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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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Nieuw seizoen, nieuwe initiatieven vóór ons allemaal! 
********************************************** 

 
Ieder jaar worden er binnen Achilles weer nieuwe initiatieven genomen om onze 
vereniging stukje voor stukje beter, groter, rijker, schoner of professioneler te 
maken. Of het nou gaat om het schoon houden van ons complex of het ophalen van een “extraatje” naast de 
gebruikelijke inkomsten, het wordt allemaal gedaan uit liefde voor onze club.  
Zo ook dit jaar. Ieder die onze site en de Leeuwenkrabbels leest, heeft kunnen lezen dat we zijn gestart met “Het Clean 
Team” wat er voor moet zorgen dat onze accommodatie met meer regelmaat schoongemaakt wordt. Én de heren 
Fabian van Hagen en Frank Baars zijn inmiddels druk leden aan het werven voor “De Club van 100”, voor een mooi 
extraatje naast de gebruikelijke inkomsten.  
 
Club van 100 
De Club van 100 is een initiatief dat al door veel sportverenigingen opgepakt is, om op een relatief makkelijke manier 
geld te genereren voor een specifiek uitgekozen doel binnen de betreffende vereniging. Het principe is simpel; je 
betaald 100 euro extra aan de vereniging en je hoort erbij! Je hoort vanaf dat moment bij de Club van 100. Deze groep 
leden en donateurs bepaald samen wat er met de inleg van de leden gedaan zal worden, uiteraard ten bate van in ons 
geval HKV Achilles. Stel dat je als vereniging 100 leden zo ver kan krijgen om lid te worden van de Club van 100, dan 
heb je dus een extraatje van 10000 euro om te besteden aan een mooi doel. En laat Achilles nou nét een aantal mooie, 
soms jaarlijks terugkerende doelen hebben waar áltijd te weinig geld voor is. Of het nou gaat om de inrichting van onze 
nieuwe kantine, of om de aanschaf van spullen om de core-training te professionaliseren, het zou zomaar bekostigd 
kunnen worden door dit extraatje.  
Interesse in zo’n mooi initiatief? Mail dan vrijblijvend en zonder verplichtingen naar clubvan100@hkvachilles.nl en laat 
je informeren over de mogelijkheden.  
 
Clean Team 
Vroegah, toen de gemeente nog periodiek ons complex schoon kwam maken, was het niet nodig om zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Of naja… er moest natuurlijk na een goed feestje wel even opgeruimd en gedweild worden, maar 
als het om de grondige schoonmaak ging stond de gemeente vroeger klaar om eens in de zoveel tijd alles aan kant te 
krijgen.  
De gemeente is echter gestopt met deze periodieke schoonmaak en dat wil dus zeggen dat we er zelf nog meer voor 
moeten zorgen dat alles schoon en opgeruimd is. En eigenlijk, als je er over nadenkt, is dat zo gek nog niet. Sterker nog, 
er zijn genoeg verenigingen om ons heen die al eeuwen een “Clean Team”-systeem hebben, waarbij er eens in de zoveel 
tijd een team verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de kleedkamers, of de keuken, of de kantine of verzin het 
maar! En nu, hebben wij dus ook zo’n systeem! Mooi toch? Gewoon eens in de zoveel tijd met je team de handen uit 
de mouwen steken om ons complex zo schoon mogelijk te houden. Ook nog eens goed voor de teambuilding.. zo heeft 
ook onze selectie eerder dit seizoen al laten zien hoe leuk het is om de handen uit de mouwen te steken. En nu kunnen 
we weer lekker douchen op Achilles, en hoeven we ons niet te verontschuldigen tegenover onze tegenstanders dat ze 
bezweet en vies de auto in moeten stappen… ;-) 
Al met al een stel mooie initiatieven die er wederom voor zorgen dat Achilles weer een stukje beter, groter, rijker, 
schoner of professioneler te maken. De ene om geld te genereren, de ander om de boel schoon en opgeruimd te 
houden. Maar beiden zijn initiatieven om trots op te zijn en belangrijk om even bij stil te staan samen. 
 
Goed bezig Achilles!  
 
Tot volgende week! 
Groeten, 
Bart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clubvan100@hkvachilles.nl
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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 
 
 

ACHILLES FIT en de CPC 
 
Zondag 10 maart vindt de 45e editie plaats van de traditionele City-Pier-City loop.  
Veel Achillianen, jong en oud, hebben mooie prestaties geleverd en reken maar dat daar de nodige trainingen aan 
vooraf zijn gegaan. Zeker als je de 5,10 of 21,1 km loopt. 
 
Een goede voorbereiding is het halve werk en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Achilliane Sanny Schoon (zie foto) heeft een prima staat van dienst bij diverse sportverenigingen en andere organisaties, 
organiseert bootcamps en weet alles van trainingsschema’s en schoeisel. 
Zij staat te popelen om aan de slag te gaan met een grote groep Achillianen die onder vakkundige begeleiding wordt 
klaargestoomd voor de CPC.  

                       
 
Wat kan je verwachten? 

• Verzamelen voor de poort van het Pomonaplein 
• 13 trainingen van een uur (dinsdagen 19.30 – 20.30 uur) 

27 nov * 4, 11, 18 dec * 8, 15, 22, 29 jan * 5, 12, 19, 26 feb * 5 maart 
• Kosten 50 Euro (overmaken e/o eenmalige incasso voor de eerste training) 
• Achilles FIT start als er minimaal 8 deelnemers zijn 

 
Doe jij ook mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan en mail naar bvdt@hkvachilles.nl (o.v.v. Achilles FIT). 
Mocht je nog vragen hebben, gebruik hetzelfde mailadres. 
 
Harald 

mailto:bvdt@hkvachilles.nl
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TC 
*** 

 
Nieuwe seizoen, nieuwe frisse start: 
 
Zoals al eerder aangekondigd is de TC  een nieuwe weg ingeslagen.  Er zal de komende jaren veel meer aandacht 
besteed gaan worden aan de opleiding van kinderen d.m.v. het begeleiden van de trainers. Er staat nu een 
jeugdbeleidsplan en dit willen we op deze manier verdere invulling gaan geven. De huidige TC zal op trainingsavonden 
rondlopen en de trainingen gaan bekijken. Het is namelijk belangrijk dat van onder af alle kinderen dezelfde basis 
meekrijgen om zodoende iedereen met gelijke kansen op te leiden. Dit moet uiteindelijk resulteren in de doorstroming 
van nog meer talenten. 
Afgelopen zomer is er in overleg met de jeugdsportcoördinator (JSC) en de TopC een plan opgezet, wat dus meer 
talenten zou moeten opbrengen. Hierbij is aan iedere categorie gedacht en dat iedereen op zijn/haar manier de lol van 
korfbal blijft behouden.  
 
