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Van “baas”, naar “eindbaas”!
*************************
Wie tijdens de winterstop, die zelfs wij korfballers kennen in de vorm van de
kerstvakantie, niet toe was aan een korfbalvakantie zat goed op korfbal.nl. Alle
wedstrijden tijdens de Korfbal Challenge 2018 gespeeld werden, inclusief een flink aantal Achillianen, werden live
uitgezonden op YouTube. Met een Chromecast in je televisie is tegenwoordig iedere wedstrijd die live uitgezonden
wordt via YouTube vanuit je luie stoel te bekijken. Waar we vroeger via Antilopen.nl/competitie alle uitslagen terug
konden lezen en we aangewezen waren op verslagen op de sites van de betreffende clubs, kan je nu dus echt alles zien.
En zo ook met de wedstrijden tijdens de Korfbal Challenge 2018.
Zo zagen wij Shera en Ariën schitteren in de kleuren van Suriname en zagen we natuurlijk onze Joren en Sanne
schitteren in de wedstrijden van Fortuna. Zo won Fortuna bijvoorbeeld van de Tulips (TeamNL, zonder alle
internationals van TOP en Fortuna) in een hele spannende wedstrijd. En won op hun beurt Suriname van de reserves
van Fortuna, wat een vreselijke knappe prestatie is met alsnog onder andere Daan Preuninger in de basis bij Fortuna.
Al met al een heerlijk toernooi om tijdens de feestdagen te volgen. En.. dan heb ik het nog niet eens over eigenlijk het
aller mooiste “Achilles-moment” tijdens deze Challenge...
Eerder schreef ik al over de voorselectie voor TeamNL U17 van Noa Brusse. Dat het al een grootse prestatie was om
überhaupt voorgeselecteerd te worden, was al een feit. Maar inmiddels heeft iedereen kunnen lezen dat onze topper
ook daadwerkelijk geselecteerd is voor TeamNL. Zo hebben we er dus wederom een Achilles-International bij.
Nogmaals; wederom een prachtig compliment voor Achilles maar vooral naar de ontwikkeling van Noa als Korfballer.
Geweldig!
Op Facebook kwamen de felicitaties aan het adres van Noa en pa en ma Brusse al langs. De term “baas” en “eindbaas”
kwamen op Facebook langs. En dat mag toch wel gezegd worden. Wát een eindbaas ben jij zeg Brusse.. Gewoon jezelf
eventjes TeamNL in spelen met, zo heb ik begrepen uit de verslagen van de door jou gespeelde wedstrijden,
“fenomenaal” spel. Gewoon Kicke man! En waar Achilles al eerder trots op je was met de voorselectie, is Achilles nu
nóg trotser op je door het behalen van deze definitieve selectie.
Geniet vooral van alles wat op je af komt nu. En wie weet wat er allemaal nog voor jou als korfballer in het verschiet
ligt!
Tot volgende week allemaal!
Groeten,
Bart
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Verzoek vanuit de Sportcampus
****************************
We zijn weer een aantal weken warmgedraaid in de Sportcampus Zuiderpark. Tijd om daarom wat puntjes op de i te
zetten.
- Zorg ervoor dat de wedstrijd op tijd begint! De aanvangstijd die staat vermeld in het programma dient ook te
worden aangehouden om ploegen die later spelen uit de problemen te houden. Uitloop is soms mogelijk, maar
niet als de zaal na ons ook verhuurd is. Mocht het zo zijn dat je wedstrijd uitloopt, stem dan met de
scheidsrechter en tegenstander af om tijd in te lopen door kort te rusten en/of eventueel de wedstrijd in te
korten. Afstemming met de zaalbeheerders gewenst.
- Als je niet speelt en/of reserve staat, kan je plaatsnemen op de tribune of in het restaurant. Tijdens de
wedstrijden is de zaal alleen toegankelijk voor spelers, reserves en staf!
- De zaal is alleen toegankelijk via de gang van de kleedkamers. De deuren aan de onderwijskant zijn afgesloten.
Indien we samen toezien op bovenstaande, dan maken we het onszelf allemaal makkelijker!
Dank!
Commissie Wedstrijdzaken
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Activiteiten Agenda Senioren
11-01
15-01
21-01
26-01

Pubquiz
Kookworkshop
Verhuring v.a. 20.00 uur
Sinterkerst en nieuwfeest

15-02
22-02
08-03
21 t/m 24-06

Klaverjassen
Darttoernooi
Ladiesnight
CR kamp

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************
Swift – Achilles
Swift 2 – Achilles 2
Excelsior 3 – Achilles 3
Achilles 4 – Phoenix 2
Achilles 5 – ONDO 3
Achilles 6 – Madjoe 3
Meervogels/Fisica 5 – Achilles 7
Tempo 8 – Achilles 8
KZ Danaiden 9 – Achilles 9

36-29
15-19
13-23
7-13
14-12
20-10
18-11
10-11
10-14

KOAG 5 – Achilles 7
Meervogels/Fisica 8 – Achilles 8

8--5

Stand Achilles 1
**************
Uitslagen poule Achilles 1:
Swift – Achilles
KVS/Maritiem – Futura
Sporting Delta – Fiks
VEO – Oranje Wit

36-29
22-21
27-23
17-19

Stand poule Achilles 1:
Team
Sporting Delta
Oranje Wit
Fiks
Swift
KVS/Maritiem
Achilles
VEO
Futura

GS
4
4
4
4
4
4
4
4

PT WN VL
3
0 1
3
0 1
3
0 1
3
0 1
2
0 2
1
1 2
0
1 3
0
0 4

Goals Goals
GL VR TG
6 103
88
6
94
88
6
90
85
6 115
97
4
84
80
3
80
87
1
70
84
0
68
95
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DS
15
6
5
18
4
-7
-14
-27

