoer Zuidhof, van Zantwijk, Brauer, Leben

Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer
Opmerking Reserveshirts !

B1 Klasse: B1L Wedstrijdnummer: WK15873
za 22/09

Achilles B1 -  OVVO / De Kroon B110:30

Dames Floor Schuiten, 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

Reserves Ivy van Giffen

Verzamelen 9:30

Scheidsrechter K. van Wijk

Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking afgemeld: Merel Dekeling; Olivia en Lucas zie A3

B2 Klasse: B-045 Wedstrijdnummer: BK15031
za 22/09

Achilles B2 -  Avanti B412:45

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 12:00

Scheidsrechter Koen Baak

Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking Ivy zie B1

C1 Klasse: CHKD Wedstrijdnummer: WK16203

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16203
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=BK15031
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=WK15873
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=BK13761
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=169


za 22/09

Achilles C1 -  Tempo C111:45

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 11:00

Scheidsrechter W. Houwerzijl

Locatie Pomonaplein in Den Haag

C2 Klasse: C-089 Wedstrijdnummer: BK16345
za 22/09 Meervogels / Física C3 -  Achilles C2

11:15

Dames
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 10:00

Vervoer Gerritsen, Koene, Vijverberg, Ros

Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer
Opmerking afgemeld: Elishya Ros Reserveshirts !

D1 Klasse: DHKG Wedstrijdnummer: WK16648
za 22/09 Achilles D1 -  Refleks D1

9:30

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 8:45

Scheidsrechter
Diana 
Boogaard

Locatie Pomonaplein in Den Haag

D2 Klasse: D-038 Wedstrijdnummer: BK17872
za 22/09 Achilles D2 -  Futura D1

13:00

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 12:15

Scheidsrechter
Lars 
Hogewoning

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=BK17872
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=WK16648
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=BK16345
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2


Opmerking Jim zie D1

D3 Klasse: D-080 Wedstrijdnummer: BK17677
za 22/09

Achilles D3 -  Lynx D112:00

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 11:15

Scheidsrechter Frank Pot

Locatie Pomonaplein in Den Haag

E1 Klasse: E-009 Wedstrijdnummer: BK20082
za 22/09

Achilles E1 -  Valto E111:00

Dames Britt Linse, Lisette Houwing

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

Coach Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven

Verzamelen 10:30

Scheidsrechter Joël Sanches

Locatie Pomonaplein in Den Haag

E2 Klasse: E-137 Wedstrijdnummer: BK23293
za 22/09

Achilles E2 -  Phoenix E59:00

Dames Fleur Verwijs, Sophie Pasutto

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies

Coach Linda v.d. Haak, Nova Lek, Sterre Groen

Verzamelen 8:30

Scheidsrechter Marinus Stulp

Locatie Pomonaplein in Den Haag

E3 Klasse: E-106 Wedstrijdnummer: BK19713
za 22/09

ALO E4 -  Achilles E310:00

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman

Heren Milan van der Geest, Sem Maas

Coach Simon Rodriguez

Verzamelen 9:30

Scheidsrechter
Jennifer 
Weyman

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK19713
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=BK23293
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=BK20082
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=BK17677


Locatie Bosjes van Pex in Den Haag
Opmerking Reserveshirts !

E4 Klasse: E-170 Wedstrijdnummer: BK25199
za 22/09

Achilles E4 -  Lynx E29:00

Dames Imke van der Veen, Lianne Plugge

Heren Jesse de Groot, Niels Latour, Remi van Breukelen

Coach Eva van Amelsvoort, Floris Bouwman, Stef van den Brand

Verzamelen 8:30

Scheidsrechter
Katrien 
Volleman

Locatie Pomonaplein in Den Haag

F Klasse: F-005 Wedstrijdnummer: BK21820
za 22/09

VEO F1 -  Achilles Tijgers9:00

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 8:00

Vervoer Puijk, Deurloo, van Mosel

Scheidsrechter
Puck, V 
Verschoor, P

Locatie Westvliet in Voorburg

F Klasse: F-062 Wedstrijdnummer: BK21880
za 22/09

Achilles Beren -  VEO F210:00

Dames Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie Diemel

Heren Owen Verheijen, Raoul Eikenboom, Vincent Zoutendijk

Coach

Verzamelen 9:30

Scheidsrechter
Pepijn van 
Loon

Locatie Pomonaplein in Den Haag

F Klasse: F-068 Wedstrijdnummer: BK21375
wo 19/09 Achilles Wolven -  ONDO F3

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK21375
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=BK21880
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=BK21820
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=BK25199
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13


