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Uitnodiging 97e JAV (Deel 1) op vrijdag 14 juni 2019
Den Haag, 2 juni 2019
Aan de leden van de Haagse Korfbal Vereniging Achilles:
Het bestuur van Achilles nodigt alle leden (*) uit tot het bijwonen van de 97e Jaarlijkse Algemene Vergadering (Deel 1)
te houden op:
Vrijdag 14 juni 2019 in de Vlonder, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Tijdens de vergadering is de bar gesloten.
Klik hier voor de agenda
Klik hier voor het contributievoorstel 2019 – 2020
Let op; bovenstaande stukken zullen in zeer beperkte mate voorradig zijn in de kantine. Hierbij het verzoek deze stukken zelf uit te
printen of digitaal mee te nemen.
(*) Leden zijn zij die op de 1e juli van het betreffende jaar de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt (Artikel 7, lid 2,
Statuten)
Namens het Bestuur,
Arthur Bolder
Secretaris
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TC
***
Update selectie
*************
In navolging op het eerdere bericht dat Danique de Bruijn, Selene van Ee, Jamie van der Geugten, Jarmo Jongman,
Luca Ling, Robbin Noorlander, en Bastiaan Overwater toetreden tot de selectie kunnen we bekend maken dat Marit
Foppen en Daphne van Zweden volgend seizoen ook aansluiten bij de selectie van Achilles.
Een welkome aanvulling, want Shera Desaunois, Laura Roozendaal, Desiree de Bruin, en Katrien Volleman hebben
besloten dat dit hun laatste jaar in de selectie is. Zij stoppen of gaan in een lager team spelen.
Met de komst van Daphne en Marit verwacht de TopC volgend seizoen opnieuw een competitief 1 e, 2e, en 3e te kunnen
formeren. Op papier staat er namelijk een goede en talentvolle selectie.
Marit Foppen (26) komt over van KV Die Haghe. Dit seizoen speelt zij daar in het 1e. In het dagelijks leven is Marit
docent lichamelijke opvoeding.
“Achilles is een mooie vereniging met ambities. Het is goed om te horen dat er een brede en talentvolle selectie staat.
Juist die breedte gaat ons allemaal scherp houden. Ik kijk daar naar uit en ben benieuwd naar het niveau, de onderlinge
concurrentie en de duels die we met elkaar gaan uitvechten. Het is mijn ambitie om met de selectie te werken aan
sportieve groei”.
Daphne van Zweden (23) komt over van ZKV Meervogels, waar ze sinds haar 6e korfbalt. Bij Meervogels heeft
Daphne alle 1e jeugdteams doorlopen en ook in RTC <19 gespeeld. Twee jaar terug is ze even gestopt, om zich volledig
te focussen op haar studie, maar het afgelopen seizoen heeft ze alweer besloten te gaan korfballen in de selectie van
Meervogels.
Daphne woont in Den Haag en wil het korfbal weer structureel oppakken. Achilles past goed in dat plaatje: “Er staat
volgend seizoen een goede selectie. Ik denk mijzelf goed te kunnen ontwikkelen en verwacht bij te kunnen dragen aan
sportieve successen met Achilles”.

