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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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Wow!
*****

Afgelopen zaterdag verzamelden wij met Achilles 3 rond 13:00 uur voor het veld, 
voor onze uitwedstrijd tegen Roda in Koog a/d Zaan. Versuft van de autorit stapte 
ik uit mijn auto, die ik naast de prachtige Saab van ploeggenoot Amel mocht parkeren. Nou is het niet zo dat ik tijdens 
het zaalseizoen nog vaak op ons veld kom. Verzamelen voor wedstrijden doen we vaak in het portiek naast de poort  
vanwege de wind en kauwgom zit in de spelerstas dus ook dat hoeft niet meer gekocht te worden. Toch waren Amel en  
ik benieuwd naar hoe het veld er bij zou liggen. De foto’s op onze Facebookpagina waren immers al van een week of  
twee geleden.

We kunnen er kort over zijn; allemachtig wat gaat dat er prachtig uitzien zeg! Dit zijn toch altijd de momenten dat mijn 
Achilles-hart weer heel snel begint te kloppen. Want dat dit een impuls zal zijn voor onze mooie vereniging moge 
duidelijk zijn. Als ik het goed heb begrepen, komt er een mooi mono-korfbal veld voor de kleintjes en twee verkleinde  
velden voor alle andere leeftijden. En ik denk dat iedereen het er inmiddels wel over eens is dat het spelen op kleinere 
velden wel echt een vooruitgang is voor het veldkorfbal. Een sfeer zoals in Ahoy of Ziggo zal op een veld misschien  
nooit gecreëerd worden, maar het spel kan zeker wel het zelfde zijn als in de zaal en in het hedendaagse korfbal is dat  
denk ik heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze sport.  Want wat mij betreft is dit hét antwoord op de 
discussie die ooit gevoerd werd, over of korfbal niet gewoon volledig een zaalsport zouden moeten worden. 

Met de komst van de nieuwe velden én de komst van onze 
nieuwe kantine en hal, gaat eindelijk de droom van Achilles 
in vervulling en zal onze vereniging de allure en uitstraling 
krijgen die het zou moeten hebben. We zijn de grootste in 
onze regio, dan hoort daar ook gewoon een professioneel 
complex bij met alles erop en eraan. Van bestuurskamer 
tot sporthal, van livestream op ons YouTube kanaal. De 
komende jaren zal  alles  voor  handen zijn  om van onze 
vereniging een stabiele Hoofdklasse-club te maken. Met de 
huidige verbouwing aan ons veld,  wordt  de eerste échte 
stap  gezet  als  ondersteuning  van  de  mooie  sportieve 
prestaties van de afgelopen jaren.
Op naar een mooie toekomst dus! Ik kan niet wachten tot 
alles af is! � �

Tot volgende week!

Groeten,
Bart 
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Wie de schoen past, trekke hem aan! 
********************************

Gooi nooit je oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt! Bij de overgang van 
het zaal- naar het veldseizoen kom je er opeens achter dat je korfbalschoenen te 
klein zijn! Wat nu? Geen nood: tijdens het Springtoernooi op 13 april 2019 is er 
alle gelegenheid om een paar fijne passende sportschoenen uit te zoeken! Heb jij 
nog  schoenen  thuis?  Lever  vóór  of  op  13  april  een  paar  bruikbare 
sportschoenen in. Heb jij nog schoenen nodig? Doneer op de 13de 2,00 euro 
voor de club en kies een paar fijne nieuwe schoenen uit. Dan kun je er weer een 
seiz(sch)oentje tegenaan! 
In de hal van de kantine staat een verhuisdoos waarin je je oude schoenen kwijt kunt.

Groeten,
Mireille en Natalie

Heel Achilles bakt..
*****************

Muffins en cupcakes, altijd lekker!
Het Springtoernooi op 13 april 2019 is weer eens een goede gelegenheid om je 
lekkerste cupcakes te maken. We verkopen ze voor 1 euro per stuk, voor onze 
club. Je kunt je baksels op vrijdagavond de 12de of op zaterdagochtend de 13de 
inleveren.
Kun je bakken? Bak dan mee! 
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Activiteiten Agenda Senioren