Er wordt uiteraard niet alleen primair naar korfbal gekeken. Als club willen we de juiste uitstraling houden en dat 
betekent dat er vele randzaken ook op orde moeten zijn. Denk hierbij aan scheidsrechters die bij de jeugd  per jaar meer 
dan 250 wedstrijden moeten fluiten. Of de materialen die we graag zo lang mogelijk willen gebruiken. Alle ouders die de 
kinderen naar de uitwedstrijden vervoeren en uiteraard de kantine bezetting tijdens de trainingen en wedstrijden. 
We zullen elkaar nodig hebben om Achilles nog groter en mooier te maken dan we al zijn! 
Hierdoor zullen we met z’n allen wel aan een paar punten moeten denken: 
 

• Laat de scheidsrechters de wedstrijden fluiten. Help hem of haar daarbij door dat te respecteren en alleen de 
Achillesteams aan te moedigen. We zijn blij dat er elke week weer genoeg scheidsrechters staan en we hebben 
hen ook keihard nodig. Daarnaast willen we graag een positief signaal naar de kinderen afgeven en hen leren 
zich op hun eigen spel te concentreren. Dit geldt uiteraard ook bij uitwedstrijden. 

• Afgelopen jaren zijn de materiaalhokken meerdere keren opgeruimd. Wanneer we dit niet met z’n allen netjes 
houden is het na een paar weken alweer een zooitje. Denk er ook aan om de ballen en de palen op het veld op 
te ruimen wanneer ermee is gespeeld/getraind. Laten we de kinderen en elkaar hier ook op aanspreken. We zijn 
samen verantwoordelijk. 

• Wanneer je als ouder niet kan rijden of kantine dienst kan staan, probeer dit dan onderling te ruilen. Ook hier 
zijn we afhankelijk van. Vele handen (die goed samenwerken) maken licht werk. 

 
Naast de ontwikkeling blijft het plezier natuurlijk een zeer belangrijk aspect binnen onze club. Mede door het samen 
trainen bij de allerjongsten pakken we beide aspecten aan. Iedereen zal zijn of haar eigen ontwikkeling doormaken, 
maar het plezier moet altijd blijven! We kijken dus naar de langere termijn. 
Het is voor ons dus ook irrelevant of iemand bijvoorbeeld in een F1 of F7 zit. Zeker op deze leeftijd valt nog niet te 
zeggen of iemand talent heeft of niet, het kan namelijk nog alle kanten op. 
Hierdoor hebben we bij de F ook een verandering doorgevoerd. We gaan de F ploegen tegenwoordig niet meer met 
een cijfer aanduiden maar met een naam, zoals de kangoeroes. In het krantje en website  zal ook vanaf heden de 
volgende benamingen worden gebruikt: 
 
Achilles Tijgers 
Achilles Beren 
Achilles Wolven 
Achilles Leeuwen 
 
We proberen in de eerste weken van de competitie ook met ouders te gaan zitten en dit 
bovenstaande nogmaals bespreken. Maar u kunt uiteraard altijd contact opnemen met de TC 
leden, hieronder nogmaals per categorie de aanspreekpunten: 
 
Senioren: Bastiaan O. En Dylan R. 
A-Jeugd: Koos V. 
B en C jeugd: Nicole B. 
D jeugd: Joy O. 
E jeugd: Sander N. 
F jeugd: Frank B. 
 
Of u kunt een mail sturen naar:  tc@hkvachilles.nl 
 

mailto:tc@hkvachilles.nl
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Wij willen iedereen een succesvol en plezierig seizoen toewensen! 
 
Groeten 
De TC 
 
 

Materiaalcommissie 
***************** 

 
Bende in de container!!!  
Zouden jullie een berichtje kunnen plaatsen over de bende in de container? In 1 week 
tijd is het van netjes opgeruimd naar hoe het daarvoor was. Bijgevoegd 2 foto's van eerst, 
en 2 foto's van afgelopen weekend. 
 
Bovendien is na afgelopen zaterdag het scorebord en bediening blijven liggen, net als 
de stoeltjes aan het veld. Dat de paal er nog in zat kan gebeuren, die zit vast, maar dat 
mensen wel hun best te doen 'm eruit te halen.  
 
Jullie kunnen bovenstaand iets netter en duidelijker verwoorden dan ik. Hierbij wat 
puntjes die in acht genomen moeten worden op het veld. 
 
- Leg de voetplaten bij de achterlijn tegen het hek aan, niet in de container. Daar 
mogen alleen de aluminium steunen van het gras. 
 
- De ladders moeten aan de muur gehangen worden, leg ze niet los neer, dan raken ze 
kwijt. Er zijn speciaal haken aan de muur gemaakt. 
 
- Doe je ballentas dicht! Er blijven regelmatig ballen op het veld en in de container 
slingeren. Zorg dat je ballentas goed dicht zit en netjes in het rek ligt. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor de ballen. Je krijgt geen nieuwe als je ze kwijtraakt, daar moet je 
zelf voor zorgen.  
 
- Vergeet nooit het scorebord op te ruimen! Een scorebord is 
ontzettend duur en mag je nooit op het veld laten liggen. Deze 
kan je het beste achterin de container op z'n zij zetten. 
 
- Manden horen op de mandenkar. Deze laat je niet slingeren in 
de container. Er is genoeg ruimte aan de haken en op de 
mandenkar dus geen smoes om een mand op de palen te leggen. 
 
- Lijnen horen netjes aan de zijkant. Probeer tot de zaal deze 
goed op te ruimen en niet in de knoop terug te leggen. Dat 
maakt het wel zo prettig voor de volgende. 
 
Tenslotte wil ik alle trainers vragen hier goed op te letten. Samen houden we het 
netjes en opgeruimd. We willen niets kwijtraken doordat het niet opgeruimd is. Dat 
geldt ook voor de laatste die een wedstrijd heeft. Ruim al het afval op, het scorebord 
en de stoeltjes.  
 
Ilan Verboom 
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EK Korfbal: promotie en vrijwilligers!  
******************************** 

 
Donderdag 6 september is de kaartverkoop voor het finaleweekend van het IKF European Korfball Championship 
2018 van start gegaan. Tickets kunnen worden besteld op thisiskorfball.com. 
 
Namens het KNKV wil ik je vragen om ons met je vereniging te ondersteunen bij de promotie van dit mooie 
evenement en bij het werven van vrijwilligers.  
 
Zou je bijgaande banners op de website en/of social mediakanalen van jouw vereniging willen (laten) plaatsen? Op de 
social mediakanalen graag de volgende hashtags gebruiken: #EKC2018 #thisiskorfball 
 
Hieronder een voorbeeldtekst, die je op de website zou kunnen gebruiken: 
 
------------------------------------------- 
EK Korfbal: ticketverkoop en vrijwilligers 
Over ruim een maand speelt TeamNL Korfbal het EK in Friesland. In Drachten, Gorredijk, Leeuwarden en 
Heerenveen spelen de zestien beste landen van Europa om de EK-titel én om een ticket voor het WK, volgend jaar in 
Zuid-Afrika. 
 