Werkgroep scheidsrechters
************************
Begeleiding jonge scheidsrechters
*****************************
Het afgelopen jaar hebben Marije Maas, Suzan Middeldorp, Joost van Soest, Wout Broers en Erwin Bodaan ons enorm
goed geholpen in de begeleiding van onze nieuwe en tevens jonge scheidsrechters. Zo worden de spelers van de Acategorie allemaal ingezet om de jeugdwedstrijdjes te fluiten. Om deze nieuwe scheidsrechters zo goed mogelijk te
begeleiden, zijn we op zoek naar meer begeleiders. We praten hier over een
kleine tijdsinvestering op de zaterdag eens in de drie/vier weken, die prima te
combineren valt met het kijken naar een wedstrijd van de jeugd. Kortom, van
een investering is dus eigenlijk geen sprake •
Het zou fijn zijn als je een beetje verstand hebt van de korfbalregels en het leuk
vindt deze enthousiastelingen te begeleiden! Schiet ons gerust even aan!
Marinus Stulp en Sten Verleg
wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Ken je dat? Het einde van het seizoen nadert, je bent fit en neemt je voor tijdens de
zomerstop te blijven sporten. Hardlopen, buikspieroefeningen, misschien een potje tennis.
De eerste week ga je enthousiast van start. Op maandag doe je buikspierkwartier gevolgd
door 5 km hardlopen, waarvan een deel interval. Woensdags ga je naar het zwembad en
trek je fanatiek baantjes. Op vrijdag herhaal je de hardlooproutine. In week 2 heb je op
vrijdag een barbecue en laat je het hardlopen voor wat het is en in week 3 is het écht te
warm. Uiteindelijk komt het erop neer dat je vrij weinig hebt gesport deze zomerperiode.
Het resultaat: de eerste trainingen van het nieuwe seizoen zijn een ware marteling en in het
ergste geval raak je geblesseerd. Dat kan deze zomer anders! Onze JSC Suzanne
organiseert bootcamptrainingen voor alle senioren, junioren en andere geïnteresseerden (buiten Achilles) in de leeftijd 20-50+!
Sanny Schoon zal 9 weken lang op dinsdagavond aanwezig zijn om te zorgen dat de leden van Achilles en mensen uit
de wijk fit de zomer doorkomen. Dit doet zij door bootcamps te geven. Door middel van oefeningen zal het hele
lichaam getraind worden. Er wordt met name gebruik gemaakt van het eigen lichaamsgewicht, maar soms maakt zij
gebruik van wat in de omgeving aanwezig is. Om fit te blijven voor korfbal, kan een stukje conditietraining natuurlijk
niet ontbreken. Ook dit zal worden verwerkt in de bootcamps, zodat de eerste trainingen van het seizoen een eitje zijn!
Iedereen kan mee doen. De intensiteit waarmee de oefeningen gedaan worden, kunnen namelijk aangepast worden aan
het niveau. Naast dat het lichaam sterker wordt en de conditie op peil blijft, heeft een bootcamp nog andere voordelen,
zoals: lekker sporten in de buitenlucht, je geeft elkaar kracht, je helpt elkaar, je creëert doorzettingsvermogen en
bovenal is het hartstikke gezellig!
De bootcamp is voor alle senioren en junioren van Achilles en alle andere geïnteresseerden (18+) buiten de club. Heb
je nog vragen? Stuur dan gerust een mail of schiet mij even aan.
Datum?
Iedere dinsdagavond van 18 juni tot en met 13 augustus
Tijd?
19.30 - 20.30 uur
Waar?
Op het veld van HKV Achilles
Voor wie?
Alle senioren en junioren van Achilles en alle andere geïnteresseerden (18+) buiten de club.
Kosten?
€40 per training voor de gehele groep. Maximaal €30 per persoon voor 9 weken. Maar: hoe meer deelnemers, hoe
goedkoper!
Aanmelden?
Jsc@hkvachilles.nl of via de inschrijflijst in de kantine (een e-mailadres is noodzakelijk).
AANTAL AANMELDINGEN: 8 definitieve aanmeldingen, 6 geïnteresseerden
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Korfbal Leagueverkiezingen
************************
Wie blonken er uit tijdens het afgelopen Korfbal Leagueseizoen
2018/2019? De nominaties zijn tot stand gekomen na input van zowel de
Korfbal League-coaches als de afdeling Topkorfbal van het KNKV.
Dit jaar werd (oud-)Achilliaan Joren van Nieuwenhuizen verkozen tot
beste speler onder 21!
Joren, namens Achilles en het bestuur van harte gefeliciteerd!
Winnaars
Alle winnaars op een rijtje:
- ERIMA Referee Award: Rick Voskamp en Alex den Hartog
- Beste Speelster U21: Sanne van der Werff (PKC/SWKGroep)
- Beste Speler U21: Joren van Nieuwenhuijzen (Fortuna/Delta Logistiek)
- Beste coach: Ard Korporaal en Damien Folkerts (Fortuna/Delta
Logistiek)
- Beste Speelster: Fleur Hoek (Fortuna/Delta Logistiek)
- Beste Speler: Laurens Leeuwenhoek (PKC/SWKGroep)
- Goal van het Jaar: Laurens Leeuwenhoek (PKC/SWKGroep)
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Geboren
*******
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Activiteiten Agenda Senioren
30-05
30-05
11-06