08-03
18-03
22-03
24-03

Ladiesnight
Kantine verhuurd 20-22 u
Spelletjesavond
Kampvergadering 15.00 u

12-04
14-04

21 t/m 24-06

Klaverjassen
Kampactiviteit  10.30  – 
17.30 uur
CR kamp

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

Roda 2 – Achilles 3 10-23

Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Roda 2 – Achilles 3
Het carnavalsweekend is begonnen.. maar nog niet voor het 3e van Achilles, want wij speelde een wedstrijd tegen Roda. 
Uitgeslapen en al stond iedereen 13.01 klaar voor het veld. Onderweg naar Roda werd in de auto de tactiek nog even 
doorgenomen. Dit was niet het geval in onze auto, maar jullie kennende (altijd op de hoogte van de tegenstander) zou 
dit in andere auto’s wel het geval zijn geweest. Het was mijn beurt om reserve te staan samen met Kelly en Fabian.  
Onze  taak  om  de  wedstrijd  aandachtig  te  analyseren  en  jullie  aan  te  moedigen.  Deze  ploeg  mochten  we  niet 
onderschatten. In de thuiswedstrijd hebben wij met grote aantallen gewonnen, maar dit was niet het complete team van 
Roda. In de voorbespreking werd iedereen scherp gemaakt. Deze scherpte werd helaas de eerste helft omgezet in  
zenuwen. We waren te gespannen, hierdoor werden er onnodig fouten gemaakt. De verdediging hadden we onder  
controle wat resulteerde in een 6-7 voorsprong bij rust. Net voor rust viel Inge uit door een blessure (update: de schade  
is beperkt, en Inge kan deze week weer lekker korfballen). De tweede helft begon met een andere samenstelling. Ik  
kwam op de plaats van Inge te spelen en ook Fabian werd later vervangen door 
Kjeld.  In  de  tweede  helft  was  een  ander  Achilles  te  zien.  Met  een 
schotpercentage  van 40% waren we aanvallend weer  heel  sterk.  Er  werden 
goede  keuzes  gemaakt  en  de  spanning  van  de  eerste  helft  was  weg!  Dit 
resulteerde in een lekkere overwinning op Roda. Met een eindstand van 10-23 
gingen de puntjes mee naar Den Haag en kon het carnavalsweekend ook voor 
het 3e beginnen. Als laatste wil ik graag de supporters en scheids bedanken, 
jullie zijn toppers!

Liefs,
Jisse 
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WAPC Wat Was
**************

Achilles A1 – Groen Geel A1 26-19
Meervogels/Fisica F1 – Achilles Tijgers 6-3

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

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles A1 – Groen Geel A1
Afgelopen zaterdag stond dé wedstrijd voor de A1 op het programma: de thuiswedstrijd tegen Groen Geel A1. Bij 
winst zouden we goede zaken doen en ons zo goed als veilig spelen. Uit werd er nipt verloren van Groen Geel, teveel  
dames goals tegen. Hier hebben we de afgelopen week dan ook hard op getraind en het strijdplan om Groen Geel te  
verslaan lag klaar.  

De wedstrijd had een mooie start, de eerste 3(!) schoten van Noah vlogen raak. Dit beloofde natuurlijk veel goeds voor  
de wedstrijd! Het eerste deel van de eerste helft was spannend, het ging gelijk op: 3-2, 3-4. Maar op een gegeven  
moment  konden we rustig  aan een beetje  weggelopen en ontstond er  een gat  van 5 goals  en dit  geeft  een hoop 
vertrouwen. De ruststand was dan ook 14-9.  In de kleedkamer werd gezegd dat de eerste 5 minuten na rust  erg 
belangrijk waren, of je maakt het gat gelijk groter of Groen Geel denkt terug te komen in de wedstrijd. Helaas gebeurde  
het laatste, het werd 14-12. Maar gelukkig slaagden we er zelf in om 4 keer achter elkaar te scoren, waardoor het gat  
weer groter werd. De wedstrijd was eigenlijk wel gespeeld, maar natuurlijk moet je hard blijven werken en mee blijven 
scoren.  Dit  hebben we  ook  echt  goed  gedaan,  een  eindstand van  26–19  en  hiermee  hebben we  een  belangrijke  
overwinning geboekt en ook leuk is dat iedereen heeft gescoord! 

We mogen trots zijn op ons zelf! Er staan nu nog 3 wedstrijden op het programma: Top, Deetos en Fortuna. We gaan 
er  nog  mooie  wedstrijden  van  maken  met  zijn  allen  en  het  zaalseizoen  lekker  afsluiten  met  handhaving  in  de  
hoofdklasse!

