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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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Prachtige zaterdag, maar toch een verwarrend gevoel. 
********************************************** 

 
Wat was het een mooie dag vandaag. En dan heb ik het niet alleen over het zonnetje 
wat zich volop liet zien! Om 8:15 fietste ik het Achilles veld op en daar stonden de 
eerste E2 ouders en kids al klaar voor de aanstaande kampioenswedstrijd. Snel veld 
uitleggen, palen opzetten, even inschieten en dan een praatje (was eigenlijk niet mogelijk met deze stuiterballen���). 
 
Waar de E2 weinig tot geen tegenstand heeft gehad de afgelopen wedstrijden, wisten we dat deze tegenstander het ons 
wel moeilijk kon maken. En dat was dan misschien niet te zien aan de uitslag van 7-0, maar het vangen en gooien ging 
een stuk moeilijker en de korf werd daardoor ook minder makkelijk gevonden. Desalniettemin bleef de E2 knokken en 
goed samenspelen en werd de wedstrijd gewonnen en het kampioenschap binnengehaald��.  
 
Allemaal trotse ouders en trainers, een praatje van de TC, medailles en iets lekkers en genoeg foto’s voor het nageslacht. 
Daarna meerdere ploegen zien spelen en aangemoedigd, met om mij heen vele andere toeschouwers en vrijwilligers die 
de bar bemande, de kangoeroes begeleidde bij het oplopen, scheidsrechters ontvingen en nog veel meer. En als ik het 
goed heb zijn alle punten op het Achilles veld gebleven. Iets om als club trots op te zijn!! Maar waarom dan die 
verwarring?? 
 
Gisteren de JAV, die geen doorgang kon vinden omdat er te weinig leden aanwezig waren. Het bestuur, ook 
vrijwilligers, die hard hebben gewerkt en het afgelopen seizoen met de leden wil afsluiten en zich dient te 
verantwoorden. En wat eerdere jaren ook wel is gebeurd, blijkt ook nu de opkomst niet voldoende. Een aantal vaste 
aanwezigen had andere afspraken en dat kan gebeuren, maar vele spelers en speelsters die vandaag werden 
aangemoedigd en toegeschreeuwd lieten verstek gaan. En dat roept bij mij een gevoel van verwarring op, want we 
willen allemaal meer en hogerop met ONZE club en daar hoort een moment als de JAV dan ook bij waar we kritisch 
kunnen zijn, vragen kunnen stellen, opmerkingen maken en vooruit kunnen kijken. Dus Achillianen laat je zien en 
horen bij de herkansing van de JAV en laten we ervoor zorgen dat ook dit soort momenten ons als club trots kunnen 
maken���� Achilles meer dan een club❤ 
 
Linda van den Haak 
 
 
 

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

 
Een nieuwe datum voor het 2e deel van de JAV is noodzakelijk, omdat op 5 
oktober het quorum niet werd gehaald (slechts 34 leden aanwezig, waar 56 vereist 
is). Voor deze JAV is geen quorum vereist, maar het zou te betreuren zijn, indien dat voor u aanleiding is om niet te 
komen, daarom 
 
SAVE THE DATE 
Het 2e deel van de 96e Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin we terugkijken op het seizoen 2017-2018, zal 
plaatsvinden op 
 
VRIJDAG 9 november 2018 
aanvang 20.00 uur 
in De Vlonder 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
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Van de KC 
********** 

 
Instructie verantwoord alcohol schenken 
Vorige week hebben wij bezoek gehad van een aantal handhavers van de Gemeente. 
Doel van dit bezoek was een controle m.b.t. onze drankvergunning. 
De vergunning moet worden aangepast, de leden die op de vergunning staan zijn nl. nooit aanwezig. 
We gaan deze wijzigen naar leden die in het bezit zijn van een certificaat Sociale hygiëne. 
Niet alleen moeten wij er zorg voor dragen dat onze Drank en Horecavergunning up-to-date is, ook moeten wij er voor 
zorgen dat alle mensen achter de bar een certificaat hebben:  
Verantwoord Alcohol Schenken. 
Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er namelijk altijd een leidinggevende aanwezig te zijn 
die beschikt over de verklaring Sociale hygiëne of een barvrijwilliger die de instructie heeft gevolgd over verantwoord 
schenken van alcohol. 
Wij willen dat iedereen (lees: alle senioren!) het certificaat gaat halen. 
Dit is niet moeilijk, de test bestaat uit 20 vragen. 
je kan het lekker thuis doen, of op je werk, op je pc, tablet of zelfs op je telefoon. 
Ga naar: https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751 
Vul je gegevens (voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboorte datum en e-mailadres) in. 
Vul verder de volgende gegevens in: 
E-mailadres barverantwoordelijke: benthe@ziggo.nl 
Naam vereniging: HKV Achilles 
Aangesloten bij welke bond (afkorting): KNKV 
Plaats vereniging ’s-Gravenhage 
Naam barverantwoordelijke: René van Loon 
E-mailadres ondernemingsdossier hoeft niet ingevuld te worden. 
 
Beantwoord nu de 20 vragen en stuur je certificaat op! 
Het bestuur en de KC 
 
Op dit moment zijn we in het bezit van de volgende certificaten: 
L. Arnts 
L. Alsem 
S. van Bleijswijk 
A. Bolder 
R. Bonte 
T. Bouwkamp 
D. Brusse 
J. van den Burg 
J. Butt 
L. van Bijsterveld 
M. Deurlo 
D. Van Dongen 
W. den Dulk 
R. van Ee 
R. van Groen 
N. de Groot 
L. van den Haak 
F. van Hagen 
K. den Heijer 
T. Hoogendijk 
S. Houwing 
R. Kalberg 
A. Koopman 
J. Kraak 

https://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751
mailto:benthe@ziggo.nl
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E. De Laleijne 

P. Lievaart 
M. van Loon 
R. van Loon 
E. Muller 
L. Muller 
P. Muller 
F. Nutbey 
M. Overwater 
Y Overwater 
S. de Raad 
T. de Raad 
O. van Reijn 
A. Rudolph 
K. Seidler 
J. Suurd 
R. van der Vegt 
A. Verboom 
I. Verboom 

K. Verboom 
R. Verboom 
K. Verduin 
N. Visser 
H. Weidmann 
R. Westgeest 
M. Wiekenkamp 
A. Wijnbergen 
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Stichting Semmy | Nieuwsbrief oktober 2018 
 
Eindelijk weer een nieuwsbrief van Stichting Semmy! Wij focussen ons vooral op communiceren via onze website en 
sociale media. Voor ons is dit een goede manier om alle geïnteresseerden kort en gericht op de hoogte te brengen van 
onze acties en evenementen. Maar hiermee bereiken we niet iedereen. Daarom deze nieuwsbrief, om iedereen 
uitgebreid op de hoogte te brengen van alle acties en de resultaten van gedane en lopende onderzoeken. 
 