21 competitie
Tennistoernooi
TOPC v.a. 2000 uur

14-06
21 t/m 24-06
28-06

JAV
CR kamp
Klaverjassen

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************
Achilles – GKV
Achilles 2 – Oranje Wit 2
Achilles 3 – GKV 2
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 6 – Achilles 4
Dijkvogels 2 – Achilles 5
Achilles 6 – Crescendo 3
Achilles 7 was vrij
Achilles 8 – Velocitas 7
ALO 6 – Achilles 9

14-18
16-17
24-16
25-13
15-17
10-8
7-16

Stand Achilles 1
**************
Uitslagen poule Achilles 1:
Achilles – GKV
Korbis – Excelsior
IJsselvogels – Phoenix
Maassluis – ONDO

14-18
18-18
14-15
18-12

Stand poule Achilles 1:
Team
Excelsior
Phoenix
Achilles
Maassluis
Korbis
GKV
ONDO
IJsselvogels

GS WN
13
11
13
10
13
7
13
6
13
5
13
4
13
3
13
2

GL VL
2 0
1 2
0 6
1 6
1 7
1 8
2 8
0 11

PT
24
21
14
13
11
9
8
4

Goals Goals
VR TG
245 167
216 178
204 169
217 205
201 230
183 226
211 247
161 216
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DS
78
38
35
12
-29
-43
-36
-55