Selene
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

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

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

Deze week 2 jarige Als eerste si Erik Zoutendijk jarig, hij wordt 6 maart 10 jaar. Een 
dag later, 7 maart, viert Quincy Smit zijn 17e verjaardag.
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag.

KAMP
*******

Goed nieuws!  Mede door alle  extra  donaties  kunnen wij  mededelen dat 
iedereen die zich tot nu toe heeft aangemeld mee kan op kamp. Namens 
alle kampleiders willen we iedereen bedanken voor de bijdrage.
Alle kinderen die nog op de reservelijst staan, ontvangen deze week een 
mail met daarin de betaalgegevens.

Groet,
De kampleiders
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Alle Achilianen opgelet!

Vrijdag 22 maart staat de volgende AC activiteit weer op de agenda en daarvoor zijn jullie bij deze natuurlijk weer van  
harte uitgenodigd. In de kantine organiseren we dan weer een ouderwetse spelletjesavond! Iedereen uit alle D-teams en 
hoger wordt vanaf 19.00 uur verwacht in de kantine voor een avond vol bordspellen en games. De AC zorgt voor een  
aantal leuke spellen maar we hopen natuurlijk dat jullie zelf ook wat leuke spelletjes meenemen. Klim dus snel naar  
zolder, daal af naar de kelder of bestel snel nog wat in een niet nader te noemen webwinkel zodat je niet als enige met  
lege handen aankomt!

Voor de kinderen die geen idee hebben wat een bordspel is: dit is iets wat jullie ouders vroeger met hun vrienden deden  
omdat je toen nog daadwerkelijk met elkaar moest afspreken als je samen iets leuks wilde doen. Daarom noemen we dit 
ook wel 'gezelschapsspellen'. Een woord wat trouwens flink veel punten kan opleveren met Wordfeud (voor de ouders:  
dit is een soort Scrabble 2.0.).

Kortom: we zien jullie  graag op 22 maart in de kantine voor een potje  Ganzenborden,  Twister,  Monopoly of  30 
Seconds. En vergeet vooral je eigen spellen niet mee te nemen!

Namens de AC,

Britt. Julia, Rick & Rinus
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CR- Nieuws
***********

Robbie en Arie winnen het Achilles Darttoernooi
*******************************************

Om 20:00 uur was de kantine gereed voor het jaarlijkse Achilles darttoernooi, net op tijd want de deelnemers stroomde 
allemaal netjes op tijd binnen. Om half negen waren alle 16 koppels aangemeld, ingedeeld en klaar om te beginnen.  
Althans, titel verdediger Bas vd heuvel moest beginnen zonder zijn partner Jeroen Alsem omdat hij zijn portemonnee 
was vergeten? Gelukkig was Cliff Kommer er om Bas te ondersteunen in de poulefasen. 
In de poulefasen werd er gespeeld vanaf 501 om best of three legs. Al snel werd duidelijk welke koppels meer dart 
ervaring hadden, het kon namelijk bij sommige duels ietsjes lang duren eer de dubbel werd gevonden….. Houdt niet  
weg dat er hele mooie duels tussen zaten, zo won Power koppel Benthe en Alex met 2-0 van de heren Erwin en Tom!
De beste twee koppels uit de poulefasen gingen door naar de kwart finale. In de kwart finale werd de finale van het jaar 
2018 her speelt. De heren Bas vd Heuvel en Jeroen Alsem, kampioen van het jaar 2018 troffen Bastiaan Overwater die 
dit  jaar  samen Thimon Winter  een duo vormde.  Alleen dit  jaar  verliep het voor Jeroen en Bas toch anders want  
Bastiaan en Thimon wisten keer op keer de dubbels te raken.

Tijdens de halve finale werd het niet alleen enorm spannend, maar ook nog extra lastig voor de darters. De muziek was  
inmiddels een paar standjes hoger gezet en achter de bar werd een heus dansfeest gehouden. Toch was deze extra  
afleiding geen probleem voor het duo Fabian met Twan die het opnamen tegen Bastiaan en Thimon. Fabian(niet Twan)  
gooide in de enorm spannende pot de laatste dubbel en verzekerde zich daarmee van een finale plaats! 
Op het andere veld waren Robbie en Arie te sterk voor Henk en Jasper die met 3-0 geheel kansloos waren. De klap 
kwam hard aan voor Jasper die voor zijn gevoel al door de deur naar de finale was gegaan.