We danken:  

• iedereen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd aan het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen  
• het onderzoeksteam voor hun keiharde en broodnodige onderzoek naar deze ziekte  
• alle vrijwilligers en actievoerders die in de avonduren en in de weekenden voor ons klaar hebben gestaan (en 

nog steeds staan)  
Wij gaan uiteraard door met het sponsoren van wetenschappelijk onderzoek waarvoor nog altijd te weinig budget is als 
het gaat om hersenstamtumoren. En dus is en blijft jullie steun hard nodig! 
 
We wensen jullie veel leesplezier en hopen dat jullie je aanmelden voor de Run4Semmy op 21 oktober a.s.! 
 
Het team van Stichting Semmy 
 
Run4Semmy 2018 
Vorig jaar beleefden we met elkaar de tiende editie van onze jaarlijkse Run4Semmy. Met een 
recordaantal deelnemers (bijna 400!) ontmoetten we elkaar in VUmc, hebben we acht 
kilometer gerend én is er heel veel geld opgehaald: € 104.152,92! 
 
Dit jaar vindt de Run4Semmy op zondag 21 oktober plaats. 
Er zijn nog startbewijzen! Jij doet toch ook mee? 
Meld je vandaag nog aan. 
 
Laat ook je familie, vrienden en collega’s weten dat je meedoet en moedig ze aan om hetzelfde te doen!! 
 
Veel plezier in de voorbereiding voor de run en hopelijk tot ziens op 21 oktober! 
 
Jaarverslag 
We zijn heel dankbaar en trots op de behaalde resultaten van 2017. Een greep uit de cijfers: 
 
ONTVANGSTEN:  

• Het totaal aan ontvangen donaties in 2017 (excl. LAK.door Tijn) is € 820.558,25  
• De LAK. door Tijn actie heeft € 1.260.763,94 opgebracht  

UITGAVEN:  
• We hebben in totaal € 405.390,14 overgemaakt aan VUmc Amsterdam.  
• Gemaakte kosten: € 776,37 (hosting, bankkosten)  
• Gemaakte kosten voor de Run4Semmy: € 12.846,23 (hardloopshirts, startnummers)  
• Gemaakte kosten voor de LAK. door Tijn actie: € 158.143,33 (LAK, t-shirts, porto)  

Benieuwd naar het complete jaarverslag? Nog voor de Run4Semmy zal het totale jaarverslag te downloaden zijn op 
onze website. 
 

https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=1c29d2841e&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=289b9e3d47&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=64536809e1&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=64536809e1&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=adb5bc97d6&e=dd89b2057c�
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Status onderzoek 
Bloed-hersenbarrière en CED 
Eén van de grote problemen in de behandeling van kinderen met hersenstamkanker is de bloed-hersenbarrière (BHB). 
Hiermee worden de kleine bloedvaatjes die in de hersenen zitten bedoeld, die in tegenstelling tot de bloedvaatjes op 
andere plekken in het lichaam maar heel weinig stofjes doorlaten. Dit is bedoeld om de hersenen te beschermen, maar 
is natuurlijk een groot probleem als je effectieve medicijnen tegen DIPG in de tumor wil laten doordringen. 
Hierom is het onderzoek in VUmc in de afgelopen 10 jaar, en tegenwoordig in het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie, gericht om manieren te vinden om medicijnen beter over de BHB te brengen. Eén van de manieren is 
convection-enhanced delivery (CED), waarbij medicijnen die in het laboratorium goed werken met kleine catheters heel 
langzaam in de tumor ‘vloeien’. Een behandelstudie voor patiënten is in de maak en zal zo spoedig mogelijk in Het 
Máxima worden gestart. 
 
Dr. Dannis van Vuurden, Wilco Kleine en Fatma El Khouly zijn op werkbezoek in London geweest bij Dr. Gill & 
Walker om meer te leren over de CED behandelstudie. 
 
Een andere manier om medicatie beter in hersenen en hersenstam te brengen is met behulp van 
focused ultrasound (FUS). Door middel van hoogfrequent ultrageluid en zogenaamde 
microbubbles (microbelletjes die in de bloedbaan worden gebracht) kan de BHB op plekken 
waar de geluidsgolf gericht wordt heel precies en tijdelijk geopend worden. Dit 
laboratoriumonderzoek wordt gesteund door Stichting Semmy en medegefinancierd door 
NWO-TTW en KWF. De bedoeling is deze techniek ook in de toekomst voor patiënten 
beschikbaar te maken in Het Máxima. 
 
Chicago Marathon 
Om nog meer aandacht te krijgen en geld op te halen voor bovengenoemd onderzoek zal op 7 
oktober een groep de Chicago Marathon gaan lopen. Deze groep bestaat uit Stichting Semmy 
ambassadrice Wendy van Dijk, kinderoncoloog en onderzoeker Dannis van Vuurden van het 
Máxima, voormalig RTL programmadirecteur Erland Galjaard, TV-kok Hugo Kennis, Sander 
Bos, Robbert Boekema, Jelle van den Berg, Mike van Dijk, Desi van Dijk en Raymond Roeffel. 
Zij zullen ook in de media aandacht vragen voor het enorme belang van het onderzoek naar een 
betere behandeling voor DIPG door middel van bovenstaande therapeutische innovaties. 
Lees verder 
 
Status laboratoriumonderzoek 
In het eerste deel van 2018 is het VUmc onderzoeksteam druk bezig geweest een aantal projecten af te ronden, op te 
schrijven en te publiceren. Zo is er een protocol gepubliceerd in MethodsX, waarin wordt aangegeven hoe DIPG cellen 
genetisch veranderd kunnen worden zodat ze bepaalde eiwitten tot expressie kunnen laten komen. Daarnaast is er 
gewerkt aan een artikel over MELK (Maternal Embryonic Leucine zipper Kinase), een eiwit dat hoog tot expressie 
komt in DIPG en gebruikt kan worden als aangrijpingspunt voor therapie. Dit onderzoek is nu afgerond en wordt 
binnenkort gepubliceerd in het gerenommeerde internationale vakblad Clinical Cancer Research. Het team hoopt dat 
deze publicatie internationale collega’s en farmaceutische bedrijven motiveert om nieuwe medicijnen tegen MELK te 
ontwikkelen. Lees het interview met Hans Meel over de publicatie.  

• Een overzicht van alle publicaties  
• Meer info over het laboratoriumonderzoek  

 
Bijzondere acties 
 
Chocoladeletters 
Al meer dan 10 jaar worden er ambachtelijke chocoladeletters gemaakt bij Hellema in Almelo. Van elke 
verkochte chocoladeletter gaat er een euro naar het goede doel. Ook dit jaar is Stichting Semmy een van 
de goede doelen. De chocoladeletters kunnen besteld worden op www.chocoladevoorhetgoededoel.nl. 
Ideaal als kadootje in de schoen of voor pakjesavond maar ook als relatiegeschenk of geschenk voor 
collega’s! 
 