PT in
Mind
0
0
0
0
0
0
0
0

Wedstrijdverslagen
*****************
wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Achilles 2 – Oranje Wit 2
Afgelopen zaterdag was een wedstrijd en niet zomaar één. Achilles 2 speelde thuis en wij moesten punten pakken. De
dag begon al goed met het heerlijke weer en het grote publiek dat zich op het Pomonaplein bevond. Na een mooie
overwinning van 3 die overigens kampioen geworden was , zat de goede vibe er al goed in bij ons. Bij het inschieten
wisten wij al dat het een zware wedstrijd zou worden, want na 5 minuten inschieten was je shirt al helemaal nat van het
zweet. We begonnen sterk en je zag dat tussen de 2 ploegen veel strijd was. We gingen alles geven en mocht het zo heet
worden hadden we gelukkig nog altijd goede wissels op de bank zitten. We stonden telkens achter en het vak van
Wesley had vooral moeite met scoren . Het andere vak had daar wat minder moeite mee en die scoorden ook op de
momenten dat we terug moesten komen. Het was niet gemakkelijk en ook hier ging hier en daar een stip erin of een
vrije bal en dat was zonde want wij speelden overigens erg goed. Telkens dat Oranje Wit scoorde , scoorde wij ook en
ons zat ons helaas tegen want wij lieten hen een gat maken van 2 en 4 en wij moesten telkens dat goed maken. De
energie was op en de zon hielp ook niet echt mee en zo was de eerste helft niet in ons voordeel. Jammer genoeg ging
we slecht de rust in met 6-8 achter en moesten wij nu toch echt terug komen. Na een goed praatje in de tuintjes achter
Achilles gingen wij met een goed gevoel de 2e helft in want nog niks was verloren en wij stonden maar 2 punten achter.
Waar wij de volgende keer beter aan moet werken is dat we al de eerste helft scoren , want 6 uit 61 schoten is niet heel
goed voor zo’n 1e helft. Rust is voorbij en de 2e helft is begonnen. Gelukkig scoorden wij nu meer en helaas Oranje Wit
ook . we moesten toch punten pakken thuis en dit was vooral leuk geweest voor Katrien en Desiree, want dit was
helaas voor hun de afscheidswedstrijd en wij kunnen met zijn allen zeggen dat zij een leuk en mooi seizoen hebben
meegedaan. Voor ons gevoel was de 2e helft beter , maar jammer genoeg niet zo goed dat wij thuis 2 punten konden
pakken. De laatste paar minuten werden nog spannend en ik dacht een stip mee te krijgen door omhoog te springen ,
omdat mijn tegenstander achter mijn stond maar helaas gen stip mee maar wel zijn tand eruit. Ik hoop dat goed met
hem gaat komen , en hij kan dan gelukkig wel nog lachen met 1 tand minder want helaas heeft Oranje Wit gewonnen.
Ik wil graag iedereen bedanken voor het supporten bij ons 2e en helaas degraderen wij , en moeten wij maar volgend
jaar een kampioensfeest houden! Desiree en Katrien, het was super met jullie en ik wens jullie nog succes , mocht je wat
lager gaan spelen. Uiteraard gaan wij jullie missen!!!
IK vond het een leuke wedstrijd en er was veel strijd te zien, maar helaas niet gelukt. Goed trainen dan maar en even de
laatste wedstrijd op 15 juni winnen!
Groetjes,
Pepijn van Loon
Achilles 3 tegen GKV 2
24-16
Op papier de kampioen tegen de degradant. Dan verwacht je misschien een makkelijke wedstrijd, misschien wel eentje
voor het doelsaldo.
Niks bleek minder waar dit weekend. Op een hete zaterdag maken de ploegen zich op voor de voorlaatse wedstrijd van
het seizoen.
Voor beide ploegen is de plek op de ranglijst al bepaald, maar zeker voor Achilles is het seizoen nog niet gespeeld.
Kampioen worden in deze klasse was slechts één van de doelstellingen. De manier hoe wij deze wedstrijd zouden in
gaan, was dan ook niet anders dan alle andere.
De wedstrijd begint, de sfeer in- en rond het veld is goed. Echter komt Achilles niet echt los van GKV, mede omdat
het zichzelf niet laat zien zoals voorgaande wedstrijden dit seizoen. Scores gaan gelijk op, over-en-weer. Eindstand met
de rust is dan ook een magere 12-12.
De rust periode breekt aan, duidelijk een ontevreden ploeg en coaches in de kleedkamer. Waar is de kampioen Achilles
3? De eerste helft liet dan ook zien dat niet GKV boven zichzelf was uitgestegen, maar dat Achilles ver onder eigen
kunnen presteerde. Om een beeld te krijgen, veel plaats fouten, skrimitch en statische aanvallen maakte het geen leuke
eerste helft om naar te kijken. Verdedigend, matig voorverdedigen en te veel ruimte geven voorin.
De tweede helft breekt aan. Kort naar rust blijkt dat het besef is aangekomen dat we gewoon meer tempo moeten
maken zoals we dit heel het seizoen al doen.
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Iedereen doet vanaf het begin een stapje harder en het resulteert al gelijk in de eerste twee punten voorsprong in de
wedstrijd.
Zo was de eerste helft geen schim van de tweede en is het eindelijk een leuke wedstrijd geworden om naar te kijken.
Achilles is weer de ploeg die we kennen van heel het seizoen, leuke aanvallen, werklust, daadkracht, creativiteit en zo
wordt GKV dan ook overlopen met als eindstand 24-16.
Het is noemenswaardig te vermelden dat aan het einde van deze wedstrijd het kampioenschap officieel werd gevierd, zo
kregen wij van Bas een gegraveerde medaille om ons aan het kampioenschap te doen herinneren. Uiteindelijk doet het
ons niet alleen herinneren aan het kampioenschap, maar ook aan het hele seizoen. Wat een fantastisch team, altijd een
goede dynamiek onderling wat terug komt in het veld en daarbuiten.
Bas en Bart, denk dat we dankbaar mogen zijn voor hun inzet voor een derde team. Ik denk dat we kunnen stellen dat
iedereen heeft geboft met dit duo. Mensen beter maken en mensen op één niveau krijgen met elkaar, fysiek en mentaal,
is iets waar zij zelf ook best een medaille voor verdienen.
Nog een wedstrijd te gaan om hier allemaal bij stil te staan en dan gaan we ons weer op maken voor het nieuwe seizoen,
maar niet voordat we eens lekker van de zomer hebben
kunnen genieten.
Iedereen bedankt die ons dit seizoen hebben gesteund en
hebben doen volgen!
Amel
Elly Rosenbaum heeft afgelopen zaterdag namens
hoofdsponsor SNS een bloemetje overhandigd aan het
derde voor hun dubbele kampioenschap in de zaal en op
het veld!
Bedankt alvast!
Groetjes Katrien
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WAPC Wat Was
**************
Achilles A1 – Kinderdijk A1
Achilles A2 was vrij
Achilles A3 – Die Haghe A2
Phoenix A3 – Achilles A4
Achilles B1 – Valto B1
Futura B1 – Achilles B2
Achilles C1 – KZ/thermo4U C1
ALO E2 – Achilles E1
Achilles E2 – VEO E1
Achilles E3 – Futura E2
KVS/Maritiem E4 – Achilles E4
Achilles Tijgers was vrij
Excelsior F1 – Achilles Beren
Achilles Wolven was vrij
Weidevogels F2 - Achilles Leeuwen