Donderdag is de kaartverkoop voor het finaleweekend in Sportstad Heerenveen gestart. Ga naar thisiskorfball.com en 
bestel jouw tickets! 
 
Vrijwilligers 
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen bij het EK (13-21 oktober)? De toernooiorganisatie is op zoek naar 
korfballiefhebbers, die breed inzetbaar zijn (bijvoorbeeld als chauffeur, cameraman, begeleider van een land, 
tribunecontroleur, kaartverkoper, etcetera). Wij bieden je uiteraard kleding, eten en drinken en vooral; een 
onvergetelijke ervaring. Interesse? Voor aanmelden en vragen: stuur een e-mail naar vrijwilligers@knkv.nl. Vermeld in 
de mail je naam en leeftijd en geef aan welke rol(len) je graag zou willen vervullen. Je aanmeldgegevens worden alleen 
voor dit doeleinde gebruikt en zullen na het EK worden verwijderd. 
 
PS. Volg jij TeamNL Korfbal al via Instagram? 
------------------------------------------- 
 
Alvast hartelijk dank voor je medewerking. 
 
Vriendelijke groet, 
Roelof Jan Vochteloo 
Manager Communicatie/persvoorlichter 
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 
 
 
 
 
 

http://thisiskorfball.com/
wlmailhtml:%7b581B9C12-6243-4159-AE37-1FFC4AF51369%7dmid:/00000083/thisiskorfball.com
mailto:vrijwilligers@knkv.nl
https://www.instagram.com/teamnlkorfbal
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Activiteiten Agenda Senioren 

11-09 
15-09 
 

Kookworkshop 
Openingsdag met 
openingsfeest 

23-09 
25-09 
05-10 
 

Kantine verhuurd 
Kookworkshop 
JAV Deel 2 
 

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

 
Phoenix – Achilles 7-5 
Dalto/Klaverbladverz.3 – Achilles 2 23-13 
Excelsior 3 – Achilles 3 12-21 
Achilles 4 – HKV/Ons eibernest 4 12-8 
Achilles 5 – Weidevogels 4 11-13 
Achilles 6 – Atlantis 3 17-10 
Achilles 7 – Tempo 7  
Vriendenschaar 3 – Achilles 8 8-16 
Achilles 9 – Fortuna/Delta Log. 8 10-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Phoenix – Achilles 7-5 
ONDO – korbis 19-16 
IJsselvogels – GKV 9-11 
Maassluis – Excelsior 12-18 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 1 1 0 0 2 18 12 6 0 
ONDO 1 1 0 0 2 19 16 3 0 
GKV 1 1 0 0 2 11 9 2 0 
Phoenix 1 1 0 0 2 7 5 2 0 
IJsselvogels 1 0 0 1 0 9 11 -2 0 
Achilles 1 0 0 1 0 5 7 -2 0 
Korbis 1 0 0 1 0 16 19 -3 0 
Maassluis 1 0 0 1 0 12 18 -6 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Dalto/Klaverbladverzekeringen 3 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag speelde ook Achilles 2 de eerste competitiewedstrijd. De eerste tegenstander was Dalto 3. Na een 
lange voorbereiding met veel oefenduels, waren we er helemaal klaar voor. Al snel in de wedstrijd keken we tegen een 
kleine achterstand aan, door te weinig rebounds kon Dalto blijven herhalen en hadden wij moeizame aanvallen. Invaller 
Pepijn kon er met zijn lengte voor zorgen dat ook wij betere aanvallen konden gaan neerzetten. Vlak voor rust kwamen 
we op gang en kwamen we dichterbij. We gingen de rust in met een verschil van twee punten in het voordeel van 
Dalto. Tot 10 minuten na de rust konden wij nog meekomen. Door frustratie en fouten was het daarna klaar. Dalto liep 
uit en wij konden daar niks meer tegenover zetten. De uiteindelijke (23-13) eindstand was onnodig en zonde.  
 
Komende week spelen we onze eerste thuiswedstrijd. Alle reserves en invallers bedankt! 
 
Julia 
 
Excelsior 3 – Achilles 3 
Na een prachtige zomer zijn we dan eindelijk weer gestart met het nieuwe 
seizoen vol korfbalplezier. Een aantal van ons zijn al een paar weken begonnen 
met selectietrainingen, maar nu zijn de teams bekend en mogen we aan de slag 
voor het echie. Achilles 3 kent dit jaar weer een aantal nieuwe gezichten. 
Welkom! Een frisse start vol nieuwe energie met alle ogen dezelfde kant op. De allereerste wedstrijd was tegen een niet 
al te onbekende tegenstander, namelijk Excelsior. Een jonge, gretige ploeg die een aantal van ons niet is vergeten… 
(lees: een ploeg waartegen we vorig jaar nog 9-0 achter stonden na de eerste 10 minuten). Zo’n wedstrijd mocht het 
absoluut niet worden. Met vol goede moed zijn we allemaal de wedstrijd in gegaan om de punten binnen te slepen. En 
dit ging aardig. De eerste 20 minuten waren we scherp in de afronding. Er werd op alle vlakken doelpunten gemaakt en 
al snel stonden we ruim voor met 7-2. Er kwam echter een breekpunt aan het eind van de eerste helft. We kregen 
ineens meer druk en we konden niet meer zo soepel passen. De doelpunten vlogen er ook niet meer zo makkelijk in en 
we liepen vast. En wat doe je dan als het even niet loopt? Jawel, klagen over de scheids. Stuk voor stuk waren we meer 
bezig met randzaken waaronder de scheids, dan ons eigen spel. De scheids is hierna natuurlijk niet ineens aan onze kant 
gaan staan, kortom het werd er niet beter op. En wat doet de tegenstander? Die lacht en begint langzaam terug te 
komen. De eerste helft had niet veel langer moeten duren want het stond inmiddels 7-9. Wij allemaal met chagrijnige 
gezichten het veld af, de kleedkamer in. Waar waren we nu allemaal mee bezig? Alles behalve korfbal en dat moest 
anders. Zo werden we ook toegesproken in de kleedkamer en geloof het of niet, het heeft geholpen. De tweede helft 
kwamen we sterker terug. Geen onvertogen woord meer tegen de scheid en Achilles 3 liet even zien wie er de baas was. 
Aanvallend pakten we ons spel weer op en verdedigend waren we op scherp. Ballen werden onderschept, er werd voor 
elkaar en met elkaar gewerkt aan de overwinning. Uiteindelijk hebben we ruim gewonnen met 12-21. Volgens mij een 
prima begin van de competitie.  
Ik ben trots op Achilles 3 en kijk uit naar alle overwinningen die we nog gaan pakken het komende seizoen!  
Volgende week weer een reeks thuiswedstrijden, dus mis die van Achilles 3 niet! Tot volgende week 
 
Ps. Niet een bedankje áán de scheids maar een bedankje ván de scheids deze keer. De scheids bedankte Achilles 3 voor 
het dichthouden van alle mondjes de tweede helft. Hoewel we dit voortaan vanaf minuut 1 moeten doen, is dit toch 
best bijzonder. 
 
