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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 

 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:roger.kalberg@hkvachilles.nl
mailto:contributie@hkvachilles.nl
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
mailto:rianne.vangroen@hkvachilles.nl
mailto:audrey.deman@hkvachilles.nl
mailto:audrey.deman@hkvachilles.nl
mailto:claudia.hollander@hkvachilles.nl
mailto:tc@hkvachilles.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:kangoeroes@hkvachilles.nl
mailto:recreanten@hkvachilles.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:clubtenue@hkvachilles.nl
mailto:ac@hkvachilles.nl
mailto:materialencommissie@hkvachilles.nl


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: EK Korfbal in Friesland 4 
 
Van het Bestuur 4 
 
Activiteitenagenda 5 
 
Uitslagen afgelopen weekend 5 
Uitslagen/standen poule Achilles 1 5 
 
Wedstrijdverslagen 7 
 
WAPC Wat was 9 
 
WAPC wedstrijdverslagen 11 
 
WAPC-nieuws 13 
 Agenda 13 
 Verjaardagenhoekje 13 
 Oplopen met het eerste 13 
 Grote Clubactie 13 
 
CR Klaverjassen 15 
 
Ledenlijst 16 
 
Pensionadapower 17 
 
Inzamelingsactie´s / minibieb 18 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

EK-Korfbal in Friesland 
********************* 

 
Het zal niemand ontgaan zijn, het EK-Korfbal is van start gegaan in Friesland 
afgelopen weekend. Het EK, waar de top van het Europese Korfbal samen komt om 
te kijken wie er zich “The best of the rest” mag gaan noemen. Want er zal geen een land de illusie hebben dat er een 
ander team dan TeamNL Europees Kampioen gaat worden. Maar, waar kijken we dan precies naar? 
 
Het EK in Friesland is niet alleen een officieel Europees Kampioenschap, het is ook vooral een grote reclame 
campagne voor het Korfbal in z’n algemeen. Waar het niveau van het Nederlandse korfbal al jaren met kop en 
schouders uitsteekt boven de rest, is het vooral zaak voor de KNKV dat er tijd en energie gestoken wordt in het beter 
maken van de rest van de wereld. Want alleen op die manier krijgen we ooit écht concurrentie tijdens zo’n EK of een 
WK. Het eerste resultaat is inmiddels geboekt, want de titel van “The best of the rest” zou dit EK weleens niet naar 
België kunnen gaan maar naar een van de andere landen. Op moment van schrijven blijkt namelijk dat onze 
zuiderburen voor het eerst in de geschiedenis hebben verloren van Duitsland. Een enorme prestatie van de Duitsers, 
die inmiddels zelfs beter kunnen korfballen dan voetballen. Maar ook een enorme deceptie voor de Diamonds. Want 
wie had ooit verwacht dat het Belgische korfbal zó achteruit zou gaan dat ze tijdens een EK zouden verliezen van 
Duitsland? 
 
Het EK is bij uitstek hét toernooi voor TeamNL ok het publiek te trakteren op show en sensatie. Waar de eerste 
wedstrijden tijdens het toernooi gemakkelijk gewonnen worden, kan er natuurlijk ook wel wat aandacht besteed worden 
aan de nodige one-handers en “under the bridge”doelpunten. Het publiek geniet aan alle kanten van de mannen en 
vrouwen van TeamNL. 
Het afscheid van Suzanne Struik als record international krijgt ook de nodige aandacht. En terecht, want wát een 
sportvrouw is dat zeg. Na talloze blessures keer op keer terug komen als nog steeds een van de aller beste dames die het 
Nederlandse Korfbal ooit heeft gezien is toch wel heel bijzonder. 
 
Het is echt aan te raden hoor, dat EK een beetje volgen. Het is voor ons allemaal misschien een beetje standaard 
allemaal, met de te verwachten titel van TeamNL. Maar wat er achter TeamNL allemaal op het programma staat is 
misschien nog wel veel leuker om naar te kijken.. 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