17-8
20-12
12-6
11-20
21-10
6-17
13-16
17-7
16-6
14-3
7-20

15
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************
Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Meervogels/Fisica A1 – Achilles A1 (vorige week)
Afgelopen zaterdag speelde de A1 tegen Meervogels. De week er voor speelde we een goede wedstrijd tegen Tempo en
we wilden dit deze week herhalen, maar dan met winst! Danique en Noa gingen mee met het tweede dus stond Selene
in de basis!
We begonnen goed met een 0-3 voorsprong, daarna begon Meervogels mee te scoren. Het lukte ons niet om een grote
voorsprong te pakken terwijl dit wel had gekund. We gingen de rust in met een matige voorsprong van 8-9. Wij waren
niet tevreden en de coaches ook niet. Na de rust moest er wel iets anders, meer scoren en een stuk minder doorlaten!
Hiermee gingen we de tweede helft in, maar al snel scoorden Meervogels weer en stonden we achter. We scoorden in
de 2e helft te weinig. Er zat geen pit meer in.. Dit was wel een goed moment om even te wisselen dus mochten de
wissels de laatste minuten nog even spelen! Hier kwam een mooi doelpunt uit van Julian Sanches. Uiteindelijk stonden
we er als team niet goed en straalde we niet veel uit waardoor we verloren met als eindstand 14-12.
Volgende week de laatste thuiswedstrijd en voor sommige de laatste wedstrijd in de A! We gaan er dan een mooie
wedstrijd van maken!
Jamie
Achilles A1 - Kinderdijk A1
Vandaag stond de laatste thuiswedstrijd op het programma tegen de nummer 2 in
onze poule. We wouden het beter doen dan de uitwedstrijd waar zij een belachelijk
hoog percentage schoten. Die wedstrijd hadden we dan ook verloren. De
wedstrijd begon erg goed en we schoten uit de startblokken met een 6-1
voorsprong. Daarna kwam het ene vak moeilijk tot scoren waardoor zij terug
konden komen tot 6-5. Wat vervolgens ook de ruststand was. Duidelijk te weinig
goals in 1 helft, dit lag alleen aan de afronding want er werden mooie aanvallen
gespeeld. Verdedigend was het gewoon ijzersterk en dat bleef gelukkig zo in de 2e
helft, waardoor zij nog maar 3 keer scoorden. Wat wel veranderde in de 2e helft
gelukkig was dat wij beter gingen afronden, er werd bijna 2 keer zoveel gescoord als de 1ste helft. Een prima laatste
thuiswedstrijd sloten wij dan ook af met een 17-8 eindstand. Reserves bedankt, top dat jullie er elke wedstrijd zijn.
Volgende week een goed seizoen afsluiten om 12:30 tegen kvs. Publiek altijd welkom :)
Groet Rick
Achilles Leeuwen – Fortuna/Delta Logistiek
Zaterdag speelden wij tegen Fortuna / Delta Logistiek helemaal in Delft. Jarmo was nog een beetje ziek maar kwam
ons gelukkig wel aanmoedigen. We hebben 7-9 gewonnen. Hoera! Phileine heeft heel knap alle ballen onderschept en
ook nog 2 punten gemaakt. Fiep was alweer een topscoorder met 4 doelpunten en ook Klaas heeft een prachtig punt
gescoord. Ik heb er zelf ook nog twee gemaakt. Luc ging van de ene kant naar de andere kant van het veld omdat het
jongetje dat hij moest verdedigen ook bleef rennen. Het was een leuke wedstrijd.
groetjes van Minka
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
AGENDA:
12-06