Vriendelijke korfbalgroetjes, 
Alana Verboom 
 
Achilles 4 – HKV/Ons Eibernest 
Het seizoen is weer begonnen en als zondag 1 willen we na een mooi en gezellig seizoen vorig jaar de eer natuurlijk 
hoog houden. Daarom begonnen we met een loodzware voorbereiding waarin de stramme spiertjes na de zomerstop 
weer klaargestoomd moesten worden voor de competitie. Dit was zeker nodig want er stond meteen een kraker voor de 
deur. De eerste competitiewedstrijd moeten we aan de bak tegen oude bekenden. De ploeg waartegen we vorig jaar 
zowel in de zaal als op het veld spannende wedstrijden hebben gespeeld, HKV Ons Eibernest. Vorig jaar hebben we 
tweemaal gewonnen en twee keer verloren en die balans willen we natuurlijk weer in ons voordeel zien. Met een fitte en 
gemotiveerde ploeg moesten we er klaar voor zijn, goed om Renee na lange tijd weer in het veld te zien staan. Sten die 
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vult haar plekje langs de kant komende wedstrijden helaas nog even op maar die hopen we ook weer snel in het veld te 
zien. Zoals Puck zei; ‘je ziet er al veel beter uit dan voor je operatie Sten’, maar terug naar de wedstrijd. 
De voorbereiding heeft geholpen want we begonnen scherp met goed opgezette aanvallen en veel beweging na het 
schot. Dankzij deze beweging na de schoten en sterke rebound konden we met een aantal korte kansen van Niels, 
Tako, Erwin en Marianne al snel op een 4-0 voorsprong komen. Ook verdedigend hadden we het goed op orde en 
kwam Eibernest niet tot grote kansen. Mede dankzij het scherpe verdedigen van onder andere Erwin en Renske die Bas 
Harland en Belinda uitschakelde hielden we ze op afstand. Dat ook Eibernest  scherp verdedigde heeft Tako de eerste 
helft ook even meegemaakt na een iets te langzame schotpoging kreeg hij de bal weer terug. Aan beide kanten werd er 
hard gewerkt om het de tegenstander moeilijk te maken. De nul houden tot de rust dat zie je bijna nooit bij korfbal en 
lukte dan ook niet. We wisten wel een gat van 4 punten verschil vast te houden in de eerste helft en een tussenstand van 
7-3 gaf vertrouwen. Ook het vertoonde spel was positief en we voelde dat we de bovenliggende partij waren. Dat we dit 
niet meer weg mochten geven was duidelijk maar na rust werd het gat verkleind tot 2 punten en stond het vrij snel na 
rust 7-5 en hebben we als ploeg een mindere fase. In de afronding was de scherpte even weg en kwam HKV Ons 
Eibernest sterk terug in de wedstrijd. Gelukkig ontbrak op belangrijke momenten de scherpte en miste ze een aantal 
strafworpen waardoor de voorsprong altijd minimaal 2 punten bleef. Met nog 10 minuten te spelen stond het 9-7 en zo 
bleef het een tijdje staan waardoor de wedstrijd niet beslist werd door ons. De kansen waren er wel weer maar aan beide 
kanten vielen de doelpunten niet. Toch misschien de vermoeidheid die door het scherpe verdedigen toe begon te slaan? 
Met nog 5 minuten op de klok leek de beslissing te vallen toen Tako vanuit een vrije bal de 10-7 raak schoot en ons 
over het dode punt heen hielp. Plotseling vielen de schoten kort voor het einde wel weer en had Eibernest snel een 
antwoord en viel de 10-8 met nog maar vier minuten. Ook in de slotfase met een kleine voorsprong wisten we dat we 
deze overwinning niet meer uit handen mochten geven en kon Erwin zich over de vermoeidheid heen zetten en 
scoorde de 11-8 en werd de wedstrijd beslist met de 12-8. Een heerlijke en verdiende overwinning in de eerste 
competitiewedstrijd waar we tevreden mogen zijn over ons spel. Op naar de volgende wedstrijden waarbij we hopen 
iedereen weer fit in het veld te zien staan. Tot die tijd hopen we dat we net zoals deze dag hulp krijgen van andere 
Achillianen, Niek, Vera en Laura bedankt dat jullie er bij konden zijn. 
 
Ik heb begrepen dat Erwin een speciale training voor voor aankomende donderdag gaat voorbereiden om er voor te 
zorgen dat we de overwinningen binnen blijven halen. Hierbij zullen er een speciale oefeningen op korte kansen zijn 
dus verwachten we dat Niels er bij zal zijn. 
 
Alex 
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Wat was 
******** 

 
Valto A1 – Achilles A1 7-21 
KVS/Maritiem A2 – Achilles A2 7-12 
Achilles A3 – Avanti A3 17-6 
Achilles A4 – Refleks A2 5-9 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 13-4 
Valto B3 – Achilles B2 6-5 
Achilles C1 – groen Geel C1 2-17 
ALO C2 – Achilles C2 6-1 
Achilles D1 – Ve3locitas D1 5-14 
Dubbel Zes D1 – Achilles D2 12-7 
Achilles D3 – KVS/Maritiem D2 4-3 
ONDO E5 – Achilles E1 7-5 
VEO F2 – Achilles E2 1-10 
Achilles E3 – Refleks E4 14-1 
Achilles E4 – HKV/Ons Eibernest E2 3-2 
Achilles F Tijgers – HKV/Ons Eibernest F1 7-6 
Dubbel Zes F1 – Achilles F Beren 4-1 
Achilles F Wolven – ONDO F3  
HKV/OE F2 – Achilles F Leeuwen 4-5 
 
Afgelopen zaterdag speelde onze D1 de eerste wedstrijd van het seizoen. We zijn ingedeeld in de hoofdklasse en dat is 
een goede uitdaging. Als team moeten we nog een beetje op elkaar ingespeeld raken en het is nog een beetje zoeken 
allemaal. Toch speelde we tegen Velocitas helemaal niet verkeerd. Er werd hard gewerkt en er waren al mooie acties te 
zien. In de verdediging probeerden we prima de bal te onderscheppen. Daarbij moeten we nog beter letten op het 
voorverdedigen. Dat is iets waar we deze week op gaan trainen. Ook het uitwerken van de bal naar de aanval kan nog 
wel wat soepeler. Iedere keer als iemand, na het onderscheppen, snel de hoek in ging, kregen we de bal snel weg. Die 
truc gaan we dus vaker gebruiken. In de aanval werd er fanatiek gespeeld, maar fanatiek naar de zijlijn rennen is helaas 
niet zo effectief. Toen we doorkregen waar de korf stond, werden we gelijk een stuk gevaarlijker. De eindstand was 
uiteindelijk 5-14 voor Velocitas, maar de coaches waren blij met de groei binnen de wedstrijd. Deze week hard trainen 
en volgende week gaan we verder tegen Die Haghe. Jim, bedankt voor het reserve zitten en meedoen. Scheidsrechter 
Knuist, bedankt voor het fluiten. 
 