In de finale werd al snel duidelijk dat de favoriet van de avond ook in de finale geen steken liet vallen. Robbie Bonte en  
Arie den Heijer wonnen met 3-0 en mogen zich dartkampioen van het jaar 2019 noemen! In de 6 duels die de heren  
speelde gaven ze slechts 1 leg weg. 

Volgend  jaar  komt  zeker  nog  een  editie,  wel  moet  er  geoefend  worden,  de  bekende  leus  
‘’ONEHUNDREDANDEIGHTY’’ heeft de kantine slechts één keer gevuld.. 
Tot slot willen we iedereen bedanken voor hun deelname. In het bijzonder nog Ruud die het grootste gedeelte van de 
avond de bar draaiende heeft gehouden. Bedankt!

Groetjes,
De CR
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Klaverjassen
Ik heb weer een nieuwe datum geprikt voor de volgende klaverjasdrive. Het is 
vrijdag 13 april geworden.
We  maken  er  een  Paasdrive  van.  Ik  hoop  jullie  weer  allemaal  te  treffen. 
Aanmelden via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel. 070-3251134.
Ik hoor jullie.

Groetjes
Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************

Verloedering winkelcentra
De  verloedering  heeft  toegeslagen  in  de  winkelgebieden  van  de  meeste 
provinciesteden van enig allure, dorpen en wijkwinkelcentra (Leyweg) aan de randen van de grote steden.
De centra in de grote steden zijn nog enigszins de dans ontsprongen daar het toerisme hoogtij viert en door musea en  
toeristische  bezienswaardigheden ook  de  binnenstad  wordt  aangedaan  vooral  door  drommen achter  een  vlaggetje 
aanlopende Aziaten met een, zonder zelf te kijken, fototoestel en alles maar dan ook alles vastleggen en niets zelf zien.
Ze kopen ook meestal alles wat los en vast zit en zeer luxe artikelen zijn in, tasjes, sieraden en niet te vergeten de  
plaatselijke lekkernijen zoal b.v. bonbons en niet een onsje maar gelijk een paar kilo in luxe verpakking voor de hele  
familie thuis.
Het is intriest de leegstand te aanschouwen en vooral als er niks aan gedaan wordt , de vervuilde puien met zwerfvuil en  
stapels brieven en kranten die je achter de glazen voordeur ziet liggen als teken van langdurige leegstand.
Als de gemeente, projectontwikkelaar of makelaar de etalages voorzien van een kleurige foto of anderszins valt de 
schade nog mee en is de aanblik aanzienlijk vrolijker. De leeggekomen winkels die weer  
bezet worden zijn  meestal  gooi  en smijtwinkels  met  van de bank gekochte  artikelen of 
partijhandel die naar een paar maanden verdwijnen en begint het proces van verloedering 
van voren af aan. De verloedering is niet van vandaag of morgen maar al in de zestiger jaren 
ingezet.  U moet eens in uw geliefde wijk (vruchtenbuurt,  bloemenbuurt) rondkijken dan 
kunt  u  nog  steeds  zien  dat  iedere  hoekwoning  een  winkel  is  geweest  aan  de  brede 
etalageramen t.o.v. de andere woningen.
Op  iedere  hoek  zat  een  bakkertje,  groenteboer,  slagerij,  melkboer,  kruidenier,  visboer, 
schoenmakerij  of  fourniturenzaak  met  illustere  namen  als  de  Sierkan,  Simon  de  Wit, 
Lensvelt Nicolaas, Paul Kaiser of Hus allen winkelketens (thans franchisers) maar ter ziele.  
Gezellige buurtwinkels bestiert door ome Jan of Tante Bep en een ieder verdiende zijn boterham , je maakte een praatje  
het laatste nieuws of roddels werden uitgewisseld en als je even krap zat werd het opgeschreven en aan het eind van de  
week voldaan.
Toen kwam uit de U.S.A. de supermarkt overgewaaid , alle artikelen onder een dak en dat was makkelijk je hoefde maar 
naar een winkel die alles had en je kon het zelf pakken wat wel even wennen was in het begin en nog goedkoper ook ,  
maar dag gezelligheid. Zo werd de nek omgedraaid van de eenmanszaak en gingen de meeste op de fles en verdween  
het winkelraam en werd het nog louter woning met gordijntjes en een geranium. De winkelcentra met parkeerplaats (nu  
haast alle met betaald parkeren) verrezen als paddenstoelen uit de grond en het nieuwe kopen was geboren alles bij  
elkaar  van onderbroek tot overjas  van pannenset tot  afwasteiltje,  van lux horloge tot  hebbedingetje.  Het was een  
middagje uit en je nam een kopje koffie met iets erbij en als je honger kreeg een broodje of een uitsmijtertje, dat was 
nieuw en kon niet in je buurtwinkeltje.  Gouden jaren maar ook dit is alweer op zijn retour en wordt steeds meer  
bedreigd door dat verfoeide internet kopen. Veel ketens zijn verdwenen V&D een begrip, Maison de Bonnetterie en 
bijna verdwenen maar op het laatste moment geredde bedrijven als Blokker, Hema en recent nog Intertoys.
Men gaat naar een sportshop voor b.v. Adidas schoenen of trainingspak en brutaal als de beul past men de gewenste  
schoenen of trainingspak maakt er een foto van en laat de winkelier met de gepaste spullen achter met de mededeling ,  
ik kom zo terug maar laat het eerst even thuis zien en besteld het op internet uiteraard goedkoper.
Die internetbedrijven hebben geen winkelkosten en geen verkopers maar een paar inpaksters om het te versturen en 
klaar is kees. Na de aankoop via internet begint de pret pas goed, alle straten vergeven van de busjes van POST NL,  
DHL, UPS, GLS en NIEMAND THUIS!! busjes schots en scheef geparkeerd in de straat en blokkeren de rest van het  
verkeer. De mensen krijgen een kaartje in de bus dat het de volgende dag opnieuw aangeleverd wordt of anders bij  
Primera, the Readshop of Bruna kan worden opgehaald.
Als het pakketje eindelijk in het bezit is van de koper blijkt de kleur toch tegen te vallen, zit er een naadje los of een vlek  
in de broek (trainingspak is al bij 3 verschillende klanten geweest dus een vlekje is niet uitgesloten )
Het wordt weer in hetzelfde doosje gepropt en huppekee op maandagochtend naar Primera, the Readshop of Bruna 
gebracht en retour naar Bol.com Wehkamp of Zalando.
Hilarisch te zien de queue die bij het inleverpunt staat om de sof weer terug te sturen en dan denk ik kinderachtig, net  
goed.  Ik weet iedereen rent van hot  naar her,  druk druk druk,  geen tijd  voor iets,  maar kom toch een beetje  bij  
bezinning. Wat is er leuker om eens een middagje ( tijd tot s avonds 7/8 uur) te shoppen , dat leuke jurkje te passen en  
te zien dat het je niet staat maar die gave broek wel , je ziet wat je koopt , je hebt plezier met vrienden vriendinnen of  
collega's en je houdt je stad levendig. Wat later een wijntje en een trijntje en het feest is compleet.