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

 
GKV – Achilles 10-19 
Oranje Wit 2 – Achilles 2 10-9 
GKV 2 – Achilles 3 16-25 
Achilles 4 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 14-12 
Achilles 5 – Dijkvogels 2 8-8 
Crescendo 3 – Achilles 6 14-14 
Achilles 7 – KZ Danaiden 6 13-8 
ONDO 7 – Achilles 8 7-13 
Achilles 9 – ALO 6 7-4 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
GKV – Achilles 10-19 
Phoenix – IJsselvogels 10-9 
ONDO – Maassluis 14-14 
Excelsior – Korbis 27-13 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 6 6 0 0 12 126 78 48 0 
Achilles 6 5 0 1 10 99 61 38 0 
Phoenix 6 4 1 1 9 88 78 10 0 
GKV 6 3 1 2 7 87 94 -7 0 
Korbis 6 2 0 4 4 90 111 -21 0 
ONDO 6 1 1 4 3 101 118 -17 0 
Maassluis 6 1 1 4 3 83 101 -18 0 
IJsselvogels 6 0 0 6 0 64 97 -33 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Oranje Wit 2 – Achilles 2 
Op deze heerlijke zonnige nazomer dag mocht Achilles 2 rond het middaguur vertrekken richting Dordrecht voor een 
zeer belangrijk potje tegen Oranje Wit 2. Wij wisten op voorhand dat dit een tegenstander was waar wij punten moesten 
kunnen halen. Wel speelde wij in een behoorlijk gewijzigde samenstelling. Jisse, Alana en Jaimy mochten de plek 
innemen van de mensen die bij 1 aanwezig moesten zijn. Afgelopen week hard getraind met zijn allen en vooral goed 
zoeken vanwege de flink gewijzigde samenstelling.  
 
We wisten dat we eigenlijk gewoon moesten zorgen dat we flink wat goals gingen maken omdat wij best wel op onze 
verdediging kunnen vertrouwen de laatste weken. Dat stukje verdediging was ook zeker nu weer het geval want het 
lukte ze maar niet om ons echt te verslaan in hun aanval. Echter was dit ook bij ons het probleem. Waar wij over alle 
schijven kunnen scoren blijf dit uit. Dit is ook wel duidelijk te zijn in de einduitslag. 10-9. En nee het was geen 
stormachtige dag met regen maar eentje met een lekker zonnetje en een graad of 26. Wij kwamen vlak na rust heel snel 
terug en kwamen gelijk. Het lukte ons alleen niet om uit te lopen. Telkens achter de feiten aangelopen en dat heeft ons 
genekt. 2 minuten voor tijd werd wel nog de aansluitingstreffer gemaakt maar het lukte ons niet die 10e goal te maken. 
Iets wat je vaak al in de rust hebt bereikt. Nee het was helaas niet wat we hadden gehoopt en gewild.  
 
Van de week weer hard aan de bak om de laatste 2 thuiswedstrijden voor de zaal te laten zien dat Achilles 2 wel degelijk 
in die overgangsklasse hoort. Achilles 2 is dit hele kalenderjaar thuis op het veld zelfs nog ongeslagen (inclusief de 
voorbereiding). Dus met dit positieve gegeven gaan wij zorgen dat we dit jaar op het veld ook ongeslagen kunnen 
afsluiten. 
 
Wesley Smit 
 
GKV 2 – HKV Achilles 3 
Na een mooie reeks overwinningen tegen Refleks, Pernix en Velocitas waren we van plan om deze 
streak door te zetten. We hadden de afgelopen week hard en intensief getraind en waren helemaal klaar voor deze 
wedstrijd. Voor ons speelde Achilles 1 en hierdoor bleef er nog een grote groep supporters naar onze wedstrijd kijken. 
Dit zorgde voor nog meer motivatie om een goede pot te spelen. 
We begonnen de wedstrijd begon als een speer, want onze eerste 3 aanvallen leverden ook gelijk 3 doelpunten op. Dit 
niveau probeerden we zo lang mogelijk vol te houden en er waren veel aanvallen bij waar er meerdere keren in een 
aanval geschoten werd. Helaas was ons afrondingspercentage niet goed genoeg waardoor GKV telkens kon blijven 
aanhaken. We gingen de rust in met een tussenstand van 10-12. In de rust gaf Bas ons nog de nodige aanwijzingen en 
zei dat de afronding beter moet gaan. Gelukkig ons kennende luisteren wij altijd naar Bas en dan kon je zien aan de 
scores, want er met goed samenspel en mooie acties veel doelpunten gemaakt. Hierdoor was er de kans om veel te 
wisselen waardoor iedereen aan spelen toekwam. Eindstand 16-25. 
Door goed samenspel hebben we weer een mooie wedstrijd kunnen laten zien. Ik wil graag de coaches, wissels en 
supports bedanken. Jullie waren weer geweldig. En natuurlijk een grote shout out naar Inge voor het organiseren van 
het mooie teamuitje bij haar thuis. 
Volgende week is nummer 3 Des de tegenstander en dan hebben we uw support weer hard nodig. De wedstrijd begint 
om 12:45 en hopelijk zien wij u dan weer langs de velden. 
 