De E1 moest aantreden tegen ONDO en had het daar knap lastig. De scherpte zat er duidelijk niet in. Veel kansen 
werden gemist. Ook het aantal plaatsfouten was te hoog waardoor het tempo te laag kwam te liggen. We spelen 
duidelijk op een hogere niveau. Voor de nieuwkomers Lisette en Brit was het dan ook erg wennen maar deden het in de 
wedstrijd heel goed. Brit scoorde zelfs  haar eerste doelpunt in de E1!!. Jens liet zien dat hij zijn tegenstander één op één 
kan uitschakelen. Milan toonde zijn lef door toch ook onder de korf duels aan te gaan en daarmee ballen kan 
onderscheppen. We hebben nu verloren maar winnen had ook gekund als we de vele kansen benut hadden. De 
komende weken veel trainen op het schot en dan winnen we de volgende keer van deze tegenstander. Uitslag 8-5, 
Doelpuntenmakers: Dirk, Brit, Milan, Erik en Jens. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles B1 – Ijselvogels B1 
Na een aantal weken hard trainen, meedoen aan het beachkorfbal in Scheveningen en een oefenwedstrijd tegen 
Ijselvogels was het zaterdag eindelijk zover. We gaan spelen voor de knikkers. Aangezien we het weekend ervoor een 
oefenpotje gespeeld hebben tegen Ijselvogels B1 is de tegenstander bekend.  
De spelers van HKV Achilles waren er klaar voor, ligt gespannen maar gemotiveerd om de eerste twee punten van het 
seizoen te pakken.  
De spanning was terug te zien in de eerste minuten van de wedstrijd. Het eerste doelpunt van het seizoen liet even op 
zich wachten maar toen eenmaal de 1 - 0 gemaakt werd waren we los. Als snel volgde de 2 – 0 en de eerste verdediging 
beloonde twee mooie aanvallen in twee goals waardoor het al gauw 4 – 0 was.  
Er wordt goed in functie gespeeld en dit resulteerde in een ruststand van 7 – 1. De tweede helft scherp blijven en dan 
komt het zeker goed. 
De tweede helft startte weer sterk met twee mooie goals. Uiteindelijk werd de wedstrijd uitgespeeld en werd het 13-4. 
Vier goals doorlaten is echt een top prestatie. Iedereen verdedigde als een echte leeuw waardoor Ijselvogels vooral een 
schots aanvallen had.  
Als we zo doorgaan gaat het een leuk en vooral succesvol jaar worden. Ga zo door spelers! 
Dinsdag weer hard trainen en dan staat zaterdag een uitwedstrijd tegen Fiducia B1 op de planning. 
Reserves van de C1 bedankt en onze scheidsrechter A. Bodaan top gefloten. 
Ook wil ik alle supporters bedanken voor hun aanwezigheid, hopelijk zie ik jullie zaterdag allemaal weer om 10.45 bij 
Fiducia. 
 
Groetjes Lars Alsem 
 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 
We hadden een wedstrijd tegen Ijselvolgels, vorige week hadden we ook al tegen hun gespeeld en verloren. En we 
begonnen met de wedstrijd en het duurde even voordat we op 1-0 kwamen. De voorstander hielden we de hele 
wedstrijd vast. Er kwamen achter elkaar goeie schoten goal en goal het ging steeds beter met goede aanvallen. Toen 
kwamen we bij de rust toen stond het 7-1. De tweede helft starte weer goed maar een paar goals. Toen scoorde wij er 
nog een paar en toen scoorde de tegenstander nog 3 goals in de tweede helft. De wedstrijd is afgelopen met 13-4 dus 
we hebben het goed gedaan want vorige week werd het 9-5 voor Ijselvogels. We hebben het deze week bewezen dat wij 
het ook goed konden. 
Bedankt voor de reserves en de scheidsrechter! 
 
Floor 
 
Valto B3 – Achilles B2 6-5 
Afgelopen zaterdag speelden we een wedstrijd tegen Valto B3. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen en het 
begon goed. We hadden ook geluk dat het mooi weer was.  
De verdediging ging heel goed! Maar toch heeft valto B3 3 punten gescoord in de eerste helft. Het waren 
afstandsschoten als het goed is. Dus moeilijk tegen te houden. De aanval ging ook hartstikke goed! Veel schoten en 
doorlopen, maar jammer genoeg gingen ze niet allemaal raak. Het eerste doelpunt was van Sanne!  
In de rust eindigde het met 3-1. 
De 2e helft ging beter. We moeten toch nog oefenen met doorlopen maar dat komt wel goed! Het werd 3-5. En 
terecht! (Milla, Femke,Citlali,Sanne).  
De verdediging ging ook heel goed maar toch werd er gescoord. 4-5, 5-5! 
Het was een hele spannende wedstrijd!! 
Maar toch werd het 6-5. Echt heel jammer want wij speelden veel beter. 
Goed gespeeld allemaal! De ouders ook bedankt voor de aanmoediging. En de trainers bedankt! 
 
Citlali Sip 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Achilles C1 – Groen Geel C1 
Vandaag moesten wij tegen groen/geel.  
Pepijn 1 van onze trainers kon er niet bij zijn ivm 
zijn eigen wedstrijd. Jordi en Anne moesten t met 
zijn tweeen doen. 
De eerste minuten ging t redelijk gelijk op. Maar aan 
het einde van de eerste helft scoorde paivi door een 
doorloop aangegeven door levi ons eerste doelpunt. 
Het stond toen 1-6. 
De laatste 5 minuten werd ik gewisseld door Mick.  
Mick kreeg een strafworp en maakte een doelpunt. 
De eindscore was 2-17...... 
Bedankt groen/geel, publiek, scheidsrechter en onze 
trainers. 
 
Damien Leben 
 
Dubbel Zes D1 – Achilles D2 
We moesten vandaag tegen Dubbel zes. Maar helaas ,we hebben verloren met 12-7 . Het was heel lastig . in de eerste 
helft ging het niet zo goed . toen het rust was stonden we 6-0 achter .  Na de rust gingen we weer spelen . De tweede 
helft ging veel beter . Toen scoorden we ook veel beter . En dit zijn de doelpunten .  
 