All4Semmy – door MBC de Noordbikers 
De organisatie van het jaarlijkse All4Semmy van de MBC De Noordbikers hebben begin 
september weer een TOP-evenement neergezet. Door het fietsen van een pittig parcours in 
Hoofddorp hebben ze een erg mooi bedrag opgehaald voor Stichting Semmy: € 5.616,-! 
Alle vrijwilligers en deelnemers bedankt en hopelijk tot volgend jaar! 
Benieuwd naar dit parcours? Check de aftermovie. 

https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=efbec7ba11&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=b619d43a9f&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=7aa3553dd5&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=97316d13da&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=9ac8f2296c&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=bb8eace97c&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=23e8ff31d1&e=dd89b2057c�
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=308432cb73&e=dd89b2057c�
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=d664251475&e=dd89b2057c�
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Semmy Tournament 
In juni vond het vijfde Semmy Tournament plaats in Woerden. Jeugdelftallen van SC Woerden en Eredivisies speelden 
tegen elkaar om geld op te halen voor het onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. FC Utrecht O12 heeft het 
Semmy Tournament gewonnen. Kijk de compilatie gemaakt van de leuke dag. 
 
LAK. door Tijn 
Wat een succes was de LAK. door Tijn actie vorig jaar. We haalden landelijk de pers, openden 
pop-up stores, runden een professionele klantenservice en tikten het miljoen aan. Met dat geld 
hebben we in mei 2018 bekend mogen maken dat het inkoopproces voor de CED robot in gang 
is gezet en dat de robot er gaat komen! 
Nog altijd verkopen we meerdere potjes LAK. door Tijn per week via onze webshop, de Jumbo 
in Woerden en BlendUT in Leidsche Rijn-Utrecht. Mocht je dus door je nagellak voorraad heen 
zijn en al lakkend onze stichting willen steunen? Dan hoef je niet verder te zoeken dan 
bovenstaande verkooppunten of onze webshop. 
 
Dinner4Owen 
In de zomer van 2016 is Owen Jordan op 8-jarige leeftijd aan hersenstamkanker overleden. In 
zijn nagedachtenis besloot een groep familie en vrienden onder de naam Friends4Owen in actie 
te komen en geld in te zamelen voor Stichting Semmy. Naast het verkopen van armbandjes is 
een van de initiatieven het Dinner4Owen; een culinaire ontdekkingstocht door Woerden. Op 9 
september vond Dinner4Owen plaats. En op de foto’s te zien, was het een erg geslaagd 
evenement! 
De armbandjes zijn ook te koop in onze webshop. 
 
Soester Wandelweekend 
Tijdens het Soester Wandelweekend, georganiseerd door Le Champion in samenwerking met Rotaryclub Soest-
Baarn, konden wandelaars op twee dagen de omgeving van Soest en Baarn ontdekken. 
PS. Wil je er volgend jaar ook bij zijn? Zet dan 17 en 18 augustus 2019 alvast in je agenda, dan vindt de tweede editie 
van het Soester Wandelweekend plaats. 
 
Coupe Tijn 
Met nog een kleine nazomer afgelopen week nadert het ijsseizoen zijn einde. De ijs-zomer van 2018 stond in het teken 
van Coupe Tijn. Frank Onnou en Joost Coolegem hebben in het voorjaar prachtige pakketten samengesteld voor 
ijssalons om zo ‘het liefste ijsje van Nederland’ te verkopen. En dat is ze gelukt! Met meer dan 35 verkooppunten van 
Limburg tot aan de Waddeneilanden zorgde de Coupe Tijn voor heerlijke verkoeling. Aan aandacht ontbrak het ook 
niet, de geschreven pers werd behaald en niet veel later kregen we ook een item in Hart van Nederland tijdens het 
uitdelen van de ijsjes op de school van Tijn*. Het totaal opgehaalde bedrag is € 9.100,-! Check www.coupetijn.nl voor 
de actuele verkooppunten en scoor je ijsje! 
 
Cereswijn 
Stichting Semmy heeft nu haar ‘eigen’ wijn! Frank Onnou heeft samen met Cor Voncken van wijndomein 
Ceres de campagne opgezet. Wijndomein Ceres is gelegen in het Limburgse heuvelland. Eigenaar Cor 
maakt hier karakteristieke witte, rode en rose wijnen van o.a. de Riesling, Auxerrois, Chardonnay, Pinot 
Noir en Dornfelderdruif. Voor elke verkochte fles wijn gaat er € 1,- tot € 1,25 naar Stichting Semmy. 
Ideaal om weg te geven als cadeau of relatiegeschenk want er zit een speciaal Stichting Semmy label op. 
Dus aarzel niet en zorg dat je die lekkere wijnen in huis krijgt! Ga direct naar de webshop en gebruik 
code ‘Semmy’ (gratis verzending vanaf zes flessen!). 
 
Doneren met Tikkie 
Je kent Tikkie misschien van het delen van rekeningen met vrienden of familie. Je kunt met 
Tikkie gemakkelijk en veilig een betaalverzoek versturen via bijvoorbeeld WhatsApp of sms. 
Vanaf nu kun je hiermee ook doneren aan Stichting Semmy! 
Op onze website vind je buttons waarmee je in één klik € 5,- of € 10,- kunt doneren. Na de 
donatie via Tikkie kom je terug op het bevestigingsscherm en kan je de Tikkie doorsturen naar je 
familie en vrienden. Zij kunnen dan voor € 3,- met Tikkie doneren. Dus doneer en geef het 
door! 
 
Andere manieren van doneren zijn:  

• iDeal  

https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=fb10256110&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=609af5b4d9&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=439f6b480b&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=1cf585abba&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=c835f4fe9c&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=3263020f55&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=37b9c7212c&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=37b9c7212c&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=890fd71c2a&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=435144a370&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=0e5313a70f&e=dd89b2057c�
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=716daf3f94&e=dd89b2057c�
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=6ff3247e88&e=dd89b2057c�
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=ac17e8f52d&e=dd89b2057c�
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• Automatische incasso  
• Schenken  
• Zelf overschrijven NL 07 ABNA 062 638 3463 t.n.v. Stichting Semmy in Weesp  

 
 

Beachkorfbal 
************ 

 
Geachte korfbalvereniging, 
 
Op zaterdag 3 november wordt er door de teamplayers van de Haagse 
Hogeschool in opdracht van Stichting The Hague Korfball Masters, een 
waanzinnig beachkorfbal toernooi georganiseerd in de sportcampus, 
Zuiderpark Den Haag. 
Naast de jaarlijkse populaire Haagse Korfbal dagen is er speciaal voor jullie 
een sportief side-event (het beachkorfbaltoernooi) georganiseerd voor de E- 
t/m de C- jeugd. Dit korfbal evenement is ook bedoeld voor niet-
korfballers, dus het leukste zou zijn dat er zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes meekomen.  
De indoor-beachhal is dé plek waar de jeugd hun kunsten kunnen vertonen, kennis leren maken met het (beach)korfbal 
en natuurlijk een enorm gave ervaring beleven. 
 