Tot dan! 
Joël Sanches 
 
GKV 2 – Achilles 3 
GKV uit, dat was voor mij al lang geleden.  ‘’Zeker meer dan 50 jaar geleden coach’’ werd er vanuit de spelersgroep 
geroepen.  De generatiekloof is echt enorm….  De laatste x dat ik er speelde lag er nog een schuin aflopend 
knollenveld, dit was gelukkig vervangen door een strak gelegd kunstgrasveld.  Ook de zon was volop aanwezig,  er was 
dus niets dat een mooie wedstrijd zou kunnen tegenhouden. 
Vooraf hebben we afgesproken ons eigen spel te gaan spelen en ons niet te laten verleiden  tot fysieke duels die niet 
nodig zijn. GKV speelt altijd vol passie en zal blijven vechten tot de laatste minuut, iets wat ik als trainer/coach ook 
graag wil zien van mijn eigen ploeg. 
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Nadat Achilles 1 verdient had gewonnen mochten de hongerige leeuwen van Achilles 3 worden losgelaten.  Hongerig 
naar goals / toffe acties / blocks en meer dingen die het spelplezier verhogen. Die honger kan soms ook overslaan in 
gehaastheid,  slordigheden / concentratieverlies en frustratie zorgen dan voor energieverlies.  Dit zagen wij vanaf de 
bank de eerste helft gebeuren, wat leidde tot een 9-9 ruststand. Vergis U niet, er zaten fantastische aanvallen tussen, 
alleen de scherpte in de afronding ontbrak. Een vervelende bijkomstigheid was trouwens dat Pepijn en Simon binnen 
een kwartier het veld geblesseerd moesten verlaten.  Sterkte mannen! 
De tweede helft was een ander verhaal.  De afronding was beter verzorgt,  het baltempo ging omhoog en er was 
energie. Heel veel energie!! De tweede helft maken we met gemak 16 goals, waar en ook nog de nodige kansen werden 
gemist.  Uiteindelijk werden er over de gehele wedstrijd  152 doelpogingen ondernomen, een ontzettend hoog aantal.  
Ik denk dat de aanwezige supporters een leuke wedstrijd hebben gezien, bedankt voor de aanmoedigingen!  Eindstand 
16-25  
Het 3de heeft hele goede individualisten, maar is vooral een goed Team. Dit zie je ook terugkomen in aantal 
verschillende doelpuntenmakers, deze wedstrijd waren het er 10!  Dat is waar ik als coach het meest trots op ben. Ik 
hoop dan ook echt dat we elkaar beter kunnen maken door hard te blijven werken en eerlijk tegenover elkaar te zijn.   
Het vuur brand, maar staat nog lang niet maximaal te vlammen. Als dat gebeurd, berg je dan maar! 
Als laatste wil ik nog de Scheidsrechter bedanken. Bij het ontbreken van een scorebord en tijdswaarneming heeft hij bij 
elke vakwissel de stand en het aantal te spelen minuten omgeroepen, hulde! 
 
Groetjes  
Bas Maessen & Bart Kasten 
 
Crescendo 3 - Achilles 6 14-14 
Het was weer een lekker weekje. Wat het weer betreft dan hè. Wedstrijd was wat 
minder. Maar goed. Altijd wat te lachen met Yhoeri in de buurt. Op de vraag in de 
groepsapp hoe we naar Leiden zouden gaan voor de match met Crescendo reageerde 
Alex mank, maar gevat op Yhoeri’s opmerking dat er bij hem deze week 'wel drie in gingen’. De vraag was waar 
Yhoertje er dan drie van tot zich nam. Zijn het drie frikandellen? Drie pilsjes? Drie hot dogs (hoewel krullenbol niet van 
honden houdt)? Drie nieuwe nummers in z'n telefoon van dames die Lisa nog niet kent? Wie Yhoeri een beetje kent 
weet wel beter. Dan is drie sowieso, bij wat het ook is, aan de lage kant. Volgens Marieke is drie overigens genoeg voor 
Yhoeri 'omdat hij toch niet kan tellen’. Niet zo lief, maar wel eerlijk. De afwezigen: Marieke en Shirley liggen met een 
kokosnoot in de Dominicaanse republiek te wachten op de volgende orkaan die de warme lucht richting Nederland 
duwt. Michael zit nog steeds aan de ouzo. En aan de burgers. Laat Alex uit team 7 maar niet weten wat je daar aan het 
wegwerken bent. Wellicht wel tijd voor een trainingskampje als je met dat broodje klaar bent, Mike. Alex zal ook wel 
ergens aan de alcohol hebben gezeten en Mieke… Heeft iemand Mieke al gesignaleerd?  
De wedstrijd: Crescendo uit, altijd lastig. Tenminste, altijd altijd altijd, in ieder geval de afgelopen twee seizoenen voor 
Team 6. En dit seizoen voor alle bezoekers voor wat dat betreft, want thuis hebben ze nog niet verloren. Is de 
tegenstand het gras ontgroeid? Na een vrij moeizame eerste helft die gelijk op ging werd met de kleinst mogelijke 
voorsprong de rust bereikt. De lange heer van Crescendo werd geneutraliseerd door de voor de verandering uitstekend 
spelende Tjitse. Hij voelde zich als 'blokkeerfries’ de afgelopen week kennelijk aangesproken want hij smoorde heel wat 
Leidse aanvallen in de kiem. Het tweede bedrijf werd goed begonnen en langzamerhand werd de voorsprong uitgebreid 
naar vier punten. Uitballen die handel, maar helaas viel de productie aan onze kant stil en kwam Crescendo steeds 
dichterbij. Twee Leidse  laatste-minuut-goals zorgden zelfs dat het laatste gat gedicht werd en zo was het eerste 
puntverlies een feit. Enerzijds was het knap teruggekomen van Crescendo nadat het in de eerste helft al gelijk opging, 
anderzijds hadden we het duel natuurlijk allang in het slot moeten gooien wat het puntverlies zuur maakte. Maar goed, 
niets aan het handje. De concurrentie volgt nog altijd op gepaste afstand. Volgende week pakken we de draad weer op 
tegen Madjoe. Oh ja, op verzoek van onze eigen blokkeerfries: heeft iemand nog tuinmeubilair in de waar-ie vanaf wil? 
Tjitse heeft nog wel een bestemming. 
 