Denk er eens over na het ontstressen en is een goede tip van de pensionada's

Zien jullie in de stad
groetjes Elly en Rene
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Inzamelingsactie´s
*****************

Frituurvet Frituurvet

Sinds  kort  staat  er  bij  de  fietsenstalling  een  gele  container  waarmee  we  frituurvet  kunnen 
inzamelen. 
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking,  of  oude plastic  fles (geen glas!)  en doe deze in de gele 
container.
Waarom inleveren?
Gebruikt  frituurvet  en  bakolie  krijgt  door  het  gescheiden  in  te  zamelen  een  tweede  leven  als 
biobrandstof.  Biobrandstof  kan  gebruikt  worden  in  bijvoorbeeld  tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer.
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren. 
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!)

DE-punten

Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt  
gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden.
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor.

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU!
DE MINIBIEB!

Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!!
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Pleunen 

 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag Zuiderpark 12.10 uur Achilles B2 – Avanti B5 
  13.10 uur Achilles A3 – IJsselvogels A2 
  14.20 uur Achilles 3 – Excelsior 3 
 
 Gaslaan 15.45 uur Achilles Leeuwen – HKV/OE F2 
  15.45 uur Achilles E4 – Weidevogels E4 
  17.45 uur Achilles 7 – Meervogels/Fisica 5 
  18.55 uur Achilles 8 – Tempo 8 
 
 Houtrust 19.10 uur Achilles 2 – Seift 2 
  20.30 uur Achilles - Swift 
 
 
Zondag: Zuiderpark 11.15 uur Achilles 9 – KZ Danaiden 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 



 

 

II 

 

Opstellingen voor week 10 voor de vereniging Achilles in Den 

Haag 

     