Inschrijven 
Stuur een mail naar: beachkorfbaldenhaag@gmail.com met onderstaand informatie: 

-     Een spetterende teamnaam  
-     Minimaal 4 spelers (+ max. 6 wissels)  
-     Minimaal 1 teambegeleider met naam + telefoonnummer 
-     Leeftijdscategorie (E, D of C) 

Inschrijfkosten 
Deelname aan het beachkorfbal toernooi is geheel kosteloos!  
VOL = VOL 
 
Algemene informatie 
Tijdens een beachkorfbal wedstrijd speel je 4 tegen 4. Je neemt het met je team op tegen andere teams uit jouw 
leeftijdscategorie. Beachkorfbal is een zware sport en daarom raden wij aan om genoeg wissels mee te nemen. 
De teams bestaan uit maximaal 10 kinderen waarvan jullie zelf mogen bepalen hoeveel korfballers en vriendjes en 
vriendinnetjes daarin zitten.  
Voor de vereniging die de meeste vriendjes en vriendinnetjes meeneemt hebben we een leuke verrassing. 
Op de dag zelf kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden van de spelende kinderen. Wilt u als team niet op beeld 
worden vastgelegd, laat dit dan weten bij de aanmelding, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 
 
Als u zich heeft aangemeld krijgt u een informatiebrief met verdere instructies over de locatie, regels en programma. 

-     Datum: zaterdag 3 november. 
-     Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 24, 2533 SR Den Haag 
-     Tijd: 09:30-14.00 
-     Vrij en kosteloos parkeren 

 
Wij open jullie allemaal te zien op 3 november! 
Heb je vragen, neem dan contact op met het volgende email adres: beachkorfbaldenhaag@gmail.com 
 
Projectgroep Teamplayers 
 

https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=ba1c8229dc&e=dd89b2057c
https://stichtingsemmy.us15.list-manage.com/track/click?u=b4e5bda92abe2ddccb44c8f9f&id=54916a81aa&e=dd89b2057c
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Gestopt met sporten wedstrijdverband?  
Dan kun je best nog wel sportief  blijven bewegen.  
Kom kijken of  meedoen op zaterdag 3 november in de Sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag 
 
Mensen zijn gezonder van lichaam en geest door te bewegen, gezonde voeding en sociale contacten. Dat hoeven we 
eigenlijk niet meer te vermelden, dat weet toch iedereen? Gestopt met wedstrijdsport en daarna niets meer gedaan?  
Op zaterdagochtend 3 november tussen 10.00 en 11.30 uur vinden diverse activiteiten voor 35+ers in de 
Sportcampus plaats. Begeleiders zijn aanwezig om iedereen te informeren en uit te nodigen om deel te nemen aan een 
proefles op een van de accommodaties. 
De activiteiten worden begeleid door speciaal hiervoor opgeleide sportleid(st)ers.  

 
 
HAAGSE KORFBALDAGEN 
Op zaterdag 3 november vindt een deel van het programma van de Haagse Korfbaldagen plaats in de Sportcampus in 
het Zuiderpark in Den Haag, waar eens het oude ADO Den Haag stadion stond. De Haagse Korfbaldagen vinden al 
weer voor de 33e keer plaats. Meer hierover op de website www.haagsekorfbaldagen.nl. 
 
NEEM DE KLEINKINDEREN MEE 
En neem ook de (klein)kinderen mee. Ook voor deze leeftijdsgroep kunnen korfbalverenigingen veel betekenen en in 
een aantal gevallen kunnen ze meedoen met activiteiten in de Sportcampus. Meteen een goede oppas geregeld.  
 
MEDISCH ADVIES EN VERSCHILLENDE TESTMOGELIJKHEDEN 
Tijdens deze Open Dag zijn er verschillende paramedische dienstverleners aanwezig om belangstellenden te adviseren 
over wat wel en niet kan. Ook kun je zelf worden getest of deelname wel verantwoord is. Slechte enkels, ook daar zijn 
nieuwe technische hulpmiddelen voor.   
 
RONDLOPEN IN DE NIEUWE SPORTCAMPUS 
Iedereen kan vrij rond lopen in deze prachtige sportaccommodatie en de diverse activiteiten in de verschillende zalen 
bijwonen. TOEGANG IS GRATIS. 

http://www.haagsekorfbaldagen.nl/
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Een aantal verenigingen heeft een Ooievaarspasregeling welke 50% korting biedt op contributie of strippenkaart. 
Kom op de fiets i.v.m. parkeerdrukte op deze speciale dag. 

 
De HOFPAS  
Deze activiteit wordt mede ondersteund door De Volharding en Hofpas. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

19-10 
27-10 
03-11 
 

Klaverjassen 
Oktoberfest 
Kantine verhuurd 10.30 – 
13.30 uur 

09-11 
23-11 
21-12 

JAV 2 
Klaverjassen 
Klaverjassen 

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

 
Achilles – Korbis 16-10 
Achilles2 – DVO/Accountor 3 16-12 
Achilles 3 – Velocitas 3 20-9 
KZ/Thermo4U 5 – Achilles 4 13-17 
Synergo 3 – Achilles 4 19-23 
ODO 3 – Achilles 5 14-15 
ALO 4 – Achilles 6 10-18 
Tempo 7 – Achilles 7 10-7 
Achilles 8 – Vriendenschaar 3 7-4 
Fortuna/Delta Logistiek 8 – Achilles 9 11-16 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Korbis 16-10 
IJsselvogels – Maassluis 14-16 
GKV – ONDO 21-20 
Phoenix – Excelsior 13-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 5 5 0 0 10 99 65 34 0 
Achilles 5 4 0 1 8 80 51 29 0 
Phoenix 5 3 1 1 7 78 69 9 0 
GKV 5 3 1 1 7 77 75 2 0 
Korbis 5 2 0 3 4 77 84 -7 0 
ONDO 5 1 0 4 2 87 104 -17 0 
Maassluis 5 1 0 4 2 69 87 -18 0 
IJsselvogels 5 0 0 5 0 55 87 -32 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 2 - DVO/Accountor 3  
Na een scherpe training op donderdag was het afgelopen zaterdag tijd om de punten in Den Haag te houden. Om 
boven de degradatiestreep te blijven moet er een aantal ploegen onder ons gelaten worden, waaronder DVO. Een 
overwinning is dus noodzakelijk. In een poule waar iedereen van iedereen lijkt te kunnen winnen is een plek op de 
ranglijst niet veelzeggend over de kracht van een team. 
 
Zo begon DVO voortvarend aan de wedstrijd door een van de eerste kansen er meteen in te leggen. Onze Julia trok 
meteen de score gelijk door een prachtige actie (en pass van Katrien) met een doorloop af te ronden. Vervolgens begon 
het stuivertje wisselen tussen aan de ene kant een loepzuivere heer van DVO en aan de andere kant ondergetekende. 
Beide heren zorgden voor een hoop goals met een hoog percentage. De eerste helft liepen we veel achter de feiten aan. 
Telkens twee goals achter, de stand weer gelijk trekken en weer twee achter komen. Zo gingen we de rust in met een 9-
9 stand, waarbij de heer van DVO er al vijf en Ilan er zes in had liggen. Dit beloofde een spannende tweede helft te 
worden. 
 