Groeten, 
Erwin 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

Wat was 
******** 

 
Kinderdijk A1 – Achilles A1 17-13 
Achilles A2 – Fiks A1 11-16 
Achilles A3 – ALO A2 17-12 
Achilles A4 – Avanti A4 3-13 
Achilles B1 – Fiducia B1 12-23 
Dijkvogels B2 – Achilles B2 11-5 
KZ/Thermo4U C1 – Achilles C1 13-0 
Excelsior C3 – Achilles C2 4-7 
TOP/SolarCompleet D1 – Achilles D1 19-3 
Refleks D2 – Achilles D2 10-3 
Achilles D3 – VEO D2 6-8 
Phoenix E1 – Achilles E1 13-7 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E2 4-7 
Achilles E3 – Futura E2 5-6 
Achilles E4 – Dubbel Zes E3 13-0 
Achilles Tijgers – Futura F1 11-9 
Avanti F1 – Achilles Beren 10-4 
Achilles Wolven – KVS/Maritiem F2 7-12 
 
De E1 speelde vorige week een zeer sterke wedstrijd en weer is er vooruitgang te zien in jullie spel. Met mooi en sterk 
combinatiespel werd de tegenstander goed onder druk gezet. Jullie proberen ook meer en meer een doorloop te maken. 
Soms lukt het om langs je tegenstander te komen en soms lukt het om hieruit een doelpunt te scoren! Daarnaast zijn 
jullie ook gevaarlijk met jullie afstandsschoten. En de afwisseling van doorlopen en/of afstandsschoten scoren maakt 
dat jullie aanvallend steeds gevaarlijker worden. Dit kan uiteraard niet zonder een goede ondersteuning onder de korf. 
Dat we doelpunten tegen krijgen heeft meer te maken dat we in het opbrengen van de bal naar de aanval nog teveel 
balverlies lijden. Ook laten we binnen één meter van de korf onze tegenstander voorbij wandelen. Dat is op zich niet 
erg maar wel als er een aangever staat. Minder balverlies houdt in ook minder omschakelmomenten. Het zijn juist die 
momenten waar ONDO van wist te profiteren. Maar het verdedigen van je directe tegenstander werd ook afgelopen 
zaterdag prima uitgevoerd. E1: blijf zo doorgroeien!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 10 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 11 
 

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

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – Meervogels A1 (vorige week) 
Afgelopen zaterdag speelde we thuis tegen Meervogels A1. Vorige week hadden we verloren dus zaterdag moesten we 
de punten wel pakken. De wedstrijd begon niet zo goed weinig doelpunten en het ging gelijk op. We maakte veel 
overtredingen waardoor hun veel stippen en vrije ballen kregen hierdoor konden ze bij blijven. Met rust stond het  7-6. 
Na de rust moesten we dus nog flink aan de bak om de punten te kunnen pakken. Het spel liep wat beter en de 
doelpunten vielen. We maakte minder overtredingen en konden steeds meer uitlopen. Uiteindelijk hebben we 
gewonnen met 15-12!! 
Volgende week spelen we uit tegen Kinderdijk A1. 
 