1-0 
2-0 
3-0 
4-0 
5-0 
6-0 
Rust 
6-1 Jim strafworp 
6-2 Jim doorloop 
7-2 
7-3 Jim doorloop 
8-3 
8-4 Bram afstand 
9-5 Bradley  
9-6 Lucas strafworp 
10-6 
11-6 
11-7 Bradley 
12-7 
Einde  
 
Groetjes, Bradley 
 
Achilles D3 – KVS D2 
Vandaag hebben we gewonnen van kvs Lucas b scoort in twee minuten jamer want snel scoort iemand van kvs en dan 
hebben we de bal weer wand kvs snijdt Armin af en kvs scoort weer en Lucas scoort in de vierde helft kvs scoort daar 
naar  Teun scoort maar pech hij is verdedigt en Teun maakt een doorloop die ving hij af en daarna scoort hij schot van 
Armin en hij had gescoord iedereen ging juigen en ik wil de scheidsrechter bedanken 
 
Groetjes, 
Armin 
 
Vandaag speelde wij als D3, tegen KVS. Het veld uitleggen was gedaan in nog geen 10 minuten en toen hadden we dus 
genoeg tijd om warm te lopen en in te schieten.  
Om 9.15 begon de wedstrijd en om 9.16 zat de eerste bal erin door Lucas B. Toch werd er niet te vroeg gejuicht want al 
snel werd het 1-1 door een dame van KVS. Na een lange tijd 1-1 scoorde de meiden van KVS  nog een mooi doelpunt 
en stond het 1-2. Lukas K zag het al aankomen en ging dit niet laten gebeuren en scoorde er al snel achteraan de 2-2.  
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Na allemaal wat limonade op te hebben gaan we er weer hard tegen aan. Toch scoort weer een Meisje van KVS en staat 
het 2-3. De spanning bij Achilles D3 stijgt nu toch wel en ze slaan keihard terug. Teun maakt een mooie doorloop die 
er net naast zit maar herpakt zich en scoort de 3-3. Ze hebben nog 5 minuten en Achilles D3 weet wat ze willen. Met 
man en macht vechten ze voor de bal en dan schiet Armin een mooi schot recht in de korf. De laatste paar minuten 
dichthouden en dan is het toch een klein feestje. De eerste wedstrijd van het seizoen zit erop! 
 
Groetjes, 
Annelotte van Geel 
 
VEO E2 – Achilles E2 
Wat was het een leuke wedstrijd 
tegen Veo.  
Er werd goed verdedigd, we 
moesten tegen 5 meiden. Het 
stond al snel 2-0 en hebben 
uiteindelijk gewonnen met 10-1. 
Het was een mooie wedstrijd met 
veel plezier. 
 
Liefs Fleur 
 
 
 
Wedstrijdverslag e4 - hkv oe 
Onze eerste echte wedstrijd met Jesse G, Lianne, Niels, Noa, Remi, Jesse W en Imke. Onze coaches vandaag: Eva en 
Floris. 
 
Alles ging heel erg goed! We hebben gewonnen met 3-2.  
 
2 doelpunten Lianne 
1 doelpunt Niels 
 
1-0 hkvoe  1-1 Achilles niels 1-2 lianne  
Achilles  1-3 achilles  lianne  
Ik vond het een leuke wedstrijd!!! julie ook of niet. Maar uitstappen kan beter. 
Goed gedaan allemaal!!!!!! 
 
gegroet imke 
 
Dubbel Zes - Achilles Beren 
De beren niet op schot.  
Owen, Vincent, Sophie en Isa zijn aan de wedstrijd begonnen. Na een spannende eerste kwart met diverse kansen en 
een afgekeurde goal (van Isa) was het nog steeds 0-0 
Ondanks het fanatisme van de beren lukte het niet om te scoren.  
Het tweede kwart Jinthe, Vincent, Isa Raoul. Schot kans van Vincent helaas mis. Lange aanvallen van Dubbel Zes, 
helaas is hij er twee keer ingegaan voor het thuisteam. 2-0 rust 
2e helft  
Raoul, Sophie, Owen en Jinthe 
Er wordt goed samengespeeld. Helaas zijn de beren nog niet instaat geweest om te scoren. Owen moet helaas 
geblesseerd het veld verlaten. Er wordt niet gescoord.  
Na wat bemoedigende woorden van de coach, wordt er fanatiek aan het laatste kwart begonnen. In een counter helaas 
weer gescoord door Dubbel zes 3-0. Achilles doet meteen wat terug 3-1 (Isa scoort). En weer Dubbel Zes 4-1. Helaas is 
het scorende vermogen van Achilles nog niet wat het moet zijn. Er wordt snel gepasst, veel rondgespeeld echter de bal 
wil er niet in, ondanks de Superspeler.  
Einduitslag 4–1 Dubbel Zes -Achilles 
 
Groetjes  
BJ 
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Dubbel Zes F1 – Achilles F Beren 
De allereerste wedstrijd van de Achilles Beren tegen Dubbel Zes. 
Wat een schoten, wat een kansen en wat een ontzettend fanatieke Sophie en Isa! 
Helaas gingen onze schoten niet door de mand en die van Dubbel Zes wel.  
Volgend week tegen Avanti gaan we het gewoon weer proberen en weet ik zeker dat we meer doelpunten zullen maken. 
Tot bij de training kanjers! 
 
Annemieke 
Eibernest F2 - Achilles Leeuwen 
Vandaag moesten de Leeuwen hun eerste wedstrijd spelen 
tegen eibernest. Iedereen had er erg veel zin in. Voor de 
wedstrijd natuurlijk nog even met zn allen klimmen in dat gave 
klimrek dat ze daar op het veld staat. Daarna een bespreking 
met coach Rianne en toen kon de wedstrijd beginnen. Het 
gooien en vangen ging super goed en al snel scoorden we een 
doelpunt. We kwamen er zelfs 3 voor waardoor zij een 
superspeler konden inzetten. Eibernest kwam terug maar 
gelukkig wonnen wij de wedstrijd met 5-4! Hierna moesten er 
ook nog strafworpen worden genomen. Ook deze wonnen we 
met 3-2! 
De scheidsrechter heeft goed gefloten, bedankt daarvoor! 
Papa’s en mama’s en opa’s en oma’s bedankt voor het goede 
aanmoedigen.  
 
Groetjes van Fiep 
 
Tijgers F Achilles – HKV Eibernest    8-9-2018 
Ja! De competitie is weer begonnen en het leggen van het veld was in de goede handen van Paul die dat volgens Ton 
vroeger ook altijd aan anderen overliet. 
De gezellige mensen van Achilles en Eibernest aan de zijkant verwelkomden de 
Tijgers van Achilles en met een mooie opstelling begonnen Luuk, Noa, Xander en 
Fedde aan de wedstrijd met Roos als supersub bij de supportersvereniging. 
Hoe zou de zomerstop op dit team zich hebben gehouden? Binnen 10 minuten en 
een knipper met de ogen stond het ineens 3-0 en kon de superspeler van HKV 
Eibernest al aan de slag. Het man-meer-voordeel ontregelde de Tijgers in die mate 
dat er in de verdediging hier en daar wat mis ging. Daar het prijsschieten op de korf 
van Eibernest iets minder effectief ging, betekende  het dat er een gelijk opgaande 
strijd ontspon. Hierdoor steeg de amusementswaarde gelijkwaardig aan de bloeddruk 
en het adrenaline niveau van spelers en publiek! 
Tot en met het beslissende laatste gedeelte van de wedstrijd vonden de Tijgers onder 
aanvoering van de drie coaches dat twee doelpunten verschil de zaak zouden moeten 
beslissen. Xander en Fedde schoten raak en ondanks een late aansluitingstreffer kon 
de eerste winst van de Achilles Tijgers niet meer in gevaar komen. 
Achilles Tijgers hebben de eerste winst te pakken!  
 