Korfbalclinic OBS De Zonnebloem

06-07

Verjaardagenhoekje
*****************
Deze week slechts 1 jarige. Het is Bo Linse, zij wordt op 12 juni 12 jaar.
Van harte gefeliciteerd en maak er een gezellig dag van.
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AC Slotdag
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CR- Nieuws
***********
Klaverjassen
DE aanmeldingen lopen nog niet echt hard binnen. Wel heb ik 2 afmeldingen gekregen
vanwege vakantie.
Ik hoop dat er voldoende aanmeldingen komen, want voor minder dan vier tafels doe ik het niet.
Aangemeld hebben zich: helaas nog niemand!!!
Meld je dus aan via ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134

Ik hoor van jullie
Olga
Ledenlijst
*********

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

Daphne van Zweden (Achilleslidnr. 3080)
Jaimy Trouwborst (Achilleslidnr. 3081)
Pepijn Bins (Achilleslidnr. 3082)

Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************
HOU UT ZO
Elke keer als wij donderochtend onder de poort doorrijden , de vele fietsen
ontwijkend, het veld oprijden denken we wat een uniek geheel.
Niet dat het een hypermodern van alle luxe voorzien complex is maar door zijn perfecte ligging heeft het iets intiems,
iets knussigs , iets van dat hier ben ik thuis.
Je voelt je er veilig op een ingesloten en omarmd complex door huizen in een prettige wijk.
De twee nieuwe kunstgrasvelden, het nog grootste deel van echt gras voorziene restveld met de boulebanen omringd
door rustieke bomen die zich daar nog bevinden en die goede oude kantine met vele herinneringen zoals gezellige
feesten , samenkomsten en misschien wel liefdes die daar ontstonden en uitbloeide of juist opbloeide.
We doen er alles aan om het zo te houden(hou ut zo) alhoewel over een tijdje , wanneer ??, de sloopkogel dit gebouwtje
zal verpletteren maar dit zal alleen ten goede komen van het totale complex.
We hebben een kantinedienstprotocol die je van A tot Z aangeeft hoe te handelen om alles op rolletje te laten lopen.
Als iedereen zich eraan houd hoeft de komende kantinedienstploeg zich niet te ergeren of met gefronst voorhoofd de
bezem te hanteren of resterend aangekoekte vaat in de gloednieuwe machine te doen.
Als je het toegangshek binnenkomt word je erop gewezen dat honden niet toegestaan zijn en deed je dat toch dan
stormde wijlen Hans Broers of zijn broer Fred en zeker Ferry naar de onverlaat om zich stantepede om te draaien en
het veld met de viervoeter te verlaten.
Dit was uiteraard om de hygiëne te bewaren want een hond doet het nu eenmaal
niet op de WC maar plast in het wild, want wanneer hij zin heeft tilt hij zijn poot op
of gaat lekker even zitten om je weet wel.......
Kinderen spelen er op het veld , voetballen er , rollen door het gras en om te zeggen
dat dat lekker fris is als een hond het bevuild heeft, nou nee.
Sinds kort is het toegestaan , mits aangelijnd en een directe cleaning na de bah...
alhoewel het plasje wat moeilijk is en dus denk ik dat het grasveld verboden terrein
is ?
Nu moet ik zeggen dat de meeste honden de naam hond niet mogen voeren daar
het meer speeltjes zijn geworden die rustig in een damestasje geplaatst kunnen
worden en meer lijken op een rat aan een touwtje en het keuteltje meer weg heeft van een dat van een uit de kluiten
gewassen konijn maar het blijft vies.
Dit soort hondjes is in de kantine ook verkrijgbaar als hotdog tussen een broodje met of zonder zuurkool of curry.
We hebben veel meer last van poep van exoten zoals nijlgans of canadese ganzen want wat wij zien liggen op de
toegangsweg naar de kantine eromheen en op het veld liegt er niet om.
De katten uit de buurt doen er zeker niet voor onder maar zij doen het tenminste in de aarde gedeeltes rond het veld en
begraven het zoals een goede kat betaamt.
Komt er een boord met verboden voor ganzen of alleen aangelijnd en wie is hiervoor aansprakelijk en bestaan er
poepzakjes voor deze onopgevoede exoten zoals de poepzakken bij de paarden die in Brugge voor de koetsjes lopen
zodat ze het centrum niet bevuilen.
Een andere exoot die veel schade veroorzaakt zijn de planten die van heinde en ver geïmporteerd worden en de boel
overwoekeren en ik noem in het bijzonder de Japanse duizendknoop die haast onuitroeibaar is en groeit zoals ik
gelezen heb zelfs door beton wat catastrofale gevolgen kan hebben
Wat is dat toch met exoten , ganzen , halsparkieten allerlei soorten overwoekerende planten en onuitroeibaar en alleen
maar last veroorzakend.
We blijven optimistisch en er zal ooit een oplossing voor komen maar nu zitten we er maar mooi mee , maar tot nu toe
HOU UT ZO.
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.
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Pleunen
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:
Woensdag 05-06