Groetjes Marlou  
 
Verslag van de D2 (uitwedstrijd tegen Refleks 13 oktober) 
Vandaag speelden we tegen Refleks. We hadden vorige keer gelijk gespeeld. FUUT, de wedstrijd begon. Refleks maakte 
al snel een goal 1-0. Maar Viggo maakte er meteen 1-1 van met een mooie doorloop. We waren goed aan het 
verdedigen en dus waren we lekker bezig. Jim en Bregje speelden goed samen, dat gaf mooie acties maar helaas geen 
goals. Jim maakte een mooie doorloop maar door een overtreding kregen we een strafworp die Jim maakte, 1-2. Toen 
gooide Bradley de bal naar mij maar ik zag ‘m niet aankomen en maakte een mooie kopbal . Op die bal na, waren we 
heel fel. Het werd zelfs 1-3 dor het droomduo Bregje en Jim. Jammer maar waar, Refleks scoorde 2-3 vanuit een 
doorloop en het werd 3-3, SPANNEND! 
Bram had veel last van hoofdpijn maar speelde gewoon door, stoer. Refleks gooide de pit erin en scoorde veel. Het 
werd 10-3 door goede aanvallen van Refleks. We probeerden het wel, Bram en Lucas onderschepten veel ballen, Lynn 
verdedigde goed, Bradley speelde zichzelf steeds vrij maar Refleks was gewoon te goed. We bleven aanvallen en Jalien 
maakte uiteindelijk 10-4 door goed samenwerk van haar en mij.  
We willen de scheidsrechter bedanken (ook al heeft hij maar 3 goals van Achilles geteld) en onze goede coach Wim en 
ook jullie voor het lezen van dit verslag. Op naar het zaalseizoen. 
 
Groetjes,  
Kiki 
 
Wedstrijdverslag Achilles e4-Dubbel zes 
Het was prachtig weer om te spelen. 
We waren met z’n zessen: Noa, Niels, Jim, Remi, Lianne en ik, 
Imke. Onze coach was Rogier, Katrien was de scheidsrechter. We 
hebben met 13-0 gewonnen. Remi en Noa waren goed in 
verdedigen, Jim heeft goed afgevangen en Niels en Lianne waren 
goed in onderscheppen. Ik heb veel vrijgelopen. 
 Met zijn allen hebben we voor de winst gezorgd. Helaas kan ik 
niet wie gescoord heeft opschrijven. Want mijn moeder  had  het 
wel tijdens de wedstrijd geschreven, maar niet opgeslagen! 
We zijn tweede geworden in onze poule. Er zijn ook mooie foto’s 
gemaakt. 
 
1-0 2-0  3-0  4-0  5-0 in de 1ste 10 min. 
6-0 in de 2de 10 min. 
7-0  8-0  9-0  10-0 in de 3de 10 min. 
11-0  12-0   13-0 in de 4de 10 min. 
 
Groet Imke 
 
Avanti - Beren Achilles 
Oef, dat viel niet mee. Spelen tegen een team dat wist dat ze al kampioen waren. Maar onze Beren hielden zich goed. 
Na de eerste 10 minuten kwamen ze op gang en speelden de Beren super goed over, gooiden ze goed in elkaars handen 
en werd er knap onderschept. Ook konden de Beren heel vaak op de korf schieten, helaas gingen er veel ballen naast. 
Ook waren alle 5 de Beren zo hard aan het werk in het veld, dat er geschaafde knieeen, zere neuzen en vingers en 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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gebotste hoofden waren, daar moest dan natuurlijk even een kus op gegeven worden, waarna er dapper verder 
gestreden werd. 
De wedstrijd werd helaas verloren, maar de strafworpen wonnen we wel! 
Super goed volgehouden knappe Beren! 
 
Annemieke 
 
Kampioenswedstrijd Achilles Tijgers - Futura F1   13-10-2018 
De zon schijnt en het veld is om 09.15uur nog niet uitgelegd. De coaches besluiten dan maar als punten bakstenen en 
andere materialen te gebruiken. 
Xander, Roos, Luuk en Fedde staan aan het begin klaar. 
De wedstrijd begint: 
Scoreverloop:  
1-0 door Roos na een mooie counter. Goed overspel van de Tijgers. 
1-1 door Futura, en 2-1 door Furura; de Tijgers zijn nog niet goed wakker 
2-2- door Roos: Dat wordt dubbel zakgeld. Vier doelpunten eerste kwart, dat gaat lekker zo! 
3-2 door doelpunt Fedde; de wissel van Noa en Luuk is doorgevoerd. 
4-2 door Xander na een poging of 20. 
5-2 door Xander die blijkbaar wakker is geworden; superspeler Futura komt in het veld. Daar is op getraind. Publiek is 
nieuwsgierig. 
6-2 door Fedde na de derde schotpoging van de Tijgers. Het lijkt soms wel een schiettent.  
7-2 door Xander door een pijnlijke Kop-pass. Futura heeft bikkels! 
Goede verdedigende actie door Xander. 
RUST 
7-3 door Futura bij afwezigheid van verslaggever. 
7-4 door Futura, klotst de limonade te veel? 
7-5 en de superspeler er weer uit. 
Een strafworp onthouden! Verder bedankt fantastisch fluitende scheidsrechter SuuS! Bedankt voor het fluiten van alle 
thuiswedstrijden! In de zaal ook? 
8-5 door Fedde die niet juicht. Superspeler er weer in. 
9-5 Xander is er weer. 
9-6 Mooi afstandsschot door Futura. 
9-7 en 10-7 volgen elkaar snel op. De Superspeler rent er in en er uit. 
10-8 door een mooie score van Futura. 
11-8 door Noa die net op tijd weer beter is voor deze wedstrijd. 
11-9 door Futura. 
Achilles Tijgers zijn Koploper en Kampioen. Dat verdient Taart en met een doelsaldo van +23 is er aardig gescoord! 
Fedde: het ging heel goed  
Coaches bedankt! Op naar de zaal! 
 