Fedde en August 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
15-09 Openingsweekend met openingsfeest 
28-09 Outdoor cinema 26-10 Halloween 
30-11 Sinterklaas 23-12 Kerstdiner 
 
 

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

 
 
Deze week is als eerst Mels Geerling jarig, hij wordt op 12 september 5 jaar een dag 
later is het feest bij Sem Mas en bij Diederik Grinwis. Sem wordt dan 9 jaar en 
Diederik wordt 10 jaar. Op 16 september is Danique de Bruijn jarig, zij wordt 18 jaar. 
Op diezelfde dag is Levi van Nieuwenhuijzen jarig, hij wordt 11 jaar. Als laatste deze 
week is Armin van der Zijden jarig, hij wordt op 17 september 11 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 

De Achilles clinics 
**************** 

 
Alle jeugdspelers van Achilles kijken natuurlijk regelmatig naar ons vlaggenschip en onze andere selectieteams. Daar 
zijn de mooiste acties te zien en is elke wedstrijd spannend tot het eind. Veel van onze jeugdspelers zouden stiekem wel 
in de selectie willen spelen. Daarvoor moet er eerst een hoop geleerd en geoefend worden. De spelers van onze selectie 
gaan de Achilles jeugd hierbij helpen! 
 
Tot aan het zaalseizoen staat er iedere zondagmiddag (12.00u-13.30u) een clinic gepland. Voor alle leeftijdscategorieën 
wordt er een clinic gegeven waarin onderwerpen behandeld worden die voor deze leeftijdsgroep belangrijk zijn. 
Komende zondag (16 september, 12.00u) is er een clinic, gegeven door de heren van Achilles 1.  
De clinic is bedoeld voor alle A-jeugd. De onderwerpen zijn: rebounden en de aanvallende actie. Alle A-spelers zijn van 
harte welkom. Om je op te geven stuur je een mail naar: koos_verhage@yahoo.co.uk. We zien iedereen zondag om 
12.00u op het Achillesveld! 
 
Koos 
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 Ledenlijst 
********* 

 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Aangemeld als lid: Vito (V.) Nesseler 
 
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 09.00 uur Achilles F Beren – Avanti F1 
 09.30 uur Achilles B2 – Dijkvogels B2 
 10.10 uur Achilles F Leeuwen – Lynx F1 
 10.10 uur Achilles E2 – KVS/Maritiem E4 
 10.50 uur Achilles A1 – Die Haghe A1 
 11.15 uur Achilles E1 – Phoenix E1 
 11.25 uur Achilles C2 – Excelsior C3 
 12.25 uur Achilles D2 – Refleks D2 
 12.25 uur Achilles 3 – KVS/Maritiem 4 
 13.55 uur Achilles 2 – TOP/SolarCompleet 3 
 15.30 uur Achilles – IJsselvogels 
 17.00 uur Achilles A2 – Avanti A2 
 18.30 uur Achilles 8 – ONDO 7 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 37 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag 
     

1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK17890 
za 15/09 

Achilles 1 -  IJsselvogels 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 
Verzamelen 14:30 
Scheidsrechter M. Kuif    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

2 Klasse: ROKD Wedstrijdnummer: WK11966 
za 15/09 

Achilles 2 -  TOP / SolarCompleet 3 13:55 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 
Verzamelen 12:55 
Scheidsrechter Jelle Berk    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK11946 
za 15/09 

Achilles 3 -  KVS / Maritiem 4 12:25 

Dames Alana Verboom, Inge van Staalduinen, Jeanette Cost, Joy 
Oudshoorn, Laura Mombarg, Tiana Saimo 

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

Coach Bart Kasten, Bastiaan Maessen 
Verzamelen 11:40 
Scheidsrechter F. Montanje    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

4 Klasse: R2B Wedstrijdnummer: WK10893 
zo 16/09 

KZ / Thermo4U 5 -  Achilles 4 11:30 

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  
Verzamelen 9:45 
Scheidsrechter P. Huijg    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17890
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=WK11966
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=WK11946
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=WK10893
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=229
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5 Klasse: R3S Wedstrijdnummer: WK10897 
za 15/09 

Valto 4 -  Achilles 5 14:15 

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 13:00 
Locatie De Zwet in De Lier 
     

6 Klasse: R4L Wedstrijdnummer: WK10267 
za 15/09 

KVS / Maritiem 6 -  Achilles 6 17:00 

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 16:15 
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK11425 
za 15/09 

KZ Danaiden 6 -  Achilles 7 15:30 

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 14:15 
Locatie Montgomerystraat in Leiden 
     

8 Klasse: S-089 Wedstrijdnummer: BK11285 
za 15/09 

Achilles 8 -  ONDO 7 18:30 

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 Zoë Muller 
Verzamelen 17:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

9 Klasse: S-232 Wedstrijdnummer: BK11479 
zo 16/09 

ALO 6 -  Achilles 9 10:00 

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  

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK10897
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=WK10267
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
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=BK11285
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=BK11479
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Verzamelen 9:15 

Scheidsrechter 
Bas van 
Gennip    

Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 
Opmerking Reserveshirts ! 
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK14729 
za 15/09 

Achilles A1 -  Die Haghe A1 10:50 

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 9:50 
Scheidsrechter L. vd Bie    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1E Wedstrijdnummer: WK15405 
za 15/09 

Achilles A2 -  Avanti 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 16:15 
Scheidsrechter Erik Krop    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Maaike, Pauline, Robbin en Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-023 Wedstrijdnummer: BK13590 
za 15/09 

ALO A2 -  Achilles A3 14:00 

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

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

Coach Tobias Welbergen 
Reserves Noah de Bruijn, Quin Hollander 
Verzamelen 13:15 
Scheidsrechter Misja Stoffels    
Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 
Opmerking Reserveshirts ! Kayleigh en Osayande zie A2; Zoë zie 8 
     
A4 Klasse: A-033 Wedstrijdnummer: BK13568 
za 15/09 

Avanti A4 -  Achilles A4 17:15 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14729
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=WK15405
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=BK13590
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13568
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Heren Floris Bouwman, Guido van Zantwijk, Maurits Zuidhof, Tim van 
der Zwan 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Verzamelen 16:00 
Vervoer Mulder, Arnts, Bouwman, Morris 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
Opmerking afgemeld: Melissa Leben 
     