PT in
Mind
0
0
0
0
0
0
0
0

Wedstrijdverslagen
*****************
wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Achilles 2 – Fortis 3
Net als Achilles 2 was Fortis in de zaal nog ongeslagen. Hoewel onderschatting aan het begin van het seizoen op de
loer lag, kon Fortis op papier misschien toch nog wat tegenstand gaan bieden. Dit was gelukkig niet het geval, want ik
zal alvast verklappen dat we de 30 hebben overschreden!
In de kleedkamer was het duidelijk. Dat we deze wedstrijd gaan winnen was vrij zeker, maar dan moesten we er wel met
zijn alle voor de volle 100 of beter 110% voor gaan. ‘collectief verdedigen’ en kansen afmaken was belangrijk. En dat
deden we. In de eerste helft lieten we al zien wie de sterkere ploeg was en wie er met lege handen terug mochten naar
huis (helemaal naar Zeeland…). Met een ruststand van 16-8 was er al een gat gecreëerd, maar voor Fortis nog niet
onmogelijk om in te halen. Dit was voor hen wel onmogelijk op het moment dat we sterker dan ooit de kleedkamer uit
kwamen en een voorsprong kregen van 24-8. De wedstrijd was eigenlijk wel gespeeld. Toch vond ik het persoonlijk
geen saaie wedstrijd en wilde ik graag de 30 halen. Dit ging helaas wat moeizamer. Ongeveer het laatste kwartier van de
wedstrijd kwamen we moeilijker tot schot, werden de schoten ook niet zo zuiver meer en lieten we eigenlijk nog teveel
door, iets waar we tegen Swift de komende week wel wat scherper in moeten zijn. Tegen Swift zullen we ons maar
weinig fouten kunnen permitteren.
We lopen op schema, tot nu toe zijn alle punten binnen, maar zal de echte wedstrijd aanstaande zaterdag tegen Swift
zijn. Ons voordeel is dat zij al 2 wedstrijden hebben verloren, iets wat we van te voren niet hadden verwacht. Maar
desalniettemin zal het een sterke ploeg zijn. Het doel is om een nog betere wedstrijd neer te zetten dan afgelopen
zaterdag. Een nog sterkere verdediging neer te zetten, een nog beter schotpercentage te realiseren en die punten met
het busje vanuit Zeeland weer naar Den Haag te brengen, waar ze thuis horen.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom in Middelburg volgende week! Klein stukje maar.
Groetjes Alana
De wedstrijdkraker tussen Swift (M) 2 en HKV Achilles 2
Na een gezellige en lange busreis naar Middelburg was het dan eindelijk zo ver
.. We mochten dan eindelijk korfballen tegen een sterke ploeg, een ploeg waar
over veel schijven gescoord kon worden. Tijden de warming- up merkte we al
snel dat we ons echt moesten focussen op de wedstrijd. Na een goede peptalk
van onze trainers hadden we maar een doel en dat was winnen. Wat we er ook voor moesten doen.. er moest gewonnen
worden.
Na het beginsignaal begonnen we gelijk met een 1-0 achterstand, en wisten we dat dit een spannende wedstrijd zou
worden.
We begonnen slap in de aanval en niet scherp genoeg in de verdedigingen liepen achter de feiten aan, maar naarmate de
wedstrijd vorderde kwamen we toch steeds terug en gingen de rust in met een stand van 10-9
Onze aanvoerder stak het vuurtje aan in de rust en we kwamen zelfverzekerd en vol energie de kleedkamer uit.
In de tweede helft kregen we veel kansen die niet altijd beloond werden met een goal, dus gingen onze andere spitsen
warmlopen die er vervolgens inkwamen om te zorgen dat de goede acties beloond zouden worden met goals. Gelukkig
pakte dit goed uit en konden we onze voorsprong voortzetten. In de tweede helft konden we zien dat er meer pit in zat
, geconcentreerder verdedigd werd en dat er leuke (zonder overtredingen) duels werden uitgevochten onder de paal.
De eindstand werd 15-19 en hebben dus onze verdiende twee punten meegenomen naar Den Haag!
Graag willen wij de scheids bedanken voor het fluiten, Swift (M) bedanken voor de leuke en sportieve wedstrijd, de
reserves voor het meegaan/ invallen en natuurlijk onze trouwe supporters!
De volgende wedstrijd wordt gespeeld in de sportcampus in het Zuiderpark op zaterdag 12 januari 2019 om 17.40 tegen
RWA, wij hopen jullie daar te zien!
Alvast fijne feestdagen en goede jaarwisseling.
Groetjes Merel
Excelsior 3 – Achilles 3
De laatste wedstrijd van het jaar. We staan op de tweede plaats net achter VEO 3. Met een beetje geluk kunnen wij op
een gedeelde eerste plaats komen mocht VEO verliezen. VEO moet deze week tegen RAPID 2 in Haarlem en laat dit
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nou net de ploeg zijn waar wij punten hebben laten liggen (zonde van ons, maar we pakken ze thuis wel). Hopelijk laat
VEO die punten in Haarlem. Voor ons staat Excelsior 3 op het programma. Excelsior heeft 4 punten uit 3 wedstrijden
net als Achilles. Voor de wedstrijd wisten we al dat er bij Excelsior een aantal blessures waren, waardoor er geschoven
moest worden met heren bij Excelsior. Ook wij kampen met een aantal blessures. Ondanks de blessures hadden we
toch een volle bank. Sander, Simon en Kelly zaten blessa aan de kant ter support van het team. Kjeld, Mark en Jaimy
waren onze backups mocht het nodig zijn.
Tina zocht het deze week hoger op en speelde bij het tweede. Dit weerhield Milton er niet van om naar het derde te
komen kijken. Begrijpelijk, wie wilt er nou niet elke week naar 16 toppers kijken. Of moet ik 17 toppers zeggen?
Eigenlijk zit Milton ook een beetje bij ons in het team. Bart, ja we schuiven dit gewoon op jou af… onze
teambegeleider was vergeten dat Excelsior (nota bene de club van zijn eigen vriendin) ook zwart witte shirtjes heeft en
had onze uitshirtjes niet meegenomen. Milton onze held is teruggereden naar Den Haag en heeft de shirtjes voor ons
gehaald. Super bedankt Milton, wat een teamplayer! Met de mooie blauwe shirtjes konden we dan aan de wedstrijd
beginnen.
We begonnen net als vorige week lekker scherp in de afronding. Binnen no time stonden we al 0-3 voor. Hierna