In de rust de koppies bij elkaar en zorgen dat we de tweede helft meteen het initiatief in de wedstrijd nemen en naar de 
vier verschil toe werken. Beide teams wisselden verdedigend om de heren af te stoppen, wat bij beiden ook uitstekend 
werkte. 
 
Na een geweldige rush van vijf goals hadden we onze voorsprong te pakken. Vers uit de kleedkamer prikte Dees twee 
goals erin van exact hetzelfde plekje (kruisje gezet?), terwijl Tobias de gevreesde heer in bedwang hield. Bij de vakwissel 
kwam ook bij DVO een nieuwe verdediger in het veld om Ilan te stoppen, maar daar had Dylan andere plannen mee. 
"Ga jij maar staan joh, ga ik een keer schieten". Dylan bleek ook een uitstekend percentage te hebben en schoot gelijk 
de eerste bal erin. Team Twee maak je niet bang door één iemand af te willen stoppen. Dan staan er nog drie anderen in 
het vak die 'm net zo goed maken. Zoals Julia die een goede actie bekroond zag worden met een stip. Na de vakwissel 
maakte Pepijn, ook vanaf de strafworpstip, het vijfde doelpunt op rij en konden we de overwinning veilig stellen door 
met lange aanvallen en veel te herhalen de wedstrijd uit te spelen. Met twee goals tegen kwam er nog iets van spanning 
in, maar door meteen weer vier verschil te maken was er weer ruimte. 
De wedstrijd eindige in 16-12, met maar drie goals tegen na rust. Het ene vak was de hele wedstrijd al ijzersterk aan het 
verdedigen met in totaal maar 3 goals tegen. Het andere vak legde met Tobias in de tweede helft hetzelfde op de mat en 
zo was het verzet gebroken en kunnen we met wat meer lucht naar de ranglijst kijken. 
 
Nu nog wat extra aandacht voor de mensen die de complimenten ruim verdienen. Allereerst Pepijn voor het domineren 
van de korfzone. Je viel super in, hou dat vast! En op de tweede plek aan Tobias voor het fantastisch verdedigen in de 
tweede helft. Het is natuurlijk een licht ondankbare taak om alleen te verdedigen maar zonder jou was het een andere 
wedstrijd geweest. Winnen doe je tenslotte met zijn allen! 
Volgende week mogen we bij Oranje Wit op bezoek. Ook zij staan een plek onder ons dus het wordt weer een cruciale 
wedstrijd met grote belangen.  
Zien we jullie in Dordt?  
 
Ilan 
 
ALO 4 - Achilles 6 10-18 
Het was dikke fissa bij het pannenkoekenhuis in de bosjes van Pex afgelopen zaterdag. Rookwolken van poedersuiker 
zweefden over de parkeerplaats en de après-ski-hits waren niet van de lucht. Dat was ook hoorbaar op het terrein van 
ALO waar dan ook de voetjes van de vloer gingen bij het inschieten. Tristan kwam als laatste aankakken en had 
duidelijk geen poedersuiker gesnoven. Die zag er een partij beroerd uit en hij had niet eens een feestje gehad. Maar hij 
was voldoende fit om te spelen. Probeer ook maar eens een Tristan op halve kracht bij te houden, dat gaat je alsnog 
niet lukken. Tijdens de wedstrijd vond hij nog een hoopje energie. Daarover zo meer. ALO 4 betekende dat we een 
oude bekende tegen kwamen: Jeroen, die een aantal seizoenen terug nog in Team 6 speelde om de overstap te maken 
naar Futura, speelt nu in het zwart-wit. Yhoeri merkte bij het gezellige weerzien met Jeroen op 'dat hij nu dan wel zo'n 
beetje de slet van korfballend Den Haag moest zijn’ waarop Yhoeri passend van repliek bediend werd met de 
opmerking dat dit uit zijn mond komende het toch wel een gevalletje 'de pot die de ketel verwijt dat-ie zwart ziet’ is. 
Sorry Lisa, maar ‘voordat’ je iets met Yhoeri kreeg. OMG. Michael was afwezig omdat-ie cocktails lag te drinken op een 
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strand in Griekenland. Sex on the beach volgens ingewijden. Alex heeft de looptrainingen hervat maar is nog een tijdje 
verwijderd van een rentree. Mieke had… waar was Mieke? Heeft iemand Mieke gezien? De wedstrijd: het spelbeeld was 
vrij eentonig. Daar houden we bij Team 6 wel van. Vooral als dat in ons eigen voordeel is. ALO staat één-na-laatste en 
jullie favorieten zonder puntverlies op plek 1. De ruststand was dan ook 2-11. Het was lekker weer en er werd veel 
gecreëerd dus de omstandigheden waren daar om een mooie uitslag neer te zetten. Binnen tien tellen in de tweede helft 
bracht Yhoeri het verschil op 10, maar daarna stokte de productie en werd er minder strak verdedigd. Als Shirley 
voortaan zo graag op een pilsje trakteert dan doet ze dat in het vervolg maar gewoon zomaar, zonder een strafworp te 
missen. Intussen riep niemand tegen de tegenstander van Tristan dat de bal onderschept was. De aanval van Tristan 
duurde nog anderhalve minuut voort totdat hij het welletjes vond en zijn opponent wees op het balbezit van zijn eigen 
ploeg. Daarom roepen we 'partij’ mensen. ALO scoorde mee in de tweede helft, maar spannend werd het dus niet meer 
met het reeds gemaakte verschil. Volgende week gaan we kijken hoe het gras er bij Crescendo bij staat. Voorlopig voor 
de laatste keer want ze stoppen daar na dit seizoen met korfballen. 
 
Groeten,  
Erwin 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Meervogels/Fisica A1 15-13 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 16-9 
Avanti A3 – Achilles A3 8-14 
Refleks A2 – Achilles A4 9-7 
IJsselvogels B1 – Achilles B1 9-14 
Achilles B2 – Valto B3 6-14 
Dire Haghe C1 – Achilles C1 17-6 
Achilles C2 – ALO C2 5-3 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 – Dubbel Zes D1 7-10 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D3 17-4 
Achilles E1 – ONDO E5 11-9 
Achilles E2 – VEO E2 7-0 
Refleks E4 – Achilles E3 5-10 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E4 6-8 
HKV/Ons Eibernest F1 – Achilles Tijgers 8-13 
Achilles Beren – Dubbel Zes F1 10-4 
ONDO F3 – Achilles Wolven 9-5 
Achilles Leeuwen – Fortuna/Delta Logistiek F4 12-6 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles E2 - VEO E2 7-0 
Deze week staat de kampioenswedstrijd op het programma voor de E2. Zaterdagochtend 8:30 op het Achilles veld en 
ik zie alleen maar gespannen koppies en kids die blijven kletsen. Ze helpen allemaal mee het veld uit te leggen en daarna 
alvast even wat schieten op de korf. Tijdens het praatje gezegd dat VEO het ons moeilijk kon gaan maken, dus 
afspraken gemaakt: strakke ballen gooien en korte stukjes als het nodig is, goed opletten als je schiet dat er geen 
verdediger voor je neus staat!! Maar vooral plezier hebben en samen spelen. Gelukkig was Sophie er ook weer bij deze 
wedstrijd na haar vervelende knieblessure. 
Achilles gaat goed van start en is net zo gretig als alle andere wedstrijden, maar zoals gezegd geeft VEO druk en 
onderschept ook ballen. Ze spelen steeds lang rond zonder dat wij de bal kunnen onderscheppen. Gelukkig konden ze 
de korf niet vinden en schoten wij een paar keer goed op scherp en konden we de voorsprong pakken. Tijdens de rust 
nog een keer gehamerd op het goed vangen en gooien, want daardoor kan VEO de bal minder makkelijk 
onderscheppen. Het volgende deel ging dit een stuk beter en had iedereen ook meer grip op zijn/haar tegenstander in 
de verdediging. Hierdoor konden we nog meer verschil maken in de score en VEO op de nul houden. Toen was daar 
het eindsignaal en de ontlading van deze spannende wedstrijd voor de kids en ook de ouders. Praatje van de Tc, een 
medaille en iets lekkers en vele foto’s als herinnering aan deze kampioenswedstrijd!! 
 