18.00 uur
18.00 uur

Achilles D1 – refleks D2
Achilles C2 – Lynx C1

Donderdag 06-06

18.30 uur

Achilles Tijgers – Refleks F1

Vrijdag 07-06

18.30 uur

Achilles C2 – ALO C2

Zaterdag 08-06

14.00 uur

Achilles 6 – Crescendo 3

Zondag

Geen wedstrijden!!!

Succes allemaal!!!

II

Opstellingen voor week 23 voor de vereniging Achilles in Den
Haag
6 Klasse:

R4L

Wedstrijdnummer: WK32109

za 08/06
14:00 Achilles 6 - Crescendo 3
Audrey de Man, Danielle van Maanen, Marieke van Maldegem,
Dames
Mieke Deurloo, Sandra v.d. Laaken, Shirley Beck
Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Mathijs Oosterhuis, Michael
Heren
Matla, Tjitse Bouwkamp, Tristan Koimer, Yoeri van der Berg
Coach
Verzamelen

13:15

Scheidsrechter R. Pardoen

Pomonaplein in Den Haag

Locatie

7 Klasse:

S-018

Wedstrijdnummer: BK61748

wo 05/06
20:30 Avanti 8 - Achilles 7
Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Lena van
Dames
Bijsterveld, Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort
Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Jasper v.d. Burg, Leon
Heren
van Dam, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk
Coach
Verzamelen
Locatie
A2
di 04/06

19:15

De Groene Wijdte in Pijnacker
Klasse:

A1E

Wedstrijdnummer: WK14171

19:30 Fiks A1 - Achilles A2
Dames

Is bekend

Heren

Is bekend

Coach
Reserves

Alana Verboom, Sander Suurd
Floortje Mulder, Kayleigh Smit, Zoë Muller, Osayande Lyawe

Verzamelen
Vervoer
Locatie

C1
za 08/06

18:15
de Reu, Spetgens, van Ee, van Duijvenbode

Voscuyl in Oegstgeest

Klasse:

CHKD

Wedstrijdnummer: WK16215

11:00 Valto C1 - Achilles C1
Demi Brusse, Jill Hollander, Lisanne Verhagen, Nikki Spies, Paivi
Dames
Labordus
Damien Leben, Jordan Gieselaar, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick
Heren
Peeters, Thijs Roos
Coach
Verzamelen
Vervoer