18:00

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os

Verzamelen 17:30

Scheidsrechter Marinus Stulp

Locatie Pomonaplein in Den Haag

F Klasse: F-068 Wedstrijdnummer: BK25483
za 22/09

Achilles Wolven -  Die Haghe F210:00

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os

Verzamelen 9:30

Scheidsrechter Daniek Suurd

Locatie Pomonaplein in Den Haag

F Klasse: F-088 Wedstrijdnummer: BK25498
za 22/09

ONDO F6 -  Achilles Leeuwen9:00

Dames Fiep den Hartog, Minka Boelhouwer, Philène van Eijk

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot

Coach Britte van Groen, Rianne van Groen

Verzamelen 8:00

Vervoer de Groot, den Hartog, Laarhoven

Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=312
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25498
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=BK25483
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2


VELDDIENSTEN
Zaterdag
08.30 – 10.00 Floris, Sterre
10.00 – 11.00 Ricado, Owen
11.00 – 12.00 Danique, Arjen
12.00 – 13.00 Annelot, Niek
13.00 – 14.00 Nikki, Jamie
14.00 – 15.30 Mathijs
15.30 – 17.00 Ivo
17.00 – 18.30 Martijn
18.30 – einde Sem

Zondag
10.30 – 12.30 Alexander
12.30 – einde Ike

Bij verhindering zelf voor een
vervanger zorgen!!!

WASROOSTER
17-09 Monique Alsem
24-09 Vera Rodriguez
01-10 Anneke 

Zoutendijk
08-10 Coby Linse
15-10 Marian Lijmbach

Bel even naar de kan t ine
(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 29 en 30 september 2018

Maassluis – Achilles
KCC/SO natural 4 – Achilles 2
Pernix 4 – Achilles 3
Achilles 4 – KVA 3
Achilles 5 – Excelsior 4
Achilles 6 is vrij
TOP/SolarCompleet 8 – Achilles 7
Meervogels/Fisica 6 – Achilles 8
Die Haghe 6 – Achilles 9
Tempo A1 – Achilles A1
TOP/SolarCompl. A2 – Achilles A2
Achilles A3 – Dubbel Zes A1
Achilles A4 – Phoenix A2
OVVO/De Kroon B1 – Achilles B1
Avanti B4 – Achilles B2
Achilles C1 – Fortuna/Delta Log. C1
Achilles C2 – Meervogels/Fisica C3
Pernix D1 – Achilles D1
Futura D1 – Achilles D2
Lynx D1 – Achilles D3
Valto E1 – Achilles E1
Phoenix E5 – Achilles E2
Achilles E3 – ALO E4
Lynx E2 – Achilles E4
Achilles F Tijgers – VEO F1
VEO F2 – Achilles F Beren
Die Haghe F2 – Achilles F Wolven
Achilles F Leeuwen – ALO F3

Za 16.00 uur
Za 10.30 uur
Za 15.30 uur
Za 14.25 uur
Za 15.50 uur

Za 17.00 uur
Za 17.00 uur
Zo 11.30 uur
Za 12.30 uur
Za 17.00 uur
Za 13.00 uur
Za 11.30 uur
Za 15.30 uur
Za 14.45 uur
Za 10.30 uur
Za 09.30 uur
Za 14.00 uur
Za 10.30 uur
Za 10.00 uur
Za 10.00 uur
Za 09.00 uur
Za 11.55 uur
Za 11.00 uur
Za 10.55 uur
Za 09.00 uur
Za 11.00 uur
Za 09.55 uur
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