E2 kids jullie zijn toppers en hebben het heel goed gedaan met zijn 5 -en. Mooi om te zien dat jullie allemaal zo fanatiek 
zijn maar elkaar ook iets gunnen en tevens denken aan de tegenstanders die het soms wel heel lastig hadden tegen ons. 
Dat zegt meer over jullie als kampioenen dan dat jullie alle wedstrijden hebben gewonnen en veel doelpunten scoren. 
 
In de zaal hopelijk een poule die gelijkwaardiger is en waar we meer van ons kunnen laten zien als we meer tegenstand 
hebben. 
 
Marinus bedankt voor het fluiten van deze wedstrijd. 
 
Groetjes, 
Trotse coaches 
 
Refleks E4 – Achilles E3 
Met spanning in ons lijf gingen we naar het veld van 
Reflex. Daar werd de kampioenswedstrijd gespeeld. 
Het fluit signaal klonk en de wedstrijd begon. 
In het eerste kwart speelde Donya ,Joanne ,Sem en Jan. 
In het begin moesten ze even in komen en stonden met 
1-0 achter ondanks een dat er verdedigd werd. 
maar al gauw kwamen we terug door Joanne en stonden 
we 1-1. 
Toen kwam Sem met 2-1 en stonden we voor. 
in het tweede kwart speelden Donya ,Layla ,Milan en 
Jesse en hadden we het moeilijk. We kregen zelfs een 
strafworp tegen die er niet in ging. 
In de rust werden we goed toegesproken door Stef. Met 
Layla, Joanne, Sem en Jan in de basis ging het heel goed 
in het derde kwart. 
We liepen uit naar 7-2 door punten van Joanne, Sem 2x en Layla 2x. 
In het laatste kwart speelden Donya, Joanne, Jesse en Milan en konden we consolideren dankzij 3 mooie punten van 
Donya. We kregen er ook wel wat tegen, omdat we minder goed verdedigden.  
De eindstand was 5-10 voor Achilles. 
Na het fluitsignaal was E3 kampioen. 
We gingen juichend naar het Achilles veld. We bleven bij de poort wachten en gingen in polonaise naar binnen 
en iedereen begon te juichen. We kregen een spiets, een medaille en chips en snoep. 
Daarna hadden we een grapje bedacht voor de trainers. We hadden een emmer water die we over hun heen gingen 
gooien. 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net


 22 
 

We kwamen met de emmer aanlopen en Simon pakte de emmer met een zwaai uit hun handen en gooide het over het 
hele team. Dat maakte niets uit. Het was lekker warm weer. 
 
Joanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HKV/Ons Eibernest F1 – Achilles Tijgers 
Zaterdagochtend om 9uur moesten wij( de tijgers) verzamelen bij het Eibernest.  
Het was nog erg stil op het veld maar het zonnetje scheen al lekker. 
Helaas konden Noa en Cino er niet bij zijn omdat zij hun eigen wedstrijd moesten spelen. 
Maar gelukkig was Paul er wel bij. 
Om 9.30u begon de wedstrijd, na 5 min maakte Fedde de 0-1, maar de Eibers maakte gelijk de 1-1. 
Ik maakte de 1-2 en de Eibers 2-2. 
De eerste 10min waren voorbij. Na flink wat tips van Paul begonnen we weer. 
De Eibers kregen een strafworp en het werd 3-.2. 
Luuk maakte de 3-3, Eibers 4-3, Luuk 4-4.Fedde de 4-5, de Eibers 5-5.  
Weer rust en kregen nog meer tips van Paul over dat wij beter moesten verdedigen en beter de ballen moesten gooien 
en vangen. 
Na de rust maakt Noa de 5-6, Roos de 5-7. De Eibers maakte de 6-7 en ik de 6-8. 
Ik maakte de 6-9 superspeler erin en hup 7-9 superspeler eruit. 
Weer rust nog meer tips vooral hoe we moesten verdedigen als de superspeler erin kwam. 
Na de rust maakte ik de 7-10, Eibers 8-10, Fedde de 8-11 en 8-12. 
We hebben hard gewerkt vooral de tweede helft.  
Na de wedstrijd bleek Frank Baars er te zijn omdat we kampioen zijn geworden!! 
Na een leuke speech van Paul en Frank kregen wij allemaal een medaille. 
Aanstaande zaterdag spelen wij THUIS onze laatste veldwedstrijd!! Deze willen wij ook winnen omdat wij dan alleen 
kampioen zijn!! En omdat Paul dan gaat TRAKTEREN als wij winnen!!!! 
Verder wil ik iedereen bedanken, de Eibers, de scheidsrechter, Paul en alle mensen die ons elke week komen 
aanmoedigen!! 
 
Groetjes Xander!! 
 
Achilles Beren – Dubbel Zes F1 
Jaaaaaa, de Beren hebben gewonnen!!!! 
Er werd heel goed gegooid en gevangen, hierdoor kwam de bal snel bij de korf. Onder de korf werd er ook nog eens 
vaak geschoten en daardoor is er wel 10 keer gescoord! 
Tijdens het verdedigen werd er goed opgelet en gekeken naar de bal, daardoor konden we de bal best vaak 
onderscheppen.  
Alle Beren hebben deze wedstrijd gescoord, jullie hebben goed samen gewerkt!! 
Gefeliciteerd met de overwinning! 
 