August 
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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 in ons midden. 
Als eerste is dat Viggo Linse, hij wordt op 17 oktober 11 jaar. Een dag later zijn Cino 
Koene en Lianne Plugge jarig. Cino wordt 17 en Lianne wordt 9 jaar. Op 20 oktober wordt 
Siemen Mathot 11 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
 

Oplopen met eerste 
***************** 

 
Zaterdag 20/10 mogen de tijgers en beren meeoplopen met het eerste.  
Graag om 15uur verzamelen op het veld met je Achilles shirt. 
Geef het door aan je trainer als je er ook bij wilt zijn! 
 
Tot zaterdag 
 
Hilde en Mireille 
 
 
Hoi lotenverkopers! 
 
De eerste lotenboekjes die zijn ingeleverd hebben we verwerkt en wat zijn we blij met 
deze eerste tussenstand!  
We komen nu uit op 261 verkochte loten. Een zeer mooie tussenstand, want we hebben 
nog niet eens 10% van alle uitgedeelde boekjes terug gekregen. Daarbij weten we ook 
dat een aantal van de kinderen die hun boekje al hebben ingeleverd, druk bezig zijn met 
een tweede boekje zodat ze de teamprijs en de individuele prijzen binnen kunnen slepen! 
 
We willen jullie vragen om uiterlijk 15 november de lotenboekjes in te leveren. Je kan dus nog een maand langs de 
deuren, je boekje meenemen naar een verjaardag en je trainers extra lief aankijken of ze toch alsjeblieft nog een lootje 
van je willen kopen. De lotenboekjes zijn uitgedeeld aan de F t/m de C jeugd. Speel in je de B of A en wil je loten 
verkopen, dan kan je in de kantine een boekje pakken.  
 
Is je boekje vol, dan kan je deze in de GCA schatkist in de kantine stoppen. Bij de schatkist liggen ook nieuwe boekjes 
voor de fanatieke verkopers. Is je boekje nog niet vol, maar weet je zeker dat je geen loten meer gaat verkopen, dan 
mag je ook je boekje inleveren.  
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Lees je dit stukje, wil je graag loten kopen, maar heb je nog niemand met een boekje gezien? Dan kan je nu ook online 
loten kopen via de volgende link: 
http://clubactie.nl/actie/HaagseKorfbalverenigingAchilles   
 
Veel succes met de verdere verkoop! 
 
Groetjes, 
Mirjam en Rianne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://clubactie.nl/actie/HaagseKorfbalverenigingAchilles
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Helaas heb ik tot nu nog geen aanmelding gekregen voor een nieuw koppel voor het 
klaverjassen. 
We zitten dus met een oneven aantal koppels, dit heeft als gevolg dat er bij iedere ronde een koppel in “de wacht” zit. 
Het is niet leuk, dus ik hoop dat er toch nog een aanmelding komt zodat dit probleem is opgelost. 
De volgende koppels verwacht in ieder geval as vrijdag voor 20.00 uur in de kantine: 
Marian V – Yoke Marc – Dennis Simon – Tjitse 
Bas – Sten Belinda – Emmy Roelie – Ed 
Miranda – Olga 
Weet je  nog iemand, moedig hem/haar aan om zich nog aan te melden. 
 