1 Klasse: OKD Wedstrijdnummer: WK21368 

za 09/03 

Achilles 1 -  Swift 1 20:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Ton v.d. Laaken 

Verzamelen 19:30 

Scheidsrechter P. de Haan 

Locatie Houtrust in Den Haag 

     

2 Klasse: R2M Wedstrijdnummer: WK23232 

za 09/03 

Achilles 2 -  Swift 2 19:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Martin Vrolijk, Rob van Ee 

Verzamelen 18:10 

Scheidsrechter Martin Knoester 

Locatie Houtrust in Den Haag 

     

3 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK23763 

za 09/03 

Achilles 3 -  Excelsior 3 14:20 

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 13:35 

Scheidsrechter T.H. de Vette 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 

     

4 Klasse: R2E Wedstrijdnummer: WK23440 

zo 10/03 

Phoenix 2 -  Achilles 4 13:10 

Dames 
Iris van Maanen, Marian Kasten, Raquel Chapper, Renee Lelieveld, 

Renske Lelieveld, Tessa Rijskamp 

Heren 
Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, 

Niels Aandewiel, Sten Verleg, Tako Hulsman 

Coach  

Verzamelen 11:55 

Scheidsrechter F. Montanje 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK21368
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1345
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23232
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1345
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK23763
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=WK23440


 

 

III 

Locatie De Veur in Zoetermeer 

     

5 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK24489 

za 09/03 

ONDO 3 -  Achilles 5 21:00 

Dames Joy Oudshoorn, Michelle de Coninck, Nikki de Groot, Vera Berghout 

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

Coach  

Verzamelen 19:45 

Scheidsrechter Marco Roeleveld 

Locatie Westlandhal in ’s-Gravenzande 

     

6 Klasse: R4O Wedstrijdnummer: WK27733 

za 09/03 

Madjoe 3 -  Achilles 6 17:00 

Dames 
Audrey de Man, Danielle van Maanen, Marieke van Maldegem, 

Mieke Deurloo, Sandra v.d. Laaken, Shirley Beck 

Heren 
Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Michael Matla, 

Tjitse Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg 

Coach  

Verzamelen 15:45 

Locatie Middelmors in Rijnsburg 

     

7 Klasse: S-025 Wedstrijdnummer: BK45604 

za 09/03 

Achilles 7 -  Meervogels / Física 5 17:45 

Dames 
Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Lena van Bijsterveld, 

Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort 

Heren 
Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Jasper v.d. Burg, Leon van 

Dam, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  

Verzamelen 17:00 

Scheidsrechter Marinus Stulp 

Locatie Gaslaan in Den Haag 

     

8 Klasse: S-050 Wedstrijdnummer: BK45599 

za 09/03 

Achilles 8 -  Tempo 8 18:55 

Dames 
Annelotte van Geel, Britte van Groen, Marloes Turfboer, Nicky v.d. 

Hoek 

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

Rutten 

Coach  

Verzamelen 18:10 

Scheidsrechter Achilles 7    

Locatie Gaslaan in Den Haag 

Opmerking Annelotte zie A4 

     

9 Klasse: S-220 Wedstrijdnummer: BK23784 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1323
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK24489
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=WK27733
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1123
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK45604
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK45599
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK23784


 

 

IV 

zo 10/03 

Achilles 9 -  KZ Danaiden 9 11:15 

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: WK25191 

za 09/03 

TOP / SolarCompleet A1 -  Achilles A1 15:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Top C 

Verzamelen 13:25 

Vervoer Pot, Brusse, de Bruijn, Groen 

Scheidsrechter Diana Boogaard 

Locatie De Korf in Sassenheim 

     

A3 Klasse: A-013 Wedstrijdnummer: BK44598 

za 09/03 

Achilles A3 -  IJsselvogels A2 13:10 

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

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

Coach Renske Lelieveld 

Reserves Elise Roelofs, Ivy van Giffen, Silja Labordus, Niek Nooteboom 

Verzamelen 12:25 

Scheidsrechter Tobias Welbergen 

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 

     

A4 Klasse: A-026 Wedstrijdnummer: BK44857 

za 09/03 

Twist A3 -  Achilles A4 13:25 

Dames 
Esmee Morris, Estelle Arnts, Hannah Brauer, Linnet Veltman, Mira 

Pepe 

Heren 
Floris Bouwman, Maurits Zuidhof, Tim van der Zwan, Camile Arnts, 

Lucas Rutten 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 

Reserves Annelotte van Geel 

Verzamelen 12:10 

Vervoer Zuidhof, Bouwman, Morris 

Locatie Westwijk in Vlaardingen 

     