B1 Klasse: B1L Wedstrijdnummer: WK15840 
za 15/09 

Fiducia B1 -  Achilles B1 10:45 

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 8:45 
Vervoer Sanches, Bakker, Winia, Schuiten 
Locatie Fletiomare Oost in Vleuten 
Opmerking Noah en Quin zie A3 
     
B2 Klasse: B-045 Wedstrijdnummer: BK25658 
za 15/09 

Achilles B2 -  Dijkvogels B2 9:30 

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 8:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
C1 Klasse: CHKD Wedstrijdnummer: WK16066 
za 15/09 

TOP / SolarCompleet C1 -  Achilles 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 9:15 
Vervoer Gieselaar, Brusse, Leben, van Nieuwenhuijzen 
Scheidsrechter M. Buijs    
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     
C2 Klasse: C-089 Wedstrijdnummer: BK16136 
za 15/09 

Achilles C2 -  Excelsior C3 11:25 

Dames Elishya Ros, Kimberly Vijverberg, Lizzy Mertens, Maleah Koene 

Heren Leander Gerritsen, Ocker Pijlman, Oscar Burnett, Taufeique 
Moemoe 

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=WK15840
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=156
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25658
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=WK16066
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=BK16136
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Coach Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi 
Reserves Jalien Westgeest, Bram Kuper 
Verzamelen 10:40 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Naomi van Leeuwen, Naomi van Leeuwen 
     
D1 Klasse: DHKG Wedstrijdnummer: WK16660 
za 15/09 

Die Haghe D1 -  Achilles D1 11:00 

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 10:15 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 
     
D2 Klasse: D-038 Wedstrijdnummer: BK17488 
za 15/09 

Achilles D2 -  Refleks D2 12:25 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Lynn Hulsman 

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

Coach Nikki de Groot 
Reserves Lisette Houwing 
Verzamelen 11:40 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Kiki Kraak; Jalien en Bram zie C2; Jim zie D1 
     
D3 Klasse: D-080 Wedstrijdnummer: BK17606 
za 15/09 

VEO D2 -  Achilles D3 11:00 

Dames Sofie Burnett, Tehzeeb Moemoe 

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

Coach Annelotte van Geel, Niek Visser 
Verzamelen 9:45 
Vervoer Grinwis, Roelofs, Burnett 

Scheidsrechter 
Richard, D 
Drost, R    

Locatie Westvliet in Voorburg 
Opmerking afgemeld: Hannah Brauer, Armin van der Zijden 
     
E1 Klasse: E-009 Wedstrijdnummer: BK19497 
za 15/09 

Achilles E1 -  Phoenix E1 11:15 

Dames Britt Linse, Lisette Houwing 

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=WK16660
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=BK17488
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=BK17606
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=BK19497
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Heren Dirk van der Veen, Erik Zoutendijk, Jens Nooteboom, Milan 
Laarhoven 

Coach Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven 
Verzamelen 10:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Lisette zie D2 
     
E2 Klasse: E-137 Wedstrijdnummer: BK23287 
za 15/09 

Achilles E2 -  KVS / Maritiem E4 10:10 

Dames Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach Linda v.d. Haak, Nova Lek, Sterre Groen 
Verzamelen 9:40 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-106 Wedstrijdnummer: BK19368 
za 15/09 

Futura E2 -  Achilles E3 10:00 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam 

Heren Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Simon Rodriguez 
Reserves Imke van der Veen 
Verzamelen 9:30 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Layla Brenkman 
     
E4 Klasse: E-170 Wedstrijdnummer: BK25198 
za 15/09 

Dubbel Zes E3 -  Achilles E4 9:00 

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 onbekend 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 
Opmerking Imke zie E3 
     
F Klasse: F-005 Wedstrijdnummer: BK21635 
za 15/09 

Futura F1 -  Achilles F Tijgers 9:00 

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 8:30 

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=BK23287
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=BK19368
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=BK25198
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=169
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK21635
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Locatie Stokroosveld in Den Haag 
     
F Klasse: F-062 Wedstrijdnummer: BK25476 
za 15/09 

Achilles F Beren -  Avanti F1 9:00 

Dames Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie Diemel 

Heren Owen Verheijen, Raoul Eikenboom, Vincent Zoutendijk 

Coach  
Verzamelen 8:30 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-068 Wedstrijdnummer: BK21715 
za 15/09 

KVS / Maritiem F2 -  Achilles F 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 Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     
F Klasse: F-088 Wedstrijdnummer: BK22228 
za 15/09 

Achilles F Leeuwen -  Lynx F1 10:10 

Dames 
Fiep den Hartog, Loïs Holling, Minka Boelhouwer, Philène van 
Eijk 

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot 
Coach Britte van Groen, Rianne van Groen 
Verzamelen onbekend 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
 
 
 
 

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=BK25476
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=BK21715
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK22228
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.10 Jamie, Mark 
10.10 – 11.15 Britt, Nova 
11.15 – 12.25 Danique, Arjen 
12.25 – 13.55 Nikki, Cino 
13.55 – 15.30 Noa, Rick P. 
15.30 – 17.00 Amel, Fabian 
17.00 – 18.30 Alana, Sander S. 
18.30 – einde Res.dame/heer Ach. 
8 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 10-09 Olga van Reijn 
 17-09 Monique Alsem 
 24-09 Vera Rodriguez 
 01-10 Anneke Zoutendijk 
 08-10 Coby Linse 
 
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 22 en 23 september 2018 
 
ONDO – Achilles 
Nieuwerkerk 3 – Achilles 2 
Refleks 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – DSC 4 
Achilles 5 – ONDO 3 
Achilles 6 – Pernix 5 
Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 8 
Achilles 8 – De Meervogels 6 
Achilles 9 – Die Haghe 6 
Vitesse A1 – Achilles A1 
VEO A1 – Achilles A2 
Dubbel Zes A1 – Achilles A3 
Phoenix A2 – Achilles A4 
Achilles B1 – OVVO/De Kroon B1 
Achilles B2 – Avanti B4 
Achilles C1 – tempo C1 
De Meervogels C3 – Achilles C2 
Achilles D1 – Refleks D1 
Achilles D2 – Futura D1 
Achilles D3 – Lynx D1 
Achilles E1 – Valto E1 
Achilles E2 – Phoenix E5 
ALO E4 – Achilles E3 
Achilles E4 – Lynx E2 
VEO F1 – Achilles Achilles F Beren 
Achilles F Beren . VEO F2 
Achilles F Wolven – Die Haghe F2 
ONDO F6 – Achilles F Leeuwen 

Za 15.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 17.00 uur 
Za 18.30 uu 
Zo 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 12.45 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.15 uur 
Za 09.30 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Dubbel Zes - Achilles Beren
	De beren niet op schot.
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen


	Waarom inleveren?
	Pleunen