Tot vrijdag 
 
Groetjes 
Olga 
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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 

 
Heraangemeld als lid: Kjeld (K.) Verboom 
 
Bedankt als lid: Raoul Eikelenboom 
 Tristan Rosenbaum 
 
Aangenomen als lid: Jim van Leeuwen (Achilleslidnr. 3066) 
 Jesse Wolting (Achilleslidnr. 3067) 
 Paschalia Raskou (Achilleslidnr. 3068) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
De HERFST 2018 
We zitten dik in de herfst, de plu's, de poncho's, de regenpakken en de zuidwesters 
zijn weer te voorschijn gehaald om ons te weren tegen deze natuurverschijnselen. 
Helaas is de stormparaplu ter zielen gegaan want dit fenomeen kon iedere windkracht doorstaan zonder om te klappen 
echter de stormen zijn zo gedecimeerd dat niemand zo een dure plu wilde aanschaffen dus geen omzet laat staan opzet 
als U begrijpt wat ik bedoel. 
Een beetje plu bij de Action kost euro 6,25 (made in China) terwijl de meerkosten voor zo een stormparaplu zo groot is 
dat je 10 actionplu's daarvoor kan aanschaffen. 
De blaadjes zouden al van de bomen moeten zijn gevallen en de eikels, 
beukennootjes en kastanjes zouden door de kinderen al in een herfstbakje moeten 
zijn verwerkt, maar niets daarvan. 
Wat een ellende tot nu toe alleen maar zomer en zonneschijn die niet wil verdwijnen 
zodat we het maar een prettige nazomer zijn gaan noemen. 
De weermannen proberen met het schaamrood op de kaken dit weer te verklaren 
en waarom het geen herfst wordt. 
De zgn wintersporten zijn in het geding want voetbal, hockey rugby en noem maar 
op zijn in feite zomersporten geworden. 
Waar eerst tennis, cricket en golf dit predicaat hadden, hebben andere sporten hen 
verdrongen. 
Waar zijn de 4 jaargetijden gebleven Lente, Zomer, Herfst, Winter zoals jullie ongetwijfeld eens op school hebben 
geleerd. 
-- de Lente was dermate warm dat het wel zomer leek met een toch heerlijke lentetouch 
-- de Zomer werd ook zomer maar weer zo overdreven warm dat iedereen liep te puffen en te blazen en snakte naar 
koelte en water koel helder water. 
De gewenste buien bleven uit , het grondwater nam zienderogen af, de droogte was immens en de binnenschepen 
konden maar half geladen worden zonder aan de grond te lopen in de Maas of Rijn. 
-- de Herfst is tot nu toe een filiaal van de zomer met prachtig weer en ongekende temperaturen. 
-- de Winter is nog af te wachten maar gebaseerd op de voorafgaande seizoenen wordt het een zwoele kwakkel winter. 
Misschien heb ik het mis en wordt het bitterkoud met vele vriesdagen, schaatsen op ondergelopen terreinen of op de 
bosvijver in het Haagse Bos. 
Als kind heb ik hier heerlijke schaatsenweken beleefd gelegen in een soort kom tussen de bomen en min of meer 
windstil dus beter kon het niet. 
Het zal wel allemaal komen door de opwarming van de aarde, de CO2 uitstoot , de kolencentrales, de industrie, het 
verkeer en weet ik niet wie je allemaal de schuld kunt geven. 
De veestapel mag geen mest meer produceren dus zijn we hard bezig koeien, varkens en kippen zo te manipuleren dat 
zij een poeploos leven gaan leiden. 
Koeien worden verboden op straffe van vroegtijdig slachten winden te laten want ook dit is milieuverontreinigend. 
Je kan alles wel gaan verbieden maar hoe verder te leven of het leven dermate triest maken dat je mijn portie aan fikkie 
mag geven. 
Er moet een gulden middenweg zijn om te bewandelen want de beweringen in de jaren 70 over de zure regen zijn ook 
gelogenstraft. 
De hele Veluwe zou verdwijnen alle bomen kaal en desastreus voor de leefomgeving maar ik heb het niet gezien. 
 
Lieve lezers, wij hebben zo een gure herfstdag (en wel 10 oktober j.l.) aangegrepen om een dagje 
Den Bosch te doen. 
Wij hadden een heerlijke dag met 25 graden een strak blauwe hemel en zon op de kop zo gezegd 
een korte mouwdag met een kopje koffie op de markt en zo een afschuwelijk lekkere bossche bol. 
Het leven is goed om geleefd te worden. 
 
de groetjes 
Elly en Rene 
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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 09.10 uur Achilles D1 – Fortuna/Delta Logistiek D1 
 10.00 uur Achilles D3 – Valto D4 
 10.10 uur Achilles C1 – Valto C1 
 11.15 uur Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
 12.00 uur Achilles 7 – Tempo 7 
 12.45 uur Achilles 3 – DES 3 
 14.10 uur Achilles 2 – SKF 3 
 15.30 uur Achilles – Excelsior 
 17.15 uur Achilles 6 – Madjoe 3 
 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 42 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK18826 
za 20/10 

Achilles 1 -  Excelsior 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 
Verzamelen 14:30 

Scheidsrechter B. Gelissen 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

2 Klasse: ROKD Wedstrijdnummer: WK13692 
za 20/10 

Achilles 2 -  SKF 3 14:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 
Verzamelen 13:10 