B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK29299 

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=WK25191
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1422
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK44598
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=BK44857
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1250
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK29299


 

 

V 

za 09/03 

Valto B1 -  Achilles B1 12:15 

Dames Floor Schuiten, Merel Dekeling, Olivia van Bleijswijk, Yara Koene 

Heren 
Julian Sanches, Lucas Winia, Max Bakker, Quin Hollander, Xander 

Gross 

Coach Merel Gross, Lars Alsem, Steven Sanches 

Verzamelen 10:45 

Vervoer Sanches, Koene, Bakker, Dekeling 

Scheidsrechter C. Hekhuis 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 

Opmerking afgemeld: Noah de Bruijn 

     

B2 Klasse: B-024 Wedstrijdnummer: BK41728 

wo 06/03 

KOAG B3 -  Achilles B2 19:30 

Dames 
Citlali Sip, Elise Roelofs, Femke Sinnige, Ivy van Giffen, Jill Spies, 

Melissa Vijverberg, Mila Linse, Silja Labordus 

Heren Niek Nooteboom 

Coach Jamie van der Geugten, Joël Sanches, Mark de Bruijn 

Verzamelen 18:00 

Vervoer Sinnige, Spies, van Giffen 

Locatie Groene Wetering in Krimpen ad IJssel 

Opmerking afgemeld: Sanne van der Zwan 

     

B2 Klasse: B-024 Wedstrijdnummer: BK41646 

za 09/03 

Achilles B2 -  Avanti B5 12:10 

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 11:25 

Scheidsrechter Achilles 3    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 

Opmerking Elise, Ivy, Silja en Niek zie A3 

     

C1 Klasse: C1E Wedstrijdnummer: WK30222 

za 09/03 

KVS / Maritiem C1 -  Achilles C1 12:00 

Dames Demi Brusse, Lisanne Verhagen, Nikki Spies, Paivi Labordus 

Heren 
Damien Leben, Jordan Gieselaar, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick 

Peeters, Thijs Roos 

Coach Anne Baak, Jordy Medema, Pepijn van Loon 

Reserves Manelle Belarbi 

Verzamelen 11:15 

Scheidsrechter 

Diana 

Boogaard    

Locatie De Blinkerd in Scheveningen 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=696
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK41728
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1707
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK41646
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=WK30222
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=543


 

 

VI 

Opmerking afgemeld: Jill Hollander 

     

D1     

Opmerking Manelle zie C1 

     

D3 Klasse: D-057 Wedstrijdnummer: BK35128 

za 09/03 

Korbis D3 -  Achilles D3 14:55 

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 13:25 

Vervoer Roelofs, van den Noort, Mathot 

Locatie De Dreef in Waddinxveen 

     

E2 Klasse: E-030 Wedstrijdnummer: BK32550 

za 09/03 

Valto E2 -  Achilles E2 10:15 

Dames Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

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

Verzamelen 9:15 

Vervoer Hulsman, Weerman, Verwijs 

Locatie Vreeloo-hal in De Lier 

     

E3 Klasse: E-039 Wedstrijdnummer: BK32564 

za 09/03 

ODO E2 -  Achilles E3 12:00 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Layla Brenkman 

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

Coach Simon Rodriguez 

Verzamelen 11:00 

Vervoer Woestenburg, van der Geest, van Kaam 

Locatie De Hofstede in Maasland 

     

E4 Klasse: E-099 Wedstrijdnummer: BK32512 

za 09/03 

Achilles E4 -  Weidevogels E4 15:45 

Dames Imke van der Veen, Lianne Plugge 

Heren Jesse de Groot, Jim van Leeuwen, Niels Latour 

Coach Eva van Amelsvoort, Floris Bouwman, Stef van den Brand 

Verzamelen 15:15 

Scheidsrechter Marinus Stulp 

Locatie Gaslaan in Den Haag 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK35128
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1265
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK32550
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=696
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK32564
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=BK32512
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544


 

 

VII 

     

F Klasse: F-010 Wedstrijdnummer: BK26880 

za 09/03 

Futura F1 -  Achilles Tijgers 13:00 

Dames Noa Puijk, Roos van der Laaken 

Heren Fedde van Mosel, Luuk Deurloo, Xander Leben 

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

Verzamelen 12:30 

Locatie Zuidhaghe in Den Haag 

     