Anne Baak, Jordy Medema, Pepijn van Loon
9:45
Brusse, Peeters, Labordus, Leben

III
Scheidsrechter Jeroen van Houwelingen
Locatie

De Zwet in De Lier

C2
Klasse:
C-085
Wedstrijdnummer: BK57901
wo 05/06
18:00 Achilles C2 - Lynx C1
Elishya Ros, Kimberly Vijverberg, Lizzy Mertens, Maleah Koene,
Dames
Naomi van Leeuwen
Kyan van der Meer, Leander Gerritsen, Ocker Pijlman, Oscar
Heren
Burnett, Taufeique Moemoe
Coach
Nicky v.d. Hoek, Julian Sanches, Zohier Belarbi
Verzamelen
Scheidsrechter Marinus Stulp
Locatie
Pomonaplein in Den Haag
C2

Klasse:

C-085

17:15

Wedstrijdnummer: BK57571

vr 07/06
18:30 Achilles C2 - ALO C2
Elishya Ros, Kimberly Vijverberg, Lizzy Mertens, Maleah Koene,
Dames
Naomi van Leeuwen
Kyan van der Meer, Leander Gerritsen, Ocker Pijlman, Oscar
Heren
Burnett, Taufeique Moemoe
Coach

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

Verzamelen
Scheidsrechter Marinus Stulp
Locatie

17:45

Pomonaplein in Den Haag

D1
Klasse:
D-033
Wedstrijdnummer: BK56571
wo 05/06
18:00 Achilles D1 - Refleks D2
Bo Linse, Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez, Manelle Belarbi,
Dames
Sanne Alkema
Aaron Corporan, Björn Weerman, Lucas Houwing, Shane
Heren
Amatredjo
Coach
Koos Verhage
Verzamelen
Scheidsrechter Sten Verleg
Locatie
Pomonaplein in Den Haag
F

Klasse:

F-012

17:15

Wedstrijdnummer: BK52057

do 06/06
18:30 Achilles Tijgers - Refleks F1
Dames

Noa Puijk, Roos van der Laaken

Heren

Fedde van Mosel, Luuk Deurloo, Xander Leben

Coach
Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken
Verzamelen
Scheidsrechter Marinus Stulp
Locatie

Pomonaplein in Den Haag

18:00

IV

VELDDIENSTEN
Woensdag Koos, Julia

WASROOSTER
03-06
10-06
17-06
01-07
15-07

Donderdag

Cino, Noa

Vrijdag

Nicky, Zohier

Zaterdag

Res. dame/heer Ach 6

Zondag

Geen

Bij verhindering zelf
vervanger zorgen!!!

voor

een

Coby Linse
Marian Lijmbach
Olga van Reijn
Monique Alsem
Vera Rodriguez

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 za 15, zo 16 juni
Excelsior - Achilles
SKF 3 – Achilles 2
DES 3 – Achilles 3
Achilles 4 – Sporting Trigon 3
Achilles 5 – KVS/Maritiem 5
Madjoe 3 – Achilles 6
Achilles 7 is vrij
ONDO 6 – Achilles 8
Achilles 9 – KZ Danaiden 9
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1
Achilles A2 – Velocitas A1
Avanti A4 – Achilles A3
Achilles A4 – GKV A2
Dijkvogels B1 – Achilles B1
Achilles B2 – Avanti B5
Achilles C1 is vrij
Pernix C3 – Achilles C2
HKV/Ons Eibernest D1 – Achilles D1
Achilles D2 – Excelsior D2
GKV D1 – Achilles D3
Achilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1
Futura E1 – Achilles E2
Refleks E3 – Achilles E3
Achilles E4 – VEO E3
Sporting Trigon F1 – Achilles Tijgers
Achilles Beren – GKV F1
ALO F1 – Achilles Wolven
Achilles Leeuwen – ONDO F4

Za 15.30 uur
Za 15.30 uur
Za 16.25 uur
Zo 12.30 uur
Za 13.10 uur
Za 15.30 uur
Za 17.00 uur
Zo 11.00 uur
Za 12.30 uur
Za 11.25 uur
Za 13.00 uur
Za 11.25 uur
Za 13.45 uur
Za 10.00 uur
Za 12.30 uur
Za 12.30 uur
Za 10.00 uur
Za 12.55 uur
Za 10.45 uur
Za 09.30 uur
Za 13.00 uur
Za 09.30 uur
Za 12.00 uur
Za 11.45 uur
Za 10.00 uur
Za 10.45 uur