stagneerde het. Niet dat het slecht ging, Excelsior heeft heel de wedstrijd niks te zeggen gehad. Maar we speelde niet
zoals we vorige week speelden. Misschien kwam het doordat Excelsior ons vaak vrij liet en we hierdoor minder hard
hoefde te werken voor kansen. We gingen de rust in met een 4-12 voorsprong.
Ik wilde eigenlijk schrijven dat de tweede helft beter ging. Maar ik realiseer me nu pas dat wij de tweede helft 9-11
gespeeld hebben. De eindstand was 13-23. Dat is beduidend slechter dan de eerste helft.
Ik denk dat als de tegenstander ons niet op scherp stelt, dat wij dit zelf moeten doen. Scherp zijn in de afronding en
energie steken in de aanvallen. Ook als dit niet nodig is omdat wij vrij gelaten worden door de tegenstander. Betere
keuzes maken en de juiste kansen kiezen. Desalniettemin was het een goede wedstrijd. We hebben aardig gekke
doelpuntjes gescoord. Shout-out naar Fab voor de mooie aanval. Ik vind het overigens geen gek idee om elke week
voor de 25+ doelpunten te gaan. Het had deze week makkelijk gekund. Maar dan moeten we wel extra hard werken,
ook als de wedstrijd al gespeeld is.
De punten zijn in ieder geval binnen. Zo ook de gedeelde eerste plaats. VEO heeft de punten in Haarlem laten liggen.
Op doelsaldo staan we zelfs helemaal bovenaan. Zowel op het veld als in de zaal staat Achilles 3 numero UNO! We
gaan dit vasthouden en uitbreiden naar monsterscores! Dat kunnen wij en dat gaan we ook doen. En dat gaan we doen
met zijn allen, Bas, Bart, spelers, extra spelers en toeschouwers!
Iedereen bedankt voor het meegaan en tot de volgende wedstrijd!
Jeanette
Achilles 6 - Madjoe 3
20-10
Na de zeperd tegen Fiks was het zaak om de draad weer op te pakken tegen Madjoe. De
afgelopen jaren wordt er doorgaans gewonnen van deze ploeg, maar makkelijk gaat dat
nooit. Er waren weer een paar afwezigen. Alex is zo gewend geraakt aan het leven van
een geblesseerde dat hij maar weer eens afwezig was. Sandra is te dik. Ze komt de klapdeuren inmiddels niet meer door
dus helaas pindakaas. Shirley's bil ondervindt nog teveel last om te spelen. We wensen de billen van Shirley veel
beterschap. En Michael. Uhm, wie is Michael? Daan had een weekendje in Zeeland. Audrey en Tjitse hadden geen
oppas. Eén van de twee zou het treffen met de Rijnsburgers dus moeten missen. Te elfder ure werd Rinus beschikbaar
gevonden om de bank te completeren (thanx, hoe was t bij Tim?). Ook Renske was naast aandachtig toeschouwer
reserve (ook bedankt). Het was dus een verrassing wie van de twee mocht oppassen. Tot ieders verbazing kwam
Audrey alleen binnen met de kinderen. Moest Tjitse als grootste kind thuis op zichzelf passen? Trouble in Paradise?
Enkele Die Haghe supporters die net als vorige thuiswedstrijd 'even kwamen kijken’ (gluren naar 't vrouwelijk schoon)
verkneukelden zich al om de op handen zijnde breuk, maar kwamen zelf bedrogen uit want Tjitse kwam aan de andere
kant van de zaal binnen. Maar goed, storm in een glas water dus want de Fries-Haagse combinatie was alleen
gezamenlijk bijeen in Hal A aan de Sportcampus om Evy van Renske te vermaken. Anders kon Renske niet. Jelte, Selah
en Evy stonden dan ook de gehele wedstrijd op hun eigen podium in het materiaalhok te dansen zoals hun moeders dat
kortgeleden nog deden aan de danspalen in de Haagsche Kluis. Dat belooft wat voor de toekomst! Wie ook nog aardig
met de heupen kan wiegen: Miranda A.! Ze is inmiddels door de ballotage commissie en mag zich in het nieuwe jaar bij
Team 6 voegen. Ze is er nog niet helemaal. Ze moet namelijk nog wel aan de bak om haar eigen bidon te verdienen.
De wedstrijd: na een vlotte 1-0 volgde de 1-1. Twee aanvallen later was het 3-1 en een gaatje was geslagen. Van de 14
goals die daar in de eerste helft op volgden waren er vijf van Madjoe en negen van Team 6 wat een 12-6 ruststand
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opleverde. Op dat moment waren alle acht de basisspelers van Team 6 al tot scoren gekomen wat natuurlijk ook een
puike prestatie is. De tweede helft stokte de productie maar bleven de verhoudingen gelijk: 20-10 in het voordeel van
Team 2. Zo wordt het jaar afgesloten met een (gedeelde) tweede plek op de ranglijst.
Na afloop van de wedstrijd leek het alsof er tussen de spullen van Team 6 een eurootje op de grond was
achtergebleven. Het bleek echter te gaan om een Engelse Pond. Op de vraag wie hem kwijt was werd gereageerd ‘dat
hij vast niet van Yhoeri zou zijn’. Omdat 'hij nog nooit een pondje is kwijtgeraakt’. Met deze laatste grap ten koste van
Yhoeri beëindigen we dit laatste verslag van het jaar in stijl, maar niet voordat we Alex B., de scheids van de dag
bedankt hebben, die niet één, maar liefst twee duels achtereen uitstekend leidde. Bedankt. Als je nog even wilt lachen
om Yhoeri in afwachting van het volgende verslag (want dat duurt nog tot wel 14 januari) raden we u de volgende link
aan: https://youtu.be/VgYz_rs10ww
Groeten en fijne feestdagen!
Namens Team 6,
Erwin
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WAPC Wat Was
**************
Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A1
19-19
Achilles A2 was vrij
IJsselvogels A2 – Achilles A3
5-18
Achilles A4 – Twist A3
11-9
Achilles B1 – Valto B1
9-12
Avanti B5 – Achilles B2
5-12
Achilles C1 – KVS/Maritiem C1
12-11
Lynx C1 – Achilles C2
3-5
Achilles D1 was vrij
Futura D1 – Achilles D2
6-10
Achilles D3 – Korbis D3
5-0
Achilles E1 – Fortuna/Delta Logistiek E3 20-16
Achilles E2 – Valto E2
6-4
Achilles E3 – ODO E2
5-17
Weidevogels E4 – Achilles E4
1-5
Achilles Tijgers – Futura F1
Achilles Beren – ODO F3
2-4
Achilles Wolven – Fiks F3
9-0
HKV/Ons Eibernest F2 – Achilles Leeuwen9-13
ALO C2 – Achilles C2
KVS/Maritiem F3 – Achilles Wolven
Fortuna/Delta Logistiek D4 – Achilles D2
Fortuna/Delta Logistiek E3 – Achilles E1