F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK26894 

za 09/03 

ODO F3 -  Achilles Beren 11:00 

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

Diemel 

Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach  

Verzamelen 10:00 

Vervoer Vrijenhoek, Verheijen, Zoutendijk 

Locatie De Hofstede in Maasland 

     

F Klasse: F-061 Wedstrijdnummer: BK26863 

za 09/03 

Fiks F3 -  Achilles Wolven 9:00 

Dames Marley Jol, Mila Maas, Soe Maas 

Heren Luuk Wiekenkamp, Noah van Os, Tygo Brouwer 

Coach Lucas Winia, Quincy Smit, Ricado van Os 

Verzamelen 8:00 

Vervoer van Os, Maas, Wiekenkamp 

Locatie Sporthal De Cuyl in Oegstgeest 

     

F Klasse: F-050 Wedstrijdnummer: BK28136 

za 09/03 

Achilles Leeuwen -  HKV / Ons Eibernest F2 15:45 

Dames Fiep den Hartog, Paschalia Giannelou, Philène van Eijk 

Heren Jarmo Laarhoven, Luc de Groot 

Coach Britte van Groen, Rianne van Groen 

Verzamelen 15:15 

Scheidsrechter Susan Middeldorp 

Locatie Gaslaan in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Minka Boelhouwer 

 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26880
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=541
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26894
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=BK26863
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1400
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28136
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544


 

 

VIII 

 

ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
12.10 – 13.10 Jamie, Mark 
13.10 – 14.20 Renske 
14.20 – 15.30 Res. dame/heer Ach.3 
 
Zaterdag Gaslaan 
15.45 – 16.45 Eva, Britte 
17.45 – 18.55 Res. dame/heer Ach. 7 
18.55 – 20.10 Res. dame/heer Ach. 8 
 
Zaterdag Houtrust 
19.10 – 20.30 Joel 
20.30 – 21.45 Amel 
 
Zondag Zuiderpark 
11.15 – 12.30 Res. dame/heer Ach. 9 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 25-02 Coby Linse 
 11-03 Marian Lijmbach 
 25-03 Olga van Reijn 
 01-04 Monique Alsem 
 08-04 Vera Rodriquez 
 15-04 Anneke Zoutendijk 
 
Bel even naar de kantine (3684814) of 
er iets te wassen is. Mocht het je niet 
uitkomen, probeer dan met iemand  
te ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene een 
belletje te geven: 06-20427206.  

 
 

Volgende week 16 en 17 maart 2019 
 

KVS/Maritiem – Achilles 
RWA 3 – Achilles 2 
Achilles 3 – Sporting Delta 3 
Achilles 4 – Sporting Trigon 3 
Achilles 5 – KVS/Maritiem 5 
Crescendo 3 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 is vrij 
Conventus 3 – Achilles 9 
Achilles A1 – DeetosSnel A1 
Achilles A2 – Vriendeschaar A1 
Achilles A3 – KCC/SO natural A4 
HKV/Ons Eibernest A2 – Achilles A4 
Achilles B1 – ONDO B1 
KCC/SO natural B3 – Achilles B2 
Achilles C1 – Tempo C2 
KVS/Maritiem C2 – Achillrs C2 
Achilles D1 – Fortuna/Delta Log D1 
Achilles D2 – Fortuna/Delta Log D4 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D3 
Tempo E2 – Achilles E1 
Refleks E3 – Achilles E2 
Phoenix E2 – Achilles E3 
Achilles E4 – Lynx E2 
KVS/Maritiem F1 – Achilles Tijgers 
KVS/Maritiem F4 – Achilles Beren 
Achilles Wolven is vrij 
Achilles Leeuwen . Lynx F1 

Za 18.45 uur 
Za 19.05 uur 
Za 15.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 19.25 uur 
Za 14.40 uur 
 
 
Zo 15.45 uur 
Za 16.50 uur 
Za 18.15 uur 
Za 14.20 uur 
Za 17.00 uur 
Za 13.20 uur 
Za 14.50 uur 
Za 12.20 uur 
Za 13.05 uur 
Za 11.20 uur 
Za 10.20 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
 
Za 09.20 uur 

De Blinkerd 
Rhoon 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
5 Meihal 
 
 
Develsteinhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
HKV/OE-hal 
Zuiderpark 
Schenkel 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Rijnstreekhal 
De Schilp 
Oosterpoort 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
De Blinkerd 
 
Zuiderpark 

 
 