Annemieke 
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Achilles Leeuwen – Fortuna/Delta Logistiek F4 12-6 
Het was superleuk dat we hebben gewonnen! We hebben allemaal goed verdedigd en de bal onderschept en we gooiden 
heel snel naar elkaar. Rianne en Britte zeggen altijd "een, twee, weg ermee" en dat deden we allemaal heel goed. Fiep 
gooide naar mij, ik kon de bal snel doorgooien naar Jarmo waarna hij meteen kon scoren! Dat was heel cool. Ik vind het 
ook heel leuk en knap dat we allemaal punten hebben gescoord.  
 
groetjes van Minka 
 
Achilles Leeuwen – Fortuna/Delta Logistiek F4 
Wow Leeuwen, wat hebben we genoten van jullie gisteren! 
Jullie kregen van ons allemaal voor de wedstrijd een eigen opdracht mee en iedereen heeft deze opdracht super goed 
uitgevoerd. Philène zou deze wedstrijd naast goed aanvallen ook mee gaan doen met verdedigen en dit ging al veel 
beter. Echt heel knap van je! Luc had de opdracht om naar de bal toe te rennen en te pakken als deze bij hem in de 
buurt op de grond kwam. De tegenstander heeft dit geweten, want Luc pakte alle ballen door het hele veld van de 
grond. Met Minka hadden we afgesproken dat ze sneller ging gooien. Dit deed ze uit haarzelf al sneller. Soms moesten 
we even 1,2 weg ermee roepen en dan gooide ze gelijk. Fiep had de opdracht om dichterbij de korf te schieten en dan 
netjes te schieten. Ook dit hebben we goed terug gezien. Jarmo zijn opdracht veranderde tijdens de wedstrijd. Voor de 
wedstrijd was zijn opdracht om met verdedigen naast de tegenstander ook de bal te zien en deze proberen te 
onderscheppen, maar toen er een superspeler in kwam moest Jarmo in zijn eentje twee kinderen verdedigen. Dit heeft 
hij knap gedaan! 
Waar vorige week het vangen, gooien en vrij lopen behoorlijk moeilijk ging, lieten de Leeuwen vandaag zien wat ze echt 
kunnen. Bij het onderscheppen van de bal werd er snel over gegooid, de ballen werden op de juiste manier gevangen, er 
werd goed vrijgelopen en iedereen keek wie er vrij stond. Hierdoor hebben alle Leeuwen hun kansen gehad en kunnen 
scoren. Een ander heel positief punt was dat als de tegenstander de bal onderschepte, iedereen gelijk ging verdedigen.  
Aan het einde van de wedstrijd stond er een 12-6 stand op het scorebord en stonden er vijf super trotse Leeuwen in het 
veld! De coaches en alle ouders waren het allemaal met elkaar eens: Dit was de beste wedstrijd tot nu toe van de 
Leeuwen. Ze gaan met de week vooruit en laten nu echt in de wedstrijd zien wat ze allemaal hebben geleerd. Lieve 
Leeuwen ga zo door en we gaan dit seizoen nog veel vaker hele leuke wedstrijden met jullie meemaken!  
 
Groetjes, 
Britte en Rianne 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
26-10 Halloween 
30-11 Sinterklaas 
23-12 Kerstdiner 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 4 jarige. We beginnen op 12 oktober, dan wordt Lucas Bouwman 10 
jaar. Op 13 oktober zijn er 2 jarig. Luva Ling wordt dan 18 jaar en ons nieuwe lid Paschalia 
Raskou wordt 6 jaar. Als laatste is op 16 oktober Jesse Wolting jarig, zij wordt 8 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog ruim een week en dan is het zover, de klaverjasavond op 19 okotber!! 
Op dit moment hebben zich 9 koppels aangemeld. Een leuk aantal, maar het kan, moet zelfs meer worden. Zeker 1 
koppel moet er nog bijkomen om een “wachttafel” te voorkomen. 
Dus wie meld zich nog aan??? 
De aanmeldingen tot nu zijn: 
Peter – Jerry Marian V. – Yoke Marc – Dennis 
Simon – Tjitse Bas – Sten Belinda – Emmy 
Frank – Sander Roelie – Ed Miranda – Olga 
Kom op met dat 10e koppel!!! 
 
Ik hoor jullie!! 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Aangemeld als lid: Fabienne (F.D.E.) de Graaf (V) 
 
 Jelte (J.T.R.) Bouwkamp (M) 
 
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!!! 

 
 
 



 28 
 

 
 
 

Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E4 – Dubbel Zes E3 
 09.00 uur Achilles D3 – VEO D2 
 09.35 uur Achilles Tijgers – Futura F1 
 10.00 uur Achilles B1 – Fiducia B1 
 10.35 uur Achilles Wolven – KVS/Maritiem F2 
 11.15 uur Achilles E3 – Futura E2 
 11.15 uur Achilles A3 – ALO A2 
 12.40 uur Achilles 4 – Dalto/Klaverblad Verz 6 
 14.05 uur Achilles 5 – Dijkvogels 2 
 15.30 uur Achilles A4 – Avanti A4 
 17.00 uur Achilles A2 – Fiks A1 
 18.30 uur Achilles 7 – KZ Danaiden 6 
 
 
Zondag: 11.00 uur Achilles 9 – ALO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 41 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK18855 
za 13/10 

GKV 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 
Verzamelen 14:15 
Scheidsrechter M. Mooren    
Locatie Bezuidenhoutseweg in Den Haag 
     

2 Klasse: ROKD Wedstrijdnummer: WK13717 
za 13/10 

Oranje Wit 2 -  Achilles 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 
Verzamelen 12:00 
Scheidsrechter M. Terlouw    
Locatie Stadspolders in Dordrecht 
     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK13754 
za 13/10 

GKV 2 -  Achilles 3 17:00 

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 16:00 
Scheidsrechter Ad Spelt    
Locatie Bezuidenhoutseweg in Den Haag 
     

4 Klasse: R2B Wedstrijdnummer: WK11176 
za 13/10 

Achilles 4 -  Dalto / Klaverblad Verzekeringen 6 12:40 

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 11:55 
Scheidsrechter Kees van Pelt    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK18855
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=174
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13717
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=319
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13754
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=174
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11176
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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5 Klasse: R3S Wedstrijdnummer: WK11166 
za 13/10 

Achilles 5 -  Dijkvogels 2 14:05 

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 13:20 
Scheidsrechter R. Pardoen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

6 Klasse: R4L Wedstrijdnummer: WK11186 
za 13/10 

Crescendo 3 -  Achilles 6 11:00 

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 9:45 
Locatie Saffierstraat in Leiden 
     

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK12492 
za 13/10 

Achilles 7 -  KZ Danaiden 6 18:30 

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 17:45 
Scheidsrechter Niels Aandewiel    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Louise zie 8 
     

8 Klasse: S-089 Wedstrijdnummer: BK12316 
za 13/10 

ONDO 7 -  Achilles 8 14:30 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

Heren Camile Arnts, Feddy Zorgui, Joram de Vries, Lars Hogewoning, Lucas 
Rutten 

Coach  
Reserves Louise Boonstoppel 
Verzamelen 13:15 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 
     

9 Klasse: S-232 Wedstrijdnummer: BK12422 
zo 14/10 

Achilles 9 -  ALO 6 11:00 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11166
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=WK11186
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=58
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK12492
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=BK12316
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=BK12422
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Dames Belinda Arbouw, Emmy Arndts, Puck Gordijn, Roelie Arbouw, Yoke 
Overwater - Nieman 