7-1
5-24
7-7
16-11

Zaterdag mochten de Beren heel vroeg tegen Odo korfballen in de Sportcampus.
Er werd hard gewerkt door alle spelers en in het bijzonder door Sophie. Zij speelde tegen een jongen die makkelijk
scoorde en ze at hem nog niet op, waardoor hij niet meer kon scoren.
Helaas was Odo net iets beter in het scoren van de doelpunten. De beren hebben wel super veel geschoten, maar helaas
niet alles raak.
Doelpuntenmakers Fabienne en Vincent zorgden ervoor dat we met 2-4 verloren.
Op naar het nieuwe jaar beren!
Voor het einde van het vorige jaar heeft de E1 het jaar met goede resultaten kunnen afsluiten. Werd Dijkvogels in de
eerste wedstrijd met 9-12 verslagen, een grotere uitslag werd een week later neergezet in een wedstrijd waarin Excelsior
met 6-16 werd verslagen. De week daarna werd Fortuna met 20-16 naar huis gestuurd. Geen kleine uitslagen dus.
Helaas konden we de rij aan overwinningen niet doorzetten. Afgelopen zaterdag wist Fortuna in een te klein veld ons af
te troeven met 16-11. Met name de eerste 10 minuten moesten we weer wakker worden, dit blijft voor de E1 toch een
moeilijke fase, maar het was ook wennen om in een heel klein veld te spelen. De 7-0 achterstand was te groot om in te
halen. Maar de E1 liet het er niet bij zitten en toonde veerkracht in de andere 30 minuten om aan te tonen wie de betere
van de twee ploegen is. Zeker in de tweede helft hielden we de verdediging goed dicht en gaven we weinig kansen weg.
Bij onderschepping gingen we gelijk omschakelen en renden we gelijk terug naar ons eigen helft. Helaas is Fortuna
beter in de afronding van de kansen dan dat wij dat zijn. Eén kans en de bal ligt er bij hun in maar wij creëerden toch de
meeste kansen. Ook ons felheid in de tweede helft was geweldig om te zien. Sprongduels onder de korf, springen naar
de bal. Maar ook mooie dieptepasses die we naar elkaar kunnen gooien. En ook meer en meer doorloopacties of
wijkballen worden er genomen. Niet alles gaat goed en soms schieten wij terwijl we verdedigd staan, maar elke week
laten we weer mooie dingen zien. Laten we wel de volgende wedstrijd wat scherper aan de eerste 10 minuten beginnen
en dat we niet gelijk op een achterstand komen te staan. Dan is wordt het ook makkelijker om de wedstrijd uit te
spelen.
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************
Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Achilles A1- Top A1
Vandaag stond de wedstrijd tegen Top A1 op het programma, een van de kampioenskandidaten. Het zou een zware
wedstrijd worden eentje die heel moeilijk zou zijn om punten bij te pakken. We gingen de wedstrijd in met een paar
opdrachten, 1tje was om alsjeblieft op 1-0 voorsprong te komen en ja dat lukte. Heel de 1ste helft ging gelijk op. We
pakten veel goede kansen en top wist niet wat er nou gebeurde, ze raakte gefrustreerd en daardoor konden we de rust in
gaan met een 9-10 Stand. De 2de helft moesten we door zetten en zorgen dat top niet terug kon komen in hun spel en
dat wij door moesten gaan en de goede kansen moesten blijven pakken. Met nog 5 minuten te spelen stond het 15-17
voor Top. We mochten geen onnodige fouten maken dat was de afspraak. Het werd 16-17, 16-18. We moesten
doorgaan en ons koppie omhooghouden, dat deden we het werd 17-18, 18-18 en zelfs 19-18. Met nog 30seconden te
spelen en een stand van 19-19 kwam er een time- out. De bal moest hoe dan ook in ons aanvals vak blijven en dat lukte
ook. Een gelijkspel tegen Top A1, maar het voelde als een winst. Nu een paar weken vrij en in het nieuwe jaar weer
knallen voor de punten.
Alvast Fijne Feestdagen en een sportief nieuwjaar,
Groetjes Sterre!
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
20-01
Kampavond
Verjaardagenhoekje
*****************
We beginnen met een correctie voor wat ik geschreven heb in het laatste krantje van het
oude jaar. Door de jaarwisseling heb ik een rekenfoutje gemaakt waardoor de kinderen die
in januari jarig waren een legere leeftijd heb gegeven. Zo wordt Vito Nesseler geen 5 maar 6
jaar. Wordt Melissa Vijverberg geen 15 maar 16 jaar en wordt Xander Leben geen 7 maar 8
jaar. Sorry jongelui!!!
Dan nu de jarigen van deze week. Op 10 januari wordt Noah van Os 6 jaar en op 13 januari
wordt Oscar Burnett 13 jaar. Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellig verjardag.
Grote Clubactie
**************
Alle kanjers van de grote club actie worden volgende week zaterdag 12 januari in
het zonnetje gezet. Tijdens de rust van Achilles 1 – KVS 1 wordt bekend gemaakt welke
2 teams de meeste loten hebben verkocht en verder krijgen de beste 9 verkopers een prijs.
Wie er gewonnen hebben houden we nog even geheim.
Lucas H, Leander, Esmee, Sanne, Lizzy, Jarmo, Milan L, Donya, Maco, Jinthe, Fleur, Roos, Lars, Kiki,
Jalien, Luuk D., Semm, Noa P, Minka, Levi, Lynn, Viggo, Jill, Owen, Jim, Niels, Lianne, Luuk W, Bo, Britt,
Imke, Milan v.d.G, Noa L, Lucas, L, Dirk, Bregje, Lukas K, Lisette, Jesse W, Vincent, Erik, Siemen, aaron,
Shane, Siemen, Jesse d.G, Isa, Luc, Livm Sofie, Oscar, Layla, Armin, Joanne, Damien, Xander, Paivi en
Ocker kom dus allemaal zaterdag 12 januari, zodat wij jullie kunnen bedanken voor het verkopen van de loten. Jullie
zijn stuk voor stuk kanjers!
We verzamelen om 18.50 uur beneden in de hal voor trap, zodat we met z’n allen Achilles 1 kunnen aanmoedigen.
Tot 12 januari!
Groetjes Rianne en Mirjam
Kampavond
***********
Goed nieuws! Na een geweldig kamp in Ommen vorig jaar, staan de kampfilm en de kampfoto’s weer klaar om
vertoond te worden! Op zondag 20 januari kan je dan ook komen kijken naar de kampbeelden. En niet te vergeten, ook
aan de kampkrant wordt nog hard gewerkt, deze krijgen alle kampgangers van 2018 mee naar huis! Veel kunnen we er
nog niet over zeggen, want momenteel wordt er nog hard aan gewerkt!
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Aangezien we een hele grote groep kinderen hebben, met hopelijk een heleboel ouders, verzorgers, broertjes en zusjes,
spelen we de kampfilm en de kampfoto’s twee keer af. De eerste rond start om 15.00 uur, deze ronde is voor de
kleinste kampgangers (kangoeroes, F, E & D). De twee ronde start om 16.15 uur, deze ronde is voor de oudere
kampgangers (C, B & A).
Wij hopen dat jullie allemaal komen kijken en natuurlijk zijn ouders van harte welkom! Ben jij nog niet mee geweest op
kamp, maar wel nieuwsgierig naar hoe dat nu is? Dan is het misschien wel een leuk idee om te komen kijken, dan wil je
vast volgend jaar ook mee!
Zondag 20 januari (15.00 uur & 16.15 uur): zet in je agenda!
Wij hopen jullie allemaal te zien!
Veel kampgroetjes (namens alle kampleiders),
Frank, Alex & Julia
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CR- Nieuws
***********
Klaverjassen
Vrijdag 21 december vond de Kerstklaverjasdrive plaats. Met 5 tafels bezet was het weer
een gezellige avond met voor alle koppels een prijs dankzij de sponsoring van o.a. slagerij Scholtes en Boektje.
Deze keer mocht ik 3 nieuwe koppels welkom heten en daar was ik erg blij. Hoop dat er volgende keer nog meer
bijkomen.
De eerste prijs ging naar een van nieuwkomers: Wieka en Dries. Een andere nieuwkomer ging met de poedelprijs naar
huis, t.w. Renske en Annika. De roemprijs was voor Arie en Olga.
De aanmoedigingsprijs was voor Alana, Jeanette en Alex, zij hebben de hele avond zitten oefenen om de volgende keer
mee te kunnen doen.
De uitslag van alle koppels was:
Punten
Roem
Totaal
1 Wieka – Dries
4481
870
5351
2 Dennis – Marc
4286
880
5166
3 Marian V. – Dicky
4282
670
4952
4 Arie – Olga
3784
960
4744
5 Roelie – Ed
3946
640
4586
6 Bas – Sten
3873
640
4513
7 Frank B. – Sander
3827
510
4337
8 Niki – Britt
3758
320
4078
9 Emmy – Belinda
3447
560
4007
10 Renske – Annika
3196
610
3806
De volgende klaverjasdrive is gepland op vrijdag 15 februari.
Hoop jullie dan weer allemaal te zien en misschien nog meer koppels.
Aanmelden via email:ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134
Tot dan!!
Groetjes
Olga
DE ACHILLES PUBQUIZ
************************
Herkansing! Vorige keer kon de quiz helaas niet door gaan door een dubbele agenda van de kantine. Excuses voor dat
ongemak. Maarrrr dat maken we bij deze dubbel en dwars goed!
Op vrijdag 11 januari nodigen we jullie uit om samen te strijden voor de titel van slimste Achilliaan.
Van makkelijke vragen tot moeilijke vragen alles komt voorbij op deze avond. Wil je een poging wagen? Schrijf je dan
per team in bij Niek (06-43888570). Een team bestaat uit 4,5 of 6 personen. Er is een maximum voor het aantal teams
die zich kunnen inschrijven dus wees snel! Heb je geen team maar wil je wel meedoen laat het me ook even weten.
In het kort:
datum: Vrijdag 11 januari
Locatie: Pomonaplein 71
Inloop: 19.45
Start quiz: 20:00
Inschrijven doe je per team bij Niek (06-43888570)
Groet
CR
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Ledenlijst
*********

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn
Uitsluitend schriftelijk
Kokosnootstraat 119, 2555 XC Den Haag
Of via Email: ovreijn@casema.nl
Aangemeld als lid:

Jonah (J.) van Collenburg
Simone (S.) Kouwenberg

Overgeschreven naar niet-spelend lid per 01-01-2019:
Sandra van der Laaken
Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************
Opnieuw beginnen
We hebben 2018 achter de rug dus niet meer omkijken maar met frisse moed
opnieuw beginnen want terugblikken kan altijd nog.
Heerlijk opnieuw beginnen ,,ken je dat,, zou Paul van Vliet zeggen met de klemtoon op ,,ken,, een typische Baron van
Avezaath uitspraak een typetje van Paul.
Van voren af aan en altijd te beginnen met het nieuwjaarsconcert uit Wenen met de Wiener Philharmoniker en gelijk er
achteraan strijk en zet het Vierschansentoernooi uit Garmisch Partenkirchen.
Nog een beetje uitbuiken van de oliebollen, echte appelbeignets met een gat in het midden anders zijn ze niet echt, 1 of
2 sneeuwballen met slagroom gevuld of banketbakkersroom of met beide, mmmm heerlijk ik proef ze nog.
Wat flûtes champoepel of een heerlijk cava'tje die ook bubbelt en bruist of een Italiaanse Asti-spumente die wegdrinkt
als een glaasje prikkerlimonade fris en fruitig maar even later een dreun voor je kop geeft.
Natuurlijk ook wat te eten, een kaasplankje en wat bitterballetjes, een Russisch eitje met alles erop en eraan en een
garnalencocktail toe om alles af te blussen.
Daarna even naar het siervuurwerk kijken dat zo prachtig boven de daken uiteenspat en na elke ACHHH en OHHHH
wat mooi denken dat was er weer eentje van een eurotje of 100 dus leven de economie en maar klagen dat alles weer
duurder wordt.
Dan weer opnieuw aan het werk en weer wat nuttigen op de nieuwjaarsreceptie en een verschrikkelijke verkoudheid
voorwenden met in het achterhoofd de zoenpartij te ontwijken met de heer van Hepscheuten van de boekhouding die
zo nat zoent of met dat puistenbekkie waar die eigenlijk ook niets kan doen maar toch.
Ik vond het altijd heerlijk om weer met iets opnieuw te beginnen het gaf je nieuwe moed.
Heel vroeger op de lagere school als je een nieuwe kroontjespen met houder kreeg , hé wat zeg je nu kroontjespen, ja
kroontjespen die je opnieuw moest inschrijven een nieuw schrijfwerktuig na de ganzenveer zo ongeveer.
Je kreeg hem uitgedeeld door de meester die je vol ontzag mijnheer noemde, moest de kroontjespen even in de mond
vochtig maken voordat hij in het inktpotje bovenaan in de bank gestoken werd en zijn eerste inkthalen op het papier
produceerde.
Je kreeg les in schoonschrijven en moest wel honderd keer of meer de letter ,,a,, of ,,b,, etc. etc. op het speciaal
daarvoor bestemde papier herhalen zodat je hem als ware blind kon produceren.
Het was helemaal een feest als je ook nog een nieuw schrift uitgereikt kreeg omdat het oude vol was.
Met de tong tussen je tanden en met de precisie van een kalligraaf schreef je de eerste bladzijde vol van het nieuwe
schrift zo mooi als je kon in schoonschrift en gaandeweg de bladzijdes vol raakte werd het minder en minder want het
nieuwe was eraf.
Ook kwam er wel eens een nagekeken schrift met daarin het gemaakte huiswerk terug met een ferme rode streep er
doorheen en het opschrift ,,KNOEIBOEL OPNIEUW,,
Er is zogezegd geen verschil tussen 31/12/2018 en 1/1/2019 maar gevoelsmatig beginnen we weer opnieuw.
Ergens opnieuw mee beginnen geeft kracht dus vooruit met de geit er tegenaan.
Een brede lach op gezicht, schouders eronder en hopelijk goede resultaten op het werk of een nieuwe uitdaging
Sportief gezien beginnen we het nieuwe jaar weer met een andere kijk op de competitie en de concurrentie en
verpletteren we ze de eerstkomende wedstrijd
Heus het helpt als je ergens opnieuw aan begint dus namens uw scribenten (de pensionadas) veel heil en zegen
voor2019 en wat je ook gaat ondernemen dat het een succes wordt en altijd opnieuw blijven hopen.
GELUK EN GROET
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

Zuiderpark 09.20 uur
09.20 uur
10.20 uur
10.20 uur
10.20 uur
11.20 uur
12.20 uur
13.20 uur
14.20 uur
15.20 uur
16.30 uur
17.40 uur
19.00 uur

Achilles Tijgers – KVS/Maritiem F1
Achilles E2 – Relfkes E3
Achilles Beren – KVS / Maritiem F4
Achilles E1 – Tempo E2
Achilles E3 – Phoenix E2
Achilles D3 – KVS / Maritiem D2
Achilles D2 – Lynx D1
Achilles C2 – Excelsior C3
Achilles B2 – KCC/SO natural B3
Achilles A4 – HKV/Ons Eibernest A2
Achilles 6 – Crescendo 3
Achilles 2 – RWA 3
Achilles – KVS / Maritiem

Zondag:

Zuiderpark 11.15 uur

Achilles 9 – Conventus 3

Succes allemaal!!!
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Opstellingen voor week 2 voor de vereniging Achilles in
Den Haag
1 Klasse:

OKD

Wedstrijdnummer:

WK21365

za 12/01
19:00 Achilles 1 - KVS / Maritiem 1
Dames

Is bekend

Heren

Is bekend

Coach

Ton v.d. Laaken

Verzamelen

18:00

Scheidsrechter Jelle Berk

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

Locatie

2 Klasse:

R2M

Wedstrijdnummer:

WK23292

za 12/01
17:40 Achilles 2 - RWA 3
Dames

Is bekend

Heren

Is bekend

Coach

Martin Vrolijk, Rob van Ee

Verzamelen

16:40

Scheidsrechter R. Knuist
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

3 Klasse:

R2L

Wedstrijdnummer:

WK23565

za 12/01
18:35 Sporting Delta 3 - Achilles 3
Inge van Staalduinen, Jeanette Cost, Kelly den Heijer, Laura
Dames
Mombarg, Tiana Saimo
Amel Groos, Fabian van Hagen, Joël Sanches, Kjeld Verboom,
Heren
Sander Suurd
Coach

Bart Kasten, Bastiaan Maessen

Verzamelen

16:50

Scheidsrechter A. Buitendijk
Locatie

Deltahal in Dordrecht

4 Klasse:

R2E

Wedstrijdnummer:

WK23288

zo 13/01
12:20 Sporting Trigon 3 - Achilles 4
Iris van Maanen, Marian Kasten, Raquel Chapper, Renee Lelieveld,
Dames
Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp
Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap,
Heren
Niels Aandewiel, Sten Verleg, Tako Hulsman
Coach
Verzamelen

11:05

Scheidsrechter Thijs Dijkstra
Locatie

Drie Oktoberhal in Leiden
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5 Klasse:

R3R

Wedstrijdnummer:

WK24252

za 12/01
19:45 KVS / Maritiem 5 - Achilles 5
Dames

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

Heren

Frank Pot, Ivo Rog, Koen Baak, Niek Visser, Rinus Cost

Coach
Verzamelen

19:00

Scheidsrechter Marcel Pronk

De Blinkerd in Scheveningen

Locatie

6 Klasse:

R4O

Wedstrijdnummer:

WK26894

za 12/01
16:30 Achilles 6 - Crescendo 3
Audrey de Man, Danielle van Maanen, Marieke van Maldegem,
Dames
Mieke Deurloo, Sandra v.d. Laaken, Shirley Beck
Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Michael
Heren
Matla, Tjitse Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg
Coach
Verzamelen
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag
9 Klasse:

S-220

Wedstrijdnummer:

15:45

BK23864

zo 13/01
11:15 Achilles 9 - Conventus 3
Emmy Arndts, Puck Gordijn, Roelie Arbouw, Susan Middeldorp,
Dames
Yoke Overwater - Nieman
Arie den Heijer, Fred Claassen, Ike Biekram, Joost van Soest, Roger
Heren
Kalberg, Sander Nooteboom
Coach
Verzamelen

10:30

Scheidsrechter Ed Arbouw
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

A1

Klasse:

AHKA

Wedstrijdnummer:

WK25171

za 12/01
15:20 DeetosSnel A1 - Achilles A1
Dames

Is bekend

Heren

Is bekend

Coach

Top C

Verzamelen
Vervoer

13:20
van Vianen, Pot, Brusse, Groen

Scheidsrechter Koen Meijer
Locatie

DeetosSnel-hal in Dordrecht

A2

Klasse:

A1F

Wedstrijdnummer:

za 12/01
12:40 Vriendenschaar A1 - Achilles A2
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WK28455

Dames

Is bekend

Heren

Is bekend

Coach

Alana Verboom, Sander Suurd

Verzamelen
Vervoer

11:10
de Reu, Spetgens, van Ee, van Duijvenbode

Scheidsrechter RP. Friesema
Locatie

Sporthoeve in Bodegraven

A3

Klasse:

A-013

Wedstrijdnummer:

BK43803

za 12/01
14:10 KCC / SO natural A4 - Achilles A3
Dames

Kayleigh Smit, Mikki van der Leeuw, Zoë Muller, Floortje Mulder

Heren

Jordi Jongsma, Kaj Labordus, Osayande Lyawe, Thom Wiersma

Coach

Renske Lelieveld

Verzamelen
Vervoer

12:40
Smit, Muller, Labordus

Locatie

Schenkel in Capelle ad IJssel

Opmerking

Floortje zie A4

A4

Klasse:

A-026

Wedstrijdnummer:

BK44935

za 12/01
15:20 Achilles A4 - HKV / Ons Eibernest A2
Esmee Morris, Estelle Arnts, Hannah Brauer, Linnet Veltman, Mira
Dames
Pepe
Floris Bouwman, Maurits Zuidhof, Tim van der Zwan, Niek
Heren
Nooteboom
Coach

Remko ter Weijden, Robbie Bonte

Reserves

Femke Sinnige, Floortje Mulder, Ivy van Giffen

Verzamelen

14:35

Scheidsrechter Ilan Verboom
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

B1

Klasse:

B1F

Wedstrijdnummer:

WK29237

za 12/01
16:30 ONDO B1 - Achilles B1
Floor Schuiten, Merel Dekeling, Noah de Bruijn, Olivia van
Dames
Bleijswijk, Yara Koene
Julian Sanches, Lucas Winia, Max Bakker, Quin Hollander, Xander
Heren
Gross
Coach

Merel Gross, Lars Alsem, Steven Sanches

Verzamelen
Vervoer

15:00
Sanches, Bakker, Schuiten, Hollander

Scheidsrechter T. vd Horst
Locatie

Westlandhal in ’s-Gravenzande

B2

Klasse:

B-024

Wedstrijdnummer:

za 12/01
14:20 Achilles B2 - KCC / SO natural B3
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BK41521

Dames

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

Heren

Niek Nooteboom

Coach

Jamie van der Geugten, Joël Sanches, Mark de Bruijn

Verzamelen

13:35

Scheidsrechter Achilles 6
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

Opmerking

Femke en Ivy zie A4

C1

Klasse:

C1E

Wedstrijdnummer:

WK30078

za 12/01
14:00 Tempo C2 - Achilles C1
Demi Brusse, Jill Hollander, Lisanne Verhagen, Nikki Spies, Paivi
Dames
Labordus
Damien Leben, Jordan Gieselaar, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick
Heren
Peeters, Thijs Roos
Coach

Anne Baak, Jordy Medema, Pepijn van Loon

Verzamelen
Vervoer

12:30
Gieselaar, Roos, van Nieuwenhuijzen, Spies

Locatie

Limeshallen in Alphen ad Rijn

C2

Klasse:

C-054

Wedstrijdnummer:

BK38444

za 12/01
13:20 Achilles C2 - Excelsior C3
Elishya Ros, Kimberly Vijverberg, Lizzy Mertens, Maleah Koene,
Dames
Naomi van Leeuwen
Kyan van der Meer, Leander Gerritsen, Maco Bijlstra, Ocker
Heren
Pijlman, Oscar Burnett, Taufeique Moemoe
Coach

Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi

Verzamelen

12:35

Scheidsrechter Marinus Stulp
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

D1

Klasse:

DHKD

Wedstrijdnummer:

WK30640

za 12/01
12:00 Fortuna / Delta Logistiek D1 - Achilles D1
Bo Linse, Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez, Manelle Belarbi,
Dames
Sanne Alkema
Aaron Corporan, Björn Weerman, Lucas Houwing, Shane
Heren
Amatredjo
Coach

Koos Verhage

Verzamelen
Vervoer

10:45
Alkema, Corporan, Belarbi

Locatie

Fortuna-hal in Delft

D2

Klasse:

D-031

Wedstrijdnummer:

BK37547

za 12/01
12:20 Achilles D2 - Lynx D1
Dames

Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Lynn Hulsman

Heren

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

Nikki de Groot

Verzamelen

11:35

Katrien
Scheidsrechter Volleman
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

Opmerking

afgemeld: Kiki Kraak

D3

Klasse:

D-057

Wedstrijdnummer:

BK35333

za 12/01
11:20 Achilles D3 - KVS / Maritiem D2
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

10:35

Scheidsrechter Marinus Stulp
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

E1

Klasse:

E-008

Wedstrijdnummer:

BK32082

za 12/01
10:20 Achilles E1 - Tempo E2
Dames

Britt Linse, Lisette Houwing

Heren

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

Coach

Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven

Verzamelen

9:50

Susan
Scheidsrechter Middeldorp
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

E2

Klasse:

E-030

Wedstrijdnummer:

BK32098

za 12/01
9:20 Achilles E2 - Refleks E3
Dames

Fleur Verwijs, Sophie Pasutto

Heren

Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies

Coach

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

Verzamelen

8:50

Jamie van der
Scheidsrechter Geugten
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

E3

Klasse:

E-039

Wedstrijdnummer:

BK32059

za 12/01
10:20 Achilles E3 - Phoenix E2
Dames

Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman

Heren

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

Coach

Simon Rodriguez
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Verzamelen

9:50

Scheidsrechter Cino Koene
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

E4

Klasse:

E-099

Wedstrijdnummer:

BK30258

za 12/01
12:00 Lynx E2 - Achilles E4
Dames

Imke van der Veen, Lianne Plugge

Heren

Jesse de Groot, Jim van Leeuwen, Niels Latour, Remi van Breukelen

Coach

Eva van Amelsvoort, Floris Bouwman, Stef van den Brand

Verzamelen
Vervoer

11:00
Latour, de Groot, van Breukelen

Locatie

Sporthal Leidschenveen in Den Haag

F

Klasse:

F-010

Wedstrijdnummer:

BK27024

za 12/01
9:20 Achilles Tijgers - KVS / Maritiem F1
Dames

Noa Puijk, Roos van der Laaken

Heren

Fedde van Mosel, Luuk Deurloo, Xander Leben

Coach

Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken

Verzamelen

8:50

Tim van der
Scheidsrechter Zwan
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

F

Klasse:

F-045

Wedstrijdnummer:

BK27052

za 12/01
10:20 Achilles Beren - KVS / Maritiem F4
Fabienne de Graaf, Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie
Dames
Diemel
Heren

Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk

Coach
Verzamelen

9:50

Scheidsrechter Linnet Veltman
Locatie

Sportcampus Zuiderpark in Den Haag

F

Klasse:

F-050

Wedstrijdnummer:

BK27010

za 12/01
12:00 Lynx F1 - Achilles Wolven
Fiep den Hartog, Minka Boelhouwer, Paschalia Giannelou, Philène
Dames
van Eijk
Heren

Jarmo Laarhoven, Luc de Groot

Coach

Britte van Groen, Rianne van Groen

Verzamelen
Vervoer
Locatie

11:00
van Eijk, Boelhouwer, den Hartog

Sporthal Leidschenveen in Den Haag
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ZAALDIENSTEN
Zaterdag Zuiderpark
09.20 – 10.20 Cino, Nova
10.20 – 11.20 Danique, Simon
11.20 – 12.20 Annelotte, Niek
12.20 – 13.20 Nikki
13.20 – 14.20 Julian, Zohier
14.20 – 15.20 Joel, Mark
15.20 – 16.30 Robbie, Remko
16.30 – 17.40 Res. dame/heer Ach.
6
17.40 – 19.00 Tristan
19.00 – einde Yoeri

WASROOSTER
14-01 Monique Alsem
28-01 Vera Rodriguez
11-02 Anneke Zoutendijk
25-02 Coby Linse
11-03 Marian Lijmbach
25-03 Olga van Reijn

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,
Zondag
Zuiderpark
AARZEL DAN NIET OM Rene
11.15 – 12.30 Res. dame/heer Ach. een belletje te geven: 06-20427206.
9

Bij verhindering zelf voor een
vervanger zorgen!!!
Volgende week 19 en 20 januari 2019
Oranje Wit - Achilles
Albatros 3 – Achilles 2
Achilles 3 – Tilburg
Achilles 4 – ALO 2
Achilles 5 – Weidevogels 3
Triaz 3 – Achilles 6
Valto 9 – Achilles 7
Crescendo 4 – Achilles 8
ALO 5 – Achilles 9
Achilles A1 – Fortuna/Delta Log. A1
Achilles A2 – Madjoe A1
Achilles A3 – Phoenix A2
Weidevogels A2 – Achilles A4
Achilles B1 – HKV/Ons Eibernest B1
ODO B2 – Achilles B2
Achilles C1 – Fortuna/Delta Log. C2
Achilles C2 is vrij
Achilles D1 – Maassluis D1
Achilles D2 – Refleks D2
ONDO D3 – Achilles D3
ONDO E5 – Achilles E1
Achilles E2 is vrij
ALO E3 – Achilles E3
Achilles E4 – Fortun/Delta Log. E6
Achilles Tijgers is vrij
Fortuna/Delta Log F3 – Achilles Beren
Achilles Wolven is vrij
Achilles Leeuwen – Avanti F2

Za 19.30 uur
Za 19.10 uur
Za 17.10 uur
Zo 12.30 uur
Za 20.00 uur
Za 12.10 uur
Za 14.15 uur
Za 14.40 uur
Zo 14.10 uur
Za 18.30 uur
Za 16.00 uur
Za 17.00 uur
Za 14.10 uur
Za 15.00 uur
Za 15.05 uur
Za 12.00 uur

Oranje Withal
Walburghal
Zuiderpark
Zuiderpark
Zuiderpark
De Pijp
Vreeloohal
5 Meihal
Ockenburgh
Zuiderpark
Zuiderpark
Zuiderpark
SRC Rottemeren
Zuiderpark
De Hofstede
Zuiderpark

Za 14.00 uur
Za 13.00 uur
Za 15.05 uur
Za 09.00 uur

Zuiderpark
Zuiderpark
De Hoekstee
De Hoekstee

Za 13.00 uur
Za 12.00 uur

Ockenburgh
Zuiderpark

Za 10.00 uur

Fortunahal

Za 12.00 uur

Zuiderpark
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