Scheidsrechter Pascal Huisman 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK13672 
za 20/10 

Achilles 3 -  DES 3 12:45 

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 12:00 

Scheidsrechter G. Auwerda 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

4 Klasse: R2B Wedstrijdnummer: WK11802 
zo 21/10 

Sporting Trigon 3 -  Achilles 4 13:00 

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 11:45 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK18826
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=WK13692
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=WK13672
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=WK11802
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Scheidsrechter L. Honkoop 

Locatie Zoeterwoudsesingel in Leiden 
     

5 Klasse: R3S Wedstrijdnummer: WK11788 
za 20/10 

KVS / Maritiem 5 -  Achilles 5 13:30 

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 12:45 

Scheidsrechter Marcel Pronk 

Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     

6 Klasse: R4L Wedstrijdnummer: WK10681 
za 20/10 

Achilles 6 -  Madjoe 3 17:15 

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 16:30 

Scheidsrechter R. Knuist 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

7 Klasse: S-019 Wedstrijdnummer: BK11095 
za 20/10 

Achilles 7 -  Tempo 7 12:00 

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

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

Coach  
Verzamelen 11:15 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A1 Klasse: AOKD Wedstrijdnummer: WK15362 
za 20/10 

Achilles A1 -  KVS / Maritiem A1 11:15 

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 Stef van den Brand 
Verzamelen 10:15 
Scheidsrechter W. Dirks    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=411
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11788
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=WK10681
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=BK11095
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=WK15362
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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A2 Klasse: A1E Wedstrijdnummer: WK14893 
za 20/10 

Velocitas A1 -  Achilles A2 11:15 

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

Heren Mick van Nieuwenhuijzen, Quincy Smit, Robbin Noorlander, Zohier 
Belarbi 

Coach Alana Verboom, Sander Suurd 
Reserves Kayleigh Smit, Lucas Winia, Osayande Lyawe 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Spetgens, van Duijvenbode, Belarbi, van den Brand 

Scheidsrechter B. van Vreeswijk 

Locatie De Bloemerd in Leiderdorp 
Opmerking afgemeld: Stef van den Brand 
     
C1 Klasse: CHKD Wedstrijdnummer: WK16091 
za 20/10 

Achilles C1 -  Valto C1 10:10 

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 9:25 

Scheidsrechter Paul Vermeul 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
D1 Klasse: DHKG Wedstrijdnummer: WK16639 
za 20/10 

Achilles D1 -  Fortuna / Delta Logistiek D1 9:10 

Dames Liv Anthony-Jimenez, Manelle Belarbi, Kiki Kraak, Lynn Hulsman 

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

Coach Koos Verhage 
Reserves Jim Peeters 
Verzamelen 8:25 

Scheidsrechter Diana Boogaard 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Bo Linse, Esmee Alkema, Sanne Alkema 
     
D2     
Opmerking Kiki, Lynn en Jim zie D1 
     
D3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002703 
za 20/10 

Achilles D3 -  Valto D4 10:00 

Dames Sofie Burnett, Tehzeeb Moemoe 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14893
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=473
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16091
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=WK16639
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=X002703
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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 9:15 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-088 Wedstrijdnummer: BK21877 
wo 17/10 

KVS / Maritiem F3 -  Achilles Leeuwen 18:00 

Dames Fiep den Hartog, Minka Boelhouwer, Philène van Eijk 

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot 

Coach Britte van Groen, Rianne van Groen 
Verzamelen 17:30 

Scheidsrechter Richard Kluitmans 

Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.00 Koos 
10.00 – 11.15 Miek, Jordy 
11.15 – 12.00 Valerie, Rober 
12.00 – 12.45 Cino, Noa 
12.45 – 14.10 Rick R. 
14.10 – 15.30 Elmar 
15.30 – 17.15 Joel 
17.15 – einde Dylan 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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 27 en 28 oktober 2018 
 
Achilles - Phoenix 
Achilles 2 – Dalto/Klaverblad Verz 3 
Achilles 3 – Excelsior 3 
HKV/Ons Eibernest 4 – Achilles 4 
Weidevogels 4 – Achilles 5 
Atlantis 3 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 is vrij 
Achilles 9 is vrij 
Achilles A1 – Valto A1 
Achilles A2 – KVS/Maritiem A2 
Groen Geel C1 – Achilles C1 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Za 15.30 uur 
Za 14.10 uur 
Za 12.40 uur 
Zo 15.30 uur 
Za 12.40 uur 
Za 12.50 uur 
 
 
 
Za 11.15 uur 
Za 09.50 uur 
Za 12.00 uur 
 

 
 

 

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=BK21877
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
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