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

Coach  
Verzamelen 10:15 
Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK15367 
za 13/10 

Kinderdijk A1 -  Achilles A1 12:30 

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

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

Coach Valerie Pronk, Rober Pronk 

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

Verzamelen 10:45 
Vervoer Pot, Brusse, de Reu, de Jong 
Scheidsrechter H.C. Otterman    
Locatie Molenzicht in Alblasserdam 
     
A2 Klasse: A1E Wedstrijdnummer: WK15379 
za 13/10 

Achilles A2 -  Fiks A1 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 
Edwin van 
Witzenburg    

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Maaike, Pauline, Robbin, Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-023 Wedstrijdnummer: BK14235 
za 13/10 

Achilles A3 -  ALO A2 11:15 

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

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

Coach Tobias Welbergen 
Reserves Esmee Morris, Linnet Veltman, Floris Bouwman 
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Ilan Verboom    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Kayleigh en Osayande zie A2 
     

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=WK15367
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=219
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK15379
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=BK14235
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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A4 Klasse: A-033 Wedstrijdnummer: BK14221 
za 13/10 

Achilles A4 -  Avanti A4 15:30 

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

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

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Reserves Niek Nooteboom 
Verzamelen 14:45 
Scheidsrechter Alex van der Stap    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Esmee, Linnet en Floris zie A3 
     
B1 Klasse: B1L Wedstrijdnummer: WK16062 
za 13/10 

Achilles B1 -  Fiducia B1 10:00 

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 9:00 
Scheidsrechter Peter Wijngaards    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
B2 Klasse: B-045 Wedstrijdnummer: BK25662 
za 13/10 

Dijkvogels B2 -  Achilles B2 11:30 

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 10:15 
Vervoer Sip, Sinnige, Labordus, Nooteboom 
Locatie Veld Dijkvogels in Maasdijk 
     
C1 Klasse: CHKD Wedstrijdnummer: WK16118 
za 13/10 

KZ / Thermo4U C1 -  Achilles C1 10:00 

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 8:15 
Vervoer Peeters, Labordus, Spies, Verhagen 
Scheidsrechter J. Koopman    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
     
C2 Klasse: C-089 Wedstrijdnummer: BK17062 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK14221
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=WK16062
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=BK25662
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=100
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16118
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=229
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK17062
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za 13/10 
Excelsior C3 -  Achilles C2 11:15 

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

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

Coach Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Pijlman, van Leeuwen, Burnett, Moemoe 
Locatie Biesland in Delft 
     
D1 Klasse: DHKG Wedstrijdnummer: WK16681 
za 13/10 

TOP / SolarCompleet 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 
Verzamelen 9:45 
Vervoer Alkema, Anthony-Jimenez, Belarbi, Amatredjo 
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     
D2 Klasse: D-038 Wedstrijdnummer: BK18512 
za 13/10 

Refleks D2 -  Achilles D2 13:30 

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

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

Coach Nikki de Groot 
Verzamelen 12:45 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 
     
D3 Klasse: D-080 Wedstrijdnummer: BK18573 
za 13/10 

Achilles D3 -  VEO D2 9:00 

Dames Sofie Burnett, Tehzeeb Moemoe 

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

Coach Annelotte van Geel, Niek Visser 
Verzamelen 8:15 
Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-009 Wedstrijdnummer: BK21049 
za 13/10 

Phoenix E1 -  Achilles E1 9:00 

Dames Britt Linse, Lisette Houwing 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1553
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16681
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=BK18512
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=BK18573
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=BK21049
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Coach Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven 
Verzamelen 8:00 
Vervoer van der Veen, Houwing, Linse 
Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 
Opmerking Reserveshirts ! 
     
E2 Klasse: E-137 Wedstrijdnummer: BK23290 
za 13/10 

KVS / Maritiem E4 -  Achilles E2 10:30 

Dames Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach Linda v.d. Haak, Nova Lek, Sterre Groen 
Verzamelen 10:00 
Scheidsrechter Mano Scholtes    
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     
E3 Klasse: E-106 Wedstrijdnummer: BK20986 
za 13/10 

Achilles E3 -  Futura E2 11:15 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman 

Heren Jan Woestenburg, Jesse Wolting, Milan van der Geest, Sem Maas 

Coach Simon Rodriguez 
Verzamelen 10:45 
Scheidsrechter Martijn van der Zwan    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-170 Wedstrijdnummer: BK25202 
za 13/10 

Achilles E4 -  Dubbel Zes E3 9:00 

Dames Imke van der Veen, Lianne Plugge 

Heren Jim van Leeuwen, 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 
Opmerking afgemeld: Jesse de Groot 
     
F Klasse: F-005 Wedstrijdnummer: BK22417 
za 13/10 

Achilles Tijgers -  Futura F1 9:35 

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 9:05 

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=BK23290
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=BK20986
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=BK25202
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=BK22417
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Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-062 Wedstrijdnummer: BK25480 
za 13/10 

Avanti F1 -  Achilles Beren 9:00 

Dames Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie Diemel 

Heren Owen Verheijen, Raoul Eikenboom, Vincent Zoutendijk 

Coach  
Verzamelen 8:00 
Vervoer van Boltaringen, Diemel, Zoutendijk 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
     
F Klasse: F-068 Wedstrijdnummer: BK22431 
za 13/10 

Achilles Wolven -  KVS / Maritiem F2 10:35 

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas 

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os 

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os 
Verzamelen 10:05 
Scheidsrechter Annelotte van Geel    
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=BK25480
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=BK22431
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
08.30 – 10.00 Eva, Niek 
10.00 – 11.15 Steven, Lucas 
11.15 – 12.40 Simon, Tobias 
12.40 – 14.05 Koen V. 
14.05 – 15.30 Erwin v.V. 
15.30 – 17.00 Remko, Robbie 
17.00 – 18.30 Alana – Sander S. 
18.30 – einde Res. dame/heer Ach. 
7 
 
Zondag 
10.30 – einde Res. dame/heer Ach. 
9 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 08-10 Coby Linse 
 15-10 Marian Lijmbach 
 22-10 Olga van Reijn 
 20-10 Monique Alsem 
 05-11 Vera Rodriguez 
 19-11 Anneke Zoutendijk 
 
 
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 17 en 20 en 21 oktober 2018 
 
Achilles - Excelsior 
Achilles 2 – SKF 3 
Achilles 3 – DES 3 
Sporting Trigon 3 – Achilles 4 
KVS/Maritiem 5 – Achilles 5 
Achilles 6 – Madjoe 3 
Achilles 7 – Tempo 7 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
Velocitas A1 – Achilles A2 
Achilles C1 – Valto C1 
Achilles D1 – Fortuna/Delta Log. D1 
KVS/Maritiem F3 – Achilles F4 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Za 15.30 uur 
Za 14.10 uur 
Za 12.45 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 13.30 uur 
Za 17.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.10 uur 
Za 09.10 uur 
WO 18.00 uur 
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