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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 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@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 veld 
 Rianne van Groen 
 Zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Vacature 
  
  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail: claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 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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Gaat het goed? 
************* 

 
De vraag of het goed gaat met Achilles is niet met een simpel ja of nee te 
beantwoorden. Maar dat de vooruitzichten gunstig zijn daar durf ik wel een 
volmondig ‘ja’ tegen aan te gooien. 
We consolideren ons ledenaantal. Maar het niveau waarop we spelen is voor onze omvang te mager. 
Geleidelijk aan zijn we onze vaste posities in de hoogste jeugdklassen kwijtgeraakt, met de A1 als belangrijke gunstige 
uitzondering overigens. 
Financieel is er sprake van balans maar liggen de risico’s op de loer. We moeten nog behoorlijk wat geld ophalen om 
straks niet alleen het nieuwe clubgebouw te kunnen neerzetten maar het ook van een smaakvolle inrichting te kunnen 
voorzien. En gaat het straks ons ