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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 zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C zaal 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: nicole.dgroot@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. D/E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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Zelfontplooiing 
************** 

 
“Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds urgenter in een samenleving waar 
verwacht wordt dat mensen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren 
aan de maatschappij. 
Het wordt tegenwoordig breed uitgemeten op CVs van mensen die een baan willen vinden, zeker bij starters. Maar het 
is ook een stukje persoonlijke ontwikkeling; we krijgen een breder beeld van de wereld waar we in leven, creëren 
empathie en begrip voor anderen in onze samenleving.”  
Aldus dr. Lonneke Roza, projectleider maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Haagse Hogeschool. 
 
Zelf roep ik het vaak: “van al die voldoeningpunten kan ik bij de bakker geen brood kopen”. Los van het feit dat het 
lekker bekt, is er maar weinig waar van deze uitspraak. Natuurlijk, van karmapunten word je niet rijk in financiële zin, 
maar die zogenaamde voldoeningpunten leveren wel degelijk wat op: je verrijkt jezelf en maakt jezelf waardevol. Die 
toegevoegde waarde kun je in het dagelijks leven verzilveren... 
 
Toegevoegde waarde 
Als scheidsrechter kun je situaties goed en snel beoordelen. Je durft beslissingen te nemen en je neutraliseert emoties in 
het heetst van de strijd. 
Zet dat maar met dikke letters op je CV. Ik ben er van overtuigd dat als er in een sollicitatie om een teamspeler wordt 
gevraagd, je met deze tekst een streepje voor hebt op je ‘concurrenten’. 
 
Voor de jeugdtrainer/coach geldt dit net zo. Met je ploeg ben je wekelijks bezig om iets moois neer te zetten. Je stelt 
gemeenschappelijke en individuele doelen op en spreekt elkaar daarop aan. Als trainer stel je je af en toe kwetsbaar op 
toon je gezag op de momenten dat dat nodig is. Je werkt wekelijks aan je coachende en leidinggevende eigenschappen. 
Je zet de juiste spelers op de juiste plek en je leert wat het met een ploeg doet als één speler structureel verzaakt of als je 
als trainer niet duidelijk bent. Zet dit ook maar met dikke letters op je CV. 
 
Bovendien: uit onderzoeken komt steeds weer naar voren dat (top)sporters goed zijn in het stellen van prioriteiten. 
Randzaken van hoofdzaken scheiden. De juiste dingen doen om effectief het meeste gedaan te krijgen. Een sporter kan 
in de regel goed prioriteiten stellen. Idem geldt voor de vrijwilliger. Ook dit weten headhunters wanneer ze jouw CV 
beoordelen. 
 
Vrijwillig betekent overigens niet vrijblijvend. Je neemt verantwoordelijkheid en accepteert dat verplichtingen er bij 
horen. En ja -romantischer kan ik het niet maken-, soms moet je dus ook even door de zure appel heen bijten… Maar 
ook dit vormt je weer in positieve zin. 
 
Nu ik dit zo opschrijf overweeg ik wat ik zou doen. Ik heb nu twee kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. Zou ik hen -als 
ouder- stimuleren (niet: verplichten) om vrijwilligerstaken te doen?  
Wat doet u? Als ouder? En waarom? Wat is het beste voor de ontwikkeling van uw kind(eren)? Hoe steekt uw kind 
straks boven het maaiveld uit? 
 
Natuurlijk, de glazen bol is troebel en ook ik weet niet hoe de wereld er in de toekomst maatschappelijk uit ziet en of er 
dan nog vrijwilligers rondlopen… of dat er dan juist vrijwilligers rondlopen, omdat een nieuwe economie heeft geleid 
tot meer vrije tijd en we met zijn allen moeten waken voor de ‘grote bore-out’. 
 
Hoe de mens zich de komende jaren gaat evolueren maakt eigenlijk niet uit, want de voordelen van vrijwilligerswerk 
wegen zwaarder dan de nadelen. Zeker bij ons, in Nederland, waar alles in de regel redelijk tot goed op orde is. 
Zelfontplooiing is niet voor niets het hoogst haalbare in de behoeftepiramide van Maslow… 
 
Kortom; waar krijg je de kans om al op jonge leeftijd in jezelf te investeren? Jezelf te ontwikkelen? Waar krijg je de kans 
om andere mensen beter te maken? Waar krijg je de kans om met moeilijke situaties om te gaan? Om dingen geregeld 
en voor elkaar te krijgen? Onze sportvereniging herbergt deze leerschool: 

- je ontwikkelt nieuwe competenties; 
- je ontdekt wat je graag doet (of niet); 
- je krijgt nieuwe sociale contacten; 
- je vergroot je zelfverzekerdheid én geluk. 
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Net zoals een sporter investeert een vrijwilliger dus in zichzelf: in zijn/haar eigen ontwikkeling. Gebruik onze 
sportvereniging dus om laagdrempelig je eigen ontwikkeling te versnellen. Wees egoïstisch en maak daar gebruik van. Je 
kansen -maatschappelijk- nemen toe... 
 
Op eigen titel. 
 
Tjitse Bouwkamp 
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Activiteiten Agenda Senioren 

15-01 
21-01 
26-01 

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

 
Oranje Wit – Achilles 28-18 
Albatros 3 – Achilles 2 14-17 
Achilles 3 – Tilburg 2 25-12 
Achilles 4 – ALO 2 16-13 
Achilles 5 – Weidevogels 3 10-17 
Triaz 3 – Achilles 6 13-19 
KOAG 5 – Achilles 7 10-15 
Valto 9 – Achilles 7 14-11 
Crescendo 4 – Achilles 8 15-14 
ALO 5 – Achilles 9 17-6 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Oranje Wit – Achilles 28-18 
Fiks – Futura 32-17 
VEO – Swift 14-26 
KVS/Maritiem – Sporting Delta 33-24 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Fiks 6 5 0 1 10 146 123 23 0 
Oranje Wit 6 4 1 1 9 143 127 16 0 
Swift 6 4 0 2 8 162 135 27 0 
KVS/Maritiem 6 3 1 2 7 137 124 13 0 
Sporting Delta 6 3 1 2 7 148 142 6 0 
Achilles 6 1 2 3 4 118 135 -17 0 
VEO 6 1 1 4 3 105 125 -20 0 
Futura 6 0 0 6 0 100 148 -48 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Oranje Wit – Achilles 28-18 
Het Achilles keurkorps mocht hopen op een goed resultaat tegen titelkandidaat Oranje Wit uit Dordrecht. Zonder 
Arien die een weekje straf had begon Achilles brutaal. De snelle 0-2 in ons voordeel was een waarschuwing aan het 
adres van Oranje Wit om Achilles toch vooral serieus te nemen. Het eerste kwart kon Achilles prima mee tot een stand 
van 6-6. Voor Oranje Wit het signaal een tandje bij te zetten. Met name de Oranje Wit heren Bo Oppe, Yannick Schild 
en Jop Brouwer kregen het op hun heupen, gingen 1 op 1 schieten en produceerde een serie van 7 goals op rij. Twan 
die in de basis mocht starten deed van dichtbij wat terug (13-7) en verder was de toverbal van Sven (de 14-8 en 4 goals 
voor rust) het vermelden waard. Met wissels Tobias en Kjeld kort voor rust probeerde Ton de scoringsdrift van Oranje 
Wit te ontregelen. De rust kwam met 17-10 voor de thuisploeg. 
 
Na rust voerde Achilles een andere tactiek door. Dylan naar het andere vak voor meer rebound en onze dames gingen 
op risico voor verdedigen en dat pakte goed uit. Oranje Wit verzandde in kortere 1 schots aanvallen en Achilles begon 
juist de korf beter te vinden. Ook omdat nu de juiste kansen werden genomen en we meer konden herhalen. Van 19-12 
achter stond er even later 19-15 op het scorebord en kwam het geloof in een goed resultaat helemaal terug. Een stuk of 
3 kansen op de echte aansluiting vielen net niet en dan zal je net zien dat de Oranje Wit dames ineens mee gingen 
scoren. Bij 21-16 probeerde we nog aan te haken, maar een paar droge afstandsschoten van de weer wakkere Oranje 
Wit heren betekende feitelijk dat de wedstrijd gedaan was. Met een “under the bridge” wist Oranje Wit de eindstand op 
28-18 in hun voordeel te bezegenen.  
 
Geeft deze uitslag de krachtsverhouding weer? Ja, ik denk het wel. Oranje Wit is een goede ploeg 
met scorend vermogen over meerdere schijven en ze spelen verzorgd korfbal. Achilles heeft 
geknokt voor elke meter maar kwam te kort. Toch hebben we naar vermogen weerstand geboden 
en de koppies steeds hoog gehouden. Je aan de goede periodes vasthouden is immers belangrijk.  
 
De overige uitslagen waren voorspelbaar met uitzondering de uitslag van KVS dat Sporting Delta een onverwacht pak 
rammel gaf (33-24). Koploper Fiks was thuis veel te sterk voor Futura  (32-17) en Veo ging er thuis dik af tegen Swift 
(14-26). Volgende week spelen we thuis tegen Fiks en wat mij betreft tijd voor een stunt.  
 
Rest me de doelpuntenmakers te vermelden, Sven 4x, Shera 3x, Twan 3x, Laura 2x, Benthe 2x, Julia, Dylan, Kjeld en 
Tobias, allen 1 x.  
 
Groet van Peter F. 
 
Achilles 2 - RWA 3 (vorige week) 
Afgelopen zaterdag (12-1-2019) speelden Achilles 2 thuis tegen RWA 3. We speelden redelijk laat want de wedstrijd liep 
wat uit op het Zuiderpark. We verzamelde wat eerder en wat niet voor niets , want zo konden wij onze 
teambegeleidster (Daniëlle) even aanmoedigen! Deze wedstrijd speelden wij met 2 goeie vakken en hadden helaas 
Wesley en ik (Pepijn) onze reserve beurt. 
De wedstrijd begon aardig goed en iedereen was fel. We stonden meteen lekker 5 doelpunten voor en je zag dat er veel 
strijd was. Tussen de wedstrijd door zag je al snel dat er hier en daar gewisseld werd bij RWA, omdat wij hen er redelijk 
uit speelden. Zowel bij ons mocht onze nieuwe 2e speelster (Anne Baak) invallen en haar minuutjes maken bij 2. Dat 
ging goed en mogen we daar nog vaker van genieten! Je kon zien vanaf de zijkant dat er lekker veel geduwd werd onder 
de paal en in het veld. Zo werden toch enkele mensen een paar keer aangesproken door onze Die Haghe scheids die 
daar anders tegen aan keek. We stonden veel doelpunten voor en konden zo fijn de rust in gaan en je kon al horen van 
de andere kleedkamer dat RWA een goed woordje kreeg, want het zag er minder goed uit voor ons natuurlijk. 
Je zag dat iedereen lekker op schot was en dat vooral deze wedstrijd merendeels de mannen hadden gescoord. Je zag 
dat het vak van Tobias en Twan niet veel moeite hadden met het scoren en zo konden zij veel afwisselen. Daarentegen 
het andere vak had iets minder goals maar was verdedigend goed. Helaas was de concentratie in de 2e helft wat minder 
en waren er nog veel fouten gemaakt. Gelukkig bleef Achilles door scoren en had dat geen consequenties voor de 
uitslag. Voordat de wedstrijd was afgelopen had onze speler (Tobias) een aanval waarbij hij per ongeluk en ongelukkig 
tegen een dame van RWA aankwam. Zij viel op de grond met haar hoofd en rug. Je zag meteen al aan haar dat er iets 
niet goed was en er werd meteen ingegrepen. Zondag hoorden we gelukkig dat er niets gebroken was, wel een boel 
zwaar gekneusd, maar als het goed is komt ze er weer helemaal boven op. Fijn om te horen en we hopen  natuurlijk dat 
het snel beter gaat! Zo was de wedstrijd wat uitgelopen voor 1 en heeft 2 toch die 2 punten kunne pakken. 
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Het was een beetje saaie wedstrijd om te kijken maar wel een goede en dat is lekker het 
weekend in gaan! 
Ik wil de scheidsrechter bedanken en de reserves! 
 
Houdoe hè!! 
Pepijn van Loon 
 
Albatros 3 – Achilles 2 
Zaterdag 19 januari, het eerste weekend dat onze selectie een probleem had of beter 
gezegd en flinke uitdaging voor de kiezen had. Zowel de A1, team 3, team 2 en team 1 speelde tegelijkertijd op 
verschillende plekken in de randstad. Gelukkig beschikt onze vereniging over genoeg bereidwillige personen, zodat deze 
uitdaging moeiteloos kon worden opgelost. Zo speelde team 2 met 2 invallers in de basis uit team 3, waarvoor hele 
grote dank! Ook de bank moest natuurlijk bezet worden en ook dit is helemaal gelukt. Lees ook dus goed, deze mensen 
missen hun eigen wedstrijd of racen daarna richting Zwijndrecht om er voor te zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. 
(Dat kan overigens niet over de wedstrijd gezegd worden, hier gaan we zo op verder). Oftewel Jisse, Raquel, Jamie, 
Fabian, Joël en Laura nogmaals enorm bedankt dat jullie voor ons klaar stonden zaterdag! De 1 met een wat groter 
aandeel dan de ander maar stuk voor stuk zijn wij heel erg blij met jullie! Hetzelfde geldt voor Bas en Jeanette die na de 
wedstrijd van team 3 naar Zwijndrecht zijn geracet om zo 2 wisselspelers hier af te leveren en zich daarna hebben 
gemanifesteerd tussen het meegereisde publiek. Ook jullie (ouders van Ilan en Jamie) super bedankt voor de steun. Ook 
Rob Koene als interim-coach enorm bedankt weer. En dan toch als laatst wil ik nog even de Tom-Tom van Cliff 
hartelijk bedanken. Deze kreeg het voor elkaar Cliff naar de verkeerde hal te sturen van Albatros wat er toch nog voor 
zorgden dat wij iets te lachen hadden met z’n allen. 
 
Dan nu toch maar iets over de wedstrijd wat ik eigenlijk maar probeerde uit te stellen. Dit was er namelijk niet bepaald 
eentje voor in de boeken, of zoals andere het ook zeiden; ik ben blij dat dit niet gefilmd is. Een wedstrijd waar we van 
tevoren al van wisten dat het er zomaar eens eentje zou kunnen zijn met een somber einde. Al helemaal als je aankomt 
in een troosteloos halletje wat dus de “reserve hal” van Albatros is waar het misschien nog wel gladder was dan in 
Thialf op een goede dag. Aan ons dus de taak, met een iets wat gewijzigde opstelling, te laten zien wie aan het eind van 
het seizoen de onbetwiste zaalkampioen met 0 verliespunten gaat zijn. Het eerste aanvalsvak met Alana, Jisse, Ilan en 
Jamie startte zeer voortvarend en het stond redelijk snel al 0-2. Het andere vak met Desiree, Anne, Cliff en Wesley 
dacht hé dat kunnen wij ook en zo stond het na enige tijd 0-4 zonder ook maar echt goed te spelen. Niks aan de hand 
zou je zeggen, tot dat je de ruststand hoort; 5-6..! Op voorhand denk je nu dat je het verslag van een pupillen D-
wedstrijd zit te lezen maar niets is minder waar. Het lag volkomen aan onszelf en we speelde meer een wedstrijd tegen 
onszelf dan tegen Albatros. Zij waren ook wel echt een stuk minder dan dat wij zijn maar we maakte het onszelf heel 
lastig. Toegevende dat een ongelooflijk slecht fluitende scheidsrechter die er aan het begin al niet veel zin in leek te 
hebben ook niet mee helpt. Voor ons als team een groot leerpunt. Uiteindelijk gingen de ballen in de 2e helft wel vallen 
en wisten wij aan de goede kant van de score te blijven wat resulteerde in een 14-17 overwinning. Komend weekend 
weer een thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter. Mooi moment om een goede teamprestatie neer te zetten en deze 
ondanks de punten toch wel wat zure wedstrijd weg te spoelen.  
 
Groet, Wesley 
 
Sporting Delta 3 - Achilles 3 16-25 (vorige week) 
De eerste wedstrijd van 2019 is weer van start gegaan. Na een week keihard te hebben getraind zijn ook de oliebollen 
en appelflappen er weer vanaf en is Achilles 3 er klaar voor om de strijd aan te gaan met de tegenstander uit Dordrecht. 
Een tegenstander maar ook de oude club van mijn ploeg en vakgenoot Amel. Uit ervaring weet ik dat als je tegen je 
oude club dat iets speciaals is en je graag wilt laten zien wat je in huis hebt. Ook leuk om te zien dat Amel daar hartelijk 
werd ontvangen en begroet door zijn oude teamgenoten en vrienden. Maar hij wist wel dat als het fluitsignaal gaat dat 
hij er moest staan en zo geschiedde. Hij wist zijn directe tegenstander goed uit te schakelen en heeft hem zelfs op de nul 
gehouden. Binnen het veld no mercy, buiten het veld weer gewoon vrienden. Zo is de sport. Want Achilles 3 is op een 
missie. Een missie om het kampioenschap binnen te halen en te promoveren. We hebben in 2018 laten zien door week 
in week uit er te staan als een team dat we veel kunnen bereiken. De elementen van succes? Bijna elke training zijn we 
compleet met zijn allen, we trainen hard, we pushen elkaar, we lachen met elkaar en we vieren het met elkaar. Dit gaan 
we in 2019 voortzetten en zo blijven we groeien als team. Daarnaast kunnen we bouwen op een Mark, Simon en trotse 
vader Milton die elke week voor ons klaar staan mocht dat nodig zijn. Ook al is het voor support, het halen van 
reserveshirts of een weergaloze wedstrijd meespelen het zijn toch belangrijke factoren die mede bepalend zijn voor een 
kampioenschap.  
  
De wedstrijd werd goed ingeluid met een lekker muziekje verzorgd door Sporting Delta. Dat heeft de tegenstander 
goed gedaan, want ze begonnen de wedstrijd met een direct raak schot van de heer van Sporting Delta en de toon was  
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gezet. Ons antwoord volgde niet veel later en zo stond er al vrij vroeg een 1-1 op het scorebord. In het begin was nog 
even zoekende en we hadden wat moeite met de druk en het fysieke spel wat Sporting Delta goed uitvoerde. Gelukkig 
was het vak met Jamie, Fabian, Jeanette en Jisse goed op schot en draaiden ze als een tierelier en wat volgde was een 
voorsprong voor Achilles wat eigenlijk niet meer uit handen werd gegeven. Een gat van 2,3 of 4 punten en met name 
veel overtredingen aan onze kant zorgde ervoor dat we de wedstrijd nog niet wisten te beslissen. De vechtlust van 
Sporting Delta bleef de hele wedstrijd aanhouden waardoor wij er hard voor moesten werken. Bij rust was het verschil 
vier punten, maar we wisten dat als we zouden verslappen de wedstrijd nog in gevaar kon komen. Echter Achilles 3 hief 
het hoofd en zette een tandje bij wat resulteerde in snelle aanvallen met veel goals van met name Jamie en Jeanette. Het 
andere vak had de wedstrijd verdedigend goed op slot gegooid alleen wilde het aanvallend niet altijd goed lukken. 
Gelukkig beschikken wij over een uiterst gekwalificeerde reservebank die goede aanvallen liet zien en om wist te zetten 
in goals. Toen was het verzet van Sporting Delta definitief gebroken en liep de wedstrijd uit tot een uiteindelijke 
eindstand van 16-25. Grote complimenten voor het vak van Jamie, Fabian, Jeanette en Jisse waarbij iedereen minimaal 
2x wist te scoren en de wedstrijd in het slot gooide. Zo zie je maar dat de kracht van Achilles 3 bestaat uit het kunnen 
scoren over alle schijven.  
 
Doelpuntenmakers: Jamie (6), Jeanette en Kjeld (4), Fabian en Joël (3), Jisse (2) en Sander, Amel, Tiana allen 1. 
 
Groeten, 
Kjeld 
 
Achilles 3 – Tilburg 2 
De tegenstander van deze week is Tilburg 2. Tilburg 2 draait net als het derde bovenin 
mee. Tilburg zelf heeft helaas 1 punt in mindering gehad aan het begin van de zaal, 
hierdoor staan ze twee punten achter op ons. Het zou dus een van de betere ploegen 
moeten zijn in onze poule. Door afwezigen bij 1 & 2 moesten wij al een deel van ons 
team afstaan. Fabian, Jaimy en Jisse moesten al gelijk met 2 mee. Het derde moest het 
dus zonder deze toppers doen. Joel, Laura en Kjeld mochten na onze wedstrijd gelijk door om de selectie te helpen. 
Gelukkig voor het derde waren Mark, Renske en Cino bereid om wissel te staan bij ons.  
 
Voor de verandering mochten we ook nog eens in de topsporthal spelen, een hal die meer eer aan doet aan het elan van 
het derde. Want wat waren wij weer fantastische bezig. De eerste aanval bestond uit Joel, Sander (ja, deze jongen mocht 
weer in de basis starten), Laura en Jeanette. We kregen al snel een strafworp mee, die Joel er uiteraard gelijk in gooide 
wat resulteerde in een 1-0 voorsprong. Niet snel hierna volgde een antwoord van Tilburg 1-1. Het was nu aan het 
andere vak (Kjeld, Amel, Inge en Tiana) om ons weer op voorsprong te brengen. Door twee stippen die Kjeld 
vakkundig de korf in legde stonden we op 3-1. Hierna had Tilburg helemaal niks meer in te brengen. Tilburg speelde 
overigens erg goed maar wij waren beter. We schoten zuiver, lieten verdedigend geen ruimte over zodat Tilburg het erg 
moeilijk had om tot scoren te komen. De eerste helft eindigde dan ook in 13-3.  
 
De tweede helft leek het even alsof wij deze lijn niet verder konden doorzetten, Tilburg scoorde namelijk vrij snel 2x 
achter elkaar na zelfs nog een stip te hebben gemist. Het werd 13-5 en na een paar aanvallen 14-6. Maar het derde zette 
door en ging weer verder zoals in de eerste helft. Het feestje werd helemaal compleet toen Renske nog even mee mocht 
doen in de tweede helft. Tilburg wist toen helemaal niet meer waar ze het moesten zoeken. Met Mark onder de korf, 
Renske in de insnij en Joel en Jeanette voorin vlogen de doelpuntjes erin. De wedstrijd eindigde in een 25-12 
overwinning. Ohja en Cino had ook nog even ingevallen, maakte gelijk een doelpuntje! 
 
Zaterdag moeten wij tegen VEO in voorburg. Onze directe concurrent die zo waar punten heeft laten liggen. Hierdoor 
staan wij al 2 punten los van iedereen. Zaterdag krijgen wij de kans om de voorsprong uit te breiden naar 4 punten. We 
spelen om 21:00 in Voorburg, dat sluit mooi aan na de wedstrijd van 1 & 2. Kunnen jullie allemaal naar de belangrijkste 
wedstrijd van het derde komen kijken!  
 
Doelpunten: Kjeld 10x! Hijs LOCO! Joel 6x, Jeanette 6x, Inge 1x, Sander 1x, Cino 1x  
 
Jeanette  
 
Triaz 3 - Achilles 6 13-19 
Zaterdag reisde Team 6 af naar Amsterdam om aan te treden tegen de derde ploeg van Triaz. Het was even puzzelen 
hoe we daar zouden geraken maar drie auto's waarvan één met alle dames bleek voldoende. Als dat maar goed gaat. Het 
is namelijk sowieso al lastig parkeren rond De Pijp. Tjitse regelde echter een invalidenplekje voor de deur. Audrey zat in 
de damesauto dus het was shotgun voor Erwin bij Tjitse met Selah en Jelte achterin. Het was een interessante rit die dit 
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verslag smeuïger had kunnen maken dan het is, ware het niet dat Tjitse om discretie heeft gesmeekt bij ondergetekende. 
Maar dat Tjitse volgens Jelte in huize Bouwkamp 'de scheetjeskoning’ is willen we u niet onthouden. 
De wedstrijd dan. We wisten niet helemaal wat we konden verwachten. Triaz liet wisselende resultaten zien. Iedereen 
lijkt in deze poule van elkaar te kunnen winnen behalve van Fiks. En van ons btw! Maar wij winnen dan ook weer niet 
van Fiks… Wellicht herhaalt de geschiedenis zich wel dus er is nog hoop (seizoen 2016-2017 Harald). Aldus. Makkelijk 
ging het niet in De Pijp. Team 6 begon voortvarend. Na een paar aanvallen stond het 0-3, maar na de 1-3 begon Triaz 
een beetje de geest te krijgen terwijl Team 6 het scorend een beetje liet afweten. Het was stuivertje wisselen en met een 
lichte voorsprong (9-10) gingen we de rust in. Vervolgens ging Triaz tactisch wisselen in ons voordeel. Altijd prettig 
wanneer dat gebeurt, want dan hoeven we zelf niet onze wissels te gebruiken. Dan loop je altijd het risico dat Yhoeri 
het veld niet ruimt als dat nodig is. Marieke had een lange dame tegenover zich waar de heer van Erwin handig gebruik 
van maakte en dan ook een paar keer loepzuiver bleek. Daar bleek nog een exemplaar van, maar dan langer. 
Desalniettem bleek deze makkelijker te verdedigen. En terwijl Tjitse in het andere zich verbaasde waarom Erwin er een 
aantal om de oren had gehad toen hij dezelfde heer kreeg voorgeschoteld liepen we langzamerhand weer een beetje uit. 
Het verschil bleek onoverbrugbaar en zo was eind goed al goed en gingen de punten weer mee naar Den Haag. Yhoeri 
dook na afloop nog even de keuken in van Sportcafé De Pijp. “Even de frituur aanzetten”. De barvrouw die uit het 
magazijn kwam was te verbaasd om hem adequaat van repliek te dienen. Volgende week staat VEO thuis op het 
programma. Die verloren nipt van Fiks en maakten eerder Crescendo af met 16-3. Drie doorlaten, da's best straf 
verdedigd tenzij Crescendo met de B3 aantrad. Joy, uhm, ik bedoel Mieke, bedankt voor het reserve staan! 
 
Groeten, 
Erwim 
 
 
 
 
 



 13 
 

WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – Fortuna/Delta Logistiek A1 19-33 
Achilles A2 – Madjoe A1 17-10 
Achilles A3 – Phoenix A2 10-14 
Weidevogels A2 – Achilles A4 18-14 
Achilles B1 – HKV/Ons Eibernest B1 12-15 
ODO B2 – Achilles B2 8-1 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 9-11 
Achilles C2 was vrij 
Achilles D1 – Maassluis D1 2-15 
Achilles D2 – Refleks D2 8-8 
ONDO D3 – Achilles D3 4-6 
ONDO E5 – Achilles E1 4-8 
Achilles E2 was vrij 
ALO E3 – Achilles E3 7-7 
Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E6 7-5 
Achilles Tijgers was vrij 
Fortuna/Delta Logistiek F3 – Achilles Beren 5-6 
Achilles Wolven was vrij 
Achilles Leeuwen – Avanti F2 5-6 
 
Hoera!! Gewonnen met 5-6 van Fortuna.  
Er werd super hard gewerkt door alle Beren! Alles wat we van tevoren afgesproken hadden werd goed geprobeerd. 
We hebben veel kinderen netjes langs hun tegenstander zien stappen tijdens het gooien. Er werd goed gevangen en ook 
beter gekeken of onze teamgenoten wel vrij stonden. Hierdoor konden we snel naar de korf waar we mooie doelpunten 
maakten! 
Goed en hard gewerkt Beren, gefeliciteerd met de overwinning! 
 
De afgelopen twee weekeinden moest de E1 tegen de concurrenten. De eerste concurrent Tempo werd verslagen met 
15-9. In de eerste 10 minuten legden we de  basis voor de overwinning met goed aanvallend spel. Veel rondspelen en 
spelers die het beste vrij staan werden aangespeeld. Na 10 minuten stond het 5-1. Daarna zakte het een beetje weg. Er 
slopen wat foutjes in de verdediging. We vergaten voor te verdedigen en ook de doorlopen gaven we een makkelijk 
weg. Daardoor kwam Tempo beter in het spel en kwamen ze terug tot op 1 punt. De laatste 10 minuten lieten we weer 
het beste van het spel zien. Fraaie combinaties, mooie geplaatste dieptepasses met geweldige afrondingen. Top spel met 
een overwinning als beloning. Één actie die nog wel even genoemd moet worden en dat is de one hander van Jens. Een 
fraaie doorloopbal die hij prachtig afrondde met één hand. Helaas, werd deze als verdedigd beoordeeld maar toch wel 
heel mooi.  
Dan de tweede concurrent ONDO. Daar hadden we op het veld al twee keer tegen gespeeld. De eerste keer verloren 
we, de twee keer wonnen we. Het zal dus spannend worden en dat werd het ook al was het niet helemaal nodig. Wat de 
voorgaande wedstrijden zo goed ging, ging deze wedstrijd wat minder. En wat minder ging, ging nu veel beter. Wat 
minder ging was het plaatsen en vangen van de ballen. De ONDO spelers zaten er goed dicht op met verdedigen 
waardoor we minder balvast werden en plaatsfouten gingen maken. We vergaten aan te bieden en bleven achter de 
tegenstander hangen waardoor we minder aanspeelbaar werden. Rustig blijven en zorgen dat je met kleine stappen de 
bal naar de aanval opbrengt in plaats van die noodballen die buiten het veld terecht komen of niet te vangen zijn. 
Moeten we wel allemaal blijven bewegen en blijven aanbieden. 
Verdedigend deden we het een stuk beter dan tegen Tempo. We hielden de voordeur dicht en verdedigden goed voor. 
ONDO werd daardoor gedwongen om alleen ballen van afstand te schieten en die kansen gingen veelal mis en wij 
onderschepten daardoor veel ballen in de afvang. Helaas konden wij het overwicht dat we uiteindelijk wel hadden niet 
goed in doelpunten omzetten. De kleine kansjes werden gemist. Gelukkig hadden we Erik, onze redder, die een week 
eerder ook aanvallend leuke kansen afmaakten. Hij had deze wedstrijd het beste schot en uiteindelijk gingen we hem 
ook beter aanspelen dan alleen voor onze eigen kansen te gaan. Zo stond Dirk onder de korf vrij maar zag hij Erik in 
een betere positie staan achter de korf. De bal die Erik van Dirk kreeg werd dan ook fraai afgemaakt door Erik. Maar 
ook een pluim voor Dirk die het overzicht bewaarde. De uiteindelijke zege is aan alle spelers van de E1 te danken. Britt, 
Lisette en Milan stonden deze wedstrijd echt goed te verdedigen. Je scoort dan niet of maar één bal maar je inzet is 
even belangrijk. Supergoed gedaan allemaal! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – Fortuna/Delta Logistiek A1 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Fortuna. Van tevoren wisten we dat dit een lastige wedstrijd zou gaan worden, 
maar we gingen positief de wedstrijd in. Danique kon helaas nog niet spelen dus Pauline uit de A2 speelde met ons 
mee. We begonnen goed en scoorde aan het begin nog mee, maar al snel scoorde Fortuna meer en sneller dan dat wij 
deden. Hierdoor was er een verschil van 8 punten in de rust. In de tweede helft bleven we ons best doen. De ballen 
gingen er echter bij Fortuna gemakkelijk in en bij ons wat lastiger. Ook merkte we dan Fortuna een stuk fysieker was 
dan dat wij waren. We bleven met z’n allen doorgaan tot het einde en kunnen ondanks de eindstand, 19-33, kunnen we 
terugkijken met opgeheven hoofden. We hebben ons best gedaan, maar Fortuna was gewoon beter. Deze wedstrijd 
laten we achter ons en we gaan ons gewoon weer focussen op de wedstrijd van volgende week tegen GroenGeel en ik 
ben er zeker van dat wij dan gewoon de punten weer mee naar huis nemen!  
 
Jamie 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
  19-04 Paassportdag (kangoeroe t/m D) 
25-01 HYS Hockeij (vanaf de D) 06-07 AC Slotdag 
22-03 Spellenavond (Gamen en bordspelen. Vanaf de D) 
13-04 Springtoernooi 
 
 

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

 
Waar is het feestje? Hier zijn de feestjes: 
Als eerste bij Noah de Bruijn, zij viert op 23 januari haar 15e verjaardag. Een dag later 
viert Thijs Roos zijn 14e verjaardag. Op 25 januari feest bij Kyan van der Meer en Noa 
Latour. Kyan wordt 13 en Noa 10 jaar. Op 26 januari viert Lucas Houwing zijn 12e 
verjaardag. Op 27 januari viert Merel Dekeling haar 15e verjaardag. En als laatste deze 
week viert Tristan Rosenbaum op 28 januari zijn 19e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!! 
 
 

Spring  is in the air... 
***************** 

 
Terwijl de temperatuur nog daalt, kijken we toch alweer uit naar het Spring-toernooi!. 
Op 13 april 2019 wijden we ons spiksplinternieuwe Achillesveld in met het Spring-toernooi, hét voorjaarstoernooi voor 
de kangoeroe’s t/m B-teams (breedtesport). De uitnodigingen naar andere verenigingen zijn verstuurd, de eerste 
vrijwilligers hebben zich al gemeld! 
Nadere informatie volgt, maar noteer nu alvast de datum in je agenda! En stuur ons even een berichtje als je zin hebt 
om die dag te helpen als vrijwilliger! 
 
Het toernooi valt dit jaar samen met de landelijke zaalfinale in Ziggo Dome. Daarom beginnen we vroeg en stoppen op 
tijd zodat iedereen in de gelegenheid is om naar Amsterdam te gaan.   
 
We hebben er zin in! 
 
Mireille en Natalie, oefenwedstrijden@hkvachilles.nl  
 
 
Afgelopen zaterdag werden alle kanjers die loten hebben verkocht voor de Grote Clubactie 
in het zonnetje gezet. Tijdens de rust van Achilles 1 mochten ze allemaal de zaal in en 
kregen ze groot applaus van alle supporters! 
 
Dit zijn de 9 beste verkopers van 2018: 

• 1eKiki met 79 loten  

mailto:oefenwedstrijden@hkvachilles.nl
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• 2eNoa P. met 58 loten  
• 3eJarmo met 57 loten  
• 4eEsmee met  52 loten  
• 5eSanne met 51 loten  
• 6eLeander met 42 loten  
• 7eMilan (E1) met 40 loten  
• 8eSofie (D3) met 34 loten  
• 9eLizzy met 31 loten 

De Teamprijs ging naar de D1 die met elkaar 173 loten hebben verkocht.  
De D2 is geëindigd op een mooie 2e plek met 140 loten. 

 
Nogmaals allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en tot de volgende grote club actie!  
 
Groetjes Rianne en Mirjam 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
15 februari, nog 3 weken dus, is de volgende klaverjasdrive. 
De aanmeldingen lopen nog niet hard. 
De enige die zich hebben opgegeven zijn: 
Marian v.B. – Yoke Tjitse – Simon 
 
Waar blijven al die andere?? 
 
Aanmelden bij Olga, email:ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134 
 
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 

 
Aangemeld als lid: Klas (K.) van den Noort 
 
Aangenomen als lid: Jonah van Collenburg (Achilleslidnr. 3073) 
 Simone Kouwenberg (Achilleslidnr. 3074) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Wonderdrug jeu de bouling 
We weten het allemaal doping is van alle tijden . 
Heel vroeger al voor onze jaartelling werden tijdens de spelen in het Romeinse Rijk al middelen gebruikt die prestatie 
verhogend zouden helpen. 
Gladiatoren, atleten en vuistvechters haalde het kransje op hun hoofd van olijftakken niet louter en alleen door training 
of bordje ochtendpap of zelfgeschoten hertenbiefstukjes en trossen sappige druiven. 
Weldegelijk snoven en slikte ze middeltjes aangedragen door kwakzalvers, kruidendokters, gebochelde heksen en 
waarzeggers die gedroogde kikkers en padden vermaalde tezamen met sprinkhanen om atleten verder te doen springen 
wat echter geen zier hielp, maar het woord placebo was geboren. 
De goden werden aangeroepen in hun gebeden herdacht en hoe groter de offerande des te groter de prestatie. 
Dit gebruik zien we heden ten dagen nog steeds gelet op de kruisjes die geslagen worden tijdens het betreden van het 
veld of de handen die ten hemel worden geheven om de een of andere almachtige om geluk te vragen of te bedanken 
voor een geslaagde actie en zelfs het op de knieën zakken en in gebed gaan zie je regelmatig. 
Het blijft altijd een beetje mysterieus en een grijs gebied. 
Wie kent niet Reinier Paping de winnaar van de zwaarste Elfstedentocht aller Elfstedentochten in Siberische kou, 
sneeuwstorm en  een zware oostenwind gereden zoals hij zei door het nuttigen van Brinta pap te eten. 
Ja, ja Brinta met een klontje boter en veel witte of bruine basterdsuiker maar wat zat er tussen de bruine Brinta vlokken 
en was het wel basterdsuiker??? 
Sven Kramer en Pieter v d Hoogenband aten pillen en dan bedoel ik pillen van boterhammen met calve pindakaas als 
kind en later........ U weet het kampioenen in het schaatsen en zwemmen maar wat zat er in die potten pindakaas? 
Wat te denken van de wielersport waar de meeste renners strak en stijf van de dope af en toe zelfs achteruitfietsen of 
voeten op het stuur en handen op de trappers, de weg kwijt. 
Epo, cortison en ontstekingsremmers geven je vleugels doen je tot grote hoogte rijzen zowel letterlijk als figuurlijk. 
Het tegenwoordige wielrennen is schoner geworden of zijn er middelen die nog niet reageren op welke test dan ook. 
Let op lieve lezers er speelt waarschijnlijk ook bij Achilles een grote dopingaffaire bij de jeu de boule beoefenaars het 
zgn ,, JEU DE BOULING,, 
De landelijke pers schreef er al over in de grote dagbladen en dit krijgt nog een staartje. 
Jeu de bouling is een dope die je beter doet gooien zowel met wind mee als wind tegen en wij hebben zelfs een van 
onze jeu de boulers , toch niet meer een van de jongste , een bal op de Mient zien gooien wat geen sinecure is wat 
afstand betreft. 
Het jeu de boule staat in het doping verdomhoekje en wij als kantinedienstbeheerders op de donderdag houden dit 
scherp in de gaten. 
Wij zien de oudere tot zeer oudere jongere regelmatig alleen of met zijn 
tweeën de container inschieten waar de boulematerialen zijn opgeslagen ( wat 
doen ze daar ?) en er na enkele ogenblikken weer uitkomen. 
Wat gebeurd er , staat daar een pot JEU DE BOULINGPILLEN wordt er 
JEU DE BOULING gesnoven, gespoten of gerookt 
Meestal komen ze weer huppelend naar buiten en nemen hun plaats weer in 
zonder enig oponthoud van het spel met een meesterlijke worp. 
Om elf uur komen ze binnen en letten wij extra op trillende handen met het 
weghalen van de koffie van de bar, zenuwtrekken rond de mond en 
vergrootte pupillen, eventueel zweetdruppels rond mond en neus maar niets daarvan. 
Wie had ooit gedacht dat zo een gezapige recreatieve door wat oudere jongeren beoefende sport het middelpunt van 
een JEU DE BOULING kartel zou worden. 
Wij houden de vinger aan de pols en houden u op de hoogte bij verdere escalaties maar vooralsnog houden wij het 
onder de pet de zgn JEU DE BOULINGPET want wat kopen we voor een inval van de WADA. 
 
de groetjes en hou het onder ons 
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 09.30 uur Achilles Beren – VEO F2 
  09.30 uur Achilles Tijgers - VEO F1 
  09.30 uur Achilles E3 – ONDO E4 
  10.30 uur Achilles Wolven – Madjoe F4 
  10.30 uur Achilles E2 – Meervogels/Fisica E2 
  10.30 uur Achilles E1 – ALO E2 
  11.30 uur Achilles D3 – Futura D2 
  12.30 uur Achilles C2 – Phoenix C2 
  13.30 uur Achilles B2 – DES B2 
  14.30 uur Achilles 8 – TOP/SolarCompleet 9 
  15.40 uur Achilles 7 – Avanti 6 
  16.55 uur Achilles 2 – Tjoba 3 
  18.15 uur Achilles – Fiks 
  19.45 uur Achilles 6 – VEO 5 
 
 
Zondag: Zuiderpark 11.15 uur Achilles 9 – Oosterkwartier 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 4 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: OKD Wedstrijdnummer: WK21369 
za 26/01 

Achilles 1 -  Fiks 1 18:15 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 
Verzamelen 17:15 

Scheidsrechter Patrick, F Fuchs, P 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

2 Klasse: R2M Wedstrijdnummer: WK23751 
za 26/01 

Achilles 2 -  Tjoba 3 16:55 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 
Verzamelen 15:55 

Scheidsrechter Arno Diederik 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK23305 
za 26/01 

VEO 3 -  Achilles 3 21:00 

Dames Inge van Staalduinen, Jeanette Cost, Kelly den Heijer, Laura 
Mombarg, Tiana Saimo 

Heren Amel Groos, Fabian van Hagen, Joël Sanches, Kjeld Verboom, 
Sander Suurd 

Coach Bart Kasten, Bastiaan Maessen 
Verzamelen 19:45 

Scheidsrechter J. Majoor 

Locatie Essesteyn in Voorburg 
     

4 Klasse: R2E Wedstrijdnummer: WK23576 
zo 27/01 

KZ / Thermo4U 6 -  Achilles 4 13:30 

Dames Iris van Maanen, Marian Kasten, Raquel Chapper, Renee Lelieveld, 
Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp 

Heren Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, 
Niels Aandewiel, Sten Verleg, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 11:45 
Scheidsrechter CJG. v.d. Steen    

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK21369
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23751
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23305
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1260
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23576
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Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
     

5 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK24692 
za 26/01 

ODO 3 -  Achilles 5 15:30 

Dames Michelle de Coninck, Nikki de Groot, Vera Berghout 

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

Coach  
Verzamelen 14:15 
Locatie De Hofstede in Maasland 
     

6 Klasse: R4O Wedstrijdnummer: WK26617 
za 26/01 

Achilles 6 -  VEO 5 19:45 

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 19:00 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK47166 
za 26/01 

Achilles 7 -  Avanti 6 15:40 

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

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

Coach  
Verzamelen 14:55 
Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

8 Klasse: S-050 Wedstrijdnummer: BK47160 
za 26/01 

Achilles 8 -  TOP / SolarCompleet 9 14:30 

Dames Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer 

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

Coach  
Verzamelen 13:45 
Scheidsrechter Niels Aandewiel    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

9 Klasse: S-220 Wedstrijdnummer: BK25900 
zo 27/01 

Achilles 9 -  Oosterkwartier 2 11:15 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=936
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK24692
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=986
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK26617
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK47166
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK47160
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25900
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Dames Emmy Arndts, Puck Gordijn, Roelie Arbouw, Susan Middeldorp, 
Yoke Overwater - Nieman 

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

Coach  
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK25209 
za 26/01 

Groen Geel A1 -  Achilles A1 16:20 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Top C 
Verzamelen 14:05 
Vervoer Koene, de Bruijn, Groen, Ling 
Scheidsrechter CP. Mantel    
Locatie Groen-Geelhal in Wormer 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK25738 
za 26/01 

Velocitas A1 -  Achilles A2 18:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Alana Verboom, Sander Suurd 
Verzamelen 16:40 
Vervoer van Kester, Erkelens, van Duijvenbode, van Nieuwenhuijzen 
Scheidsrechter B. van Vreeswijk    
Locatie De Does in Leiderdorp 
     
B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK29363 
za 26/01 

Refleks B1 -  Achilles B1 12:15 

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 11:15 
Scheidsrechter Luuc Ritmeester    
Locatie De Schilp in Rijswijk 
     
B2 Klasse: B-024 Wedstrijdnummer: BK41265 
za 26/01 

Achilles B2 -  DES B2 13:30 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK25209
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1302
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK25738
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=960
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK29363
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1125
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK41265
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Heren Niek Nooteboom 

Coach Jamie van der Geugten, Joël Sanches, Mark de Bruijn 
Verzamelen 12:45 
Scheidsrechter Achilles 7    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
C2 Klasse: C-054 Wedstrijdnummer: BK39982 
za 26/01 

Achilles C2 -  Phoenix C2 12:30 

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

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

Coach Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi 
Verzamelen 11:45 
Scheidsrechter Achilles 8    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Ocker Pijlman, Ocker Pijlman 
     
D1 Klasse: DHKD Wedstrijdnummer: WK30797 
za 26/01 

ONDO D1 -  Achilles D1 16:30 

Dames Bo Linse, Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez, Manelle Belarbi, 
Sanne Alkema 

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

Coach Koos Verhage 
Verzamelen 15:15 
Vervoer Weerman, Alkema, Belarbi 
Locatie Westlandhal in ’s-Gravenzande 
     
D2 Klasse: D-031 Wedstrijdnummer: BK35404 
za 26/01 

GKV D1 -  Achilles D2 13:05 

Dames Jalien Westgeest, Kiki Kraak, Lynn Hulsman 

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

Coach Nikki de Groot 
Verzamelen 12:20 
Vervoer Smit, Peeters, Linse 
Locatie Overbosch in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Bregje van der Veen 
     
D3 Klasse: D-057 Wedstrijdnummer: BK36443 
za 26/01 

Achilles D3 -  Futura D2 11:30 

Dames Sofie Burnett, Tehzeeb Moemoe 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK39982
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK30797
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=551
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK35404
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=550
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK36443
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Coach Annelotte van Geel, Niek Visser 
Verzamelen 10:45 
Scheidsrechter Danique de Bruijn    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-008 Wedstrijdnummer: BK30572 
za 26/01 

Achilles E1 -  ALO E2 10:30 

Dames Britt Linse, Lisette Houwing 

Heren Dirk van der Veen, Erik Zoutendijk, Milan Laarhoven 

Coach Danique de Bruijn, Arjen Laarhoven 
Verzamelen 10:00 
Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Jens Nooteboom 
     
E2 Klasse: E-030 Wedstrijdnummer: BK30590 
za 26/01 

Achilles E2 -  Meervogels / Física 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 Noa Brusse    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-039 Wedstrijdnummer: BK30547 
za 26/01 

Achilles E3 -  ONDO E4 9:30 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman 

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

Coach Simon Rodriguez 
Verzamelen 9:00 
Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-099 Wedstrijdnummer: BK33133 
za 26/01 

VEO E3 -  Achilles E4 10:15 

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 9:15 
Vervoer van Leeuwen, van Breukelen, van der Veen 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK30572
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK30590
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK30547
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK33133
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Scheidsrechter 
Jada, G Graaff, de, 
J    

Locatie Essesteyn in Voorburg 
     
F Klasse: F-010 Wedstrijdnummer: BK27960 
za 26/01 

Achilles Tijgers -  VEO F1 9:30 

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 9:00 

Scheidsrechter 
Maaike van 
Duijvenbode    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK27990 
za 26/01 

Achilles Beren -  VEO F2 9:30 

Dames Fabienne de Graaf, Isa van Boltaringen, Jinte Vrijenhoek, Sophie 
Diemel 

Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach  
Verzamelen 9:00 
Scheidsrechter Pauline Erkelens    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-061 Wedstrijdnummer: BK27944 
za 26/01 

Achilles Wolven -  Madjoe F4 10:30 

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas 

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os, Tygo Brouwer 

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os 
Verzamelen 10:00 
Scheidsrechter Zohier Belarbi    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-050 Wedstrijdnummer: BK50187 
za 26/01 

Refleks F2 -  Achilles Leeuwen 9:15 

Dames Fiep den Hartog, Minka Boelhouwer, Paschalia Giannelou, Philène 
van Eijk 

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot 

Coach Britte van Groen, Rianne van Groen 
Verzamelen 8:45 
Locatie De Schilp in Rijswijk 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1260
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK27960
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK27990
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK27944
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK50187
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1125
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.30 – 10.30 Cino, Simon 
10.30 – 11.30 Lucas, Danique 
11.30 – 12.30 Annelot, Niek 
12.30 – 13.30 Nicky, Zohier 
13.30 – 14.30 Jamie, Joel 
14.30 – 15.40 Res. dame/heer Ach. 
8 
15.40 – 1655 Res. dame/heer Ach. 
7 
16.55 – 18.15 Jarreth 
18.15 – 19.45 Tristan 
19.45 – 21.00 Res. dame/heer Ach. 
6 
 
Zondag Zuiderpark 
11.15 – 12.30 Res. dame/heer Ach. 
9 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  

 
 

Volgende week 2 en 3 februarii 2019 
 
Achilles – Sporting Delta 
Achilles 2 – TOP 3 
Achilles 3 – Rapid 2 
Rohda 4 – Achilles 4 
DES 4 – Achilles 5 
KVS/Maritiem 6 – Achilles 6 
Achilles 7 – KOAG 5 
Achilles 8 – Meervogels/Fisica 8 
Achilles 9 – Movado 5 
HKV/Ons Eibernest A1 – Achilles A1 
Weidevogels A1 – Achilles A2 
Avanti A4 – Achilles A3 
Achilles A4 – KVS/Maritiem A3 
Fortuna/Delta Log. B2 – Achilles B1 
Valto B3 – Achilles B2 
Achilles C1 – Avanti C1 
Achilles C2 – KVS/Maritiem C2 
Die Haghe D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Futura D1 
Achilles D3 – Valto D4 
Achilles E1 is vrij 
Futura E2 – Achilles E2 
Excelsior E3 – Achilles E3 
Tempo E6 – Achilles E4 
Achilles Tijgers – Meervogels/Fisica F1 
Achlles Beren – ALO F1 
Achilles Wolven – Pernix F4 
Dubbel Zes F1 – Achilles Leeuwen 

Za 18.10 uur 
Za 16.50 uur 
Za 15.40 uur 
Za 15.20 uur 
Za 19.20 uur 
Za 15.35 uur 
Za 20.50 uur 
Za 19.40 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 14.30 uur 
Za 15.10 uur 
Za 14.20 uur 
Za 14.30 uur 
Za 16.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 13.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.30 uur 
 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.05 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Ookmeer 
De Hoornbloem 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
HKV/OE-hal 
SRC Rottemeren 
De Viergang 
Zuiderpark 
Fortuna-hal 
Vreeloo-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
Zuidhaghe 
De Buitenhof 
Limeshallen 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Gaslaan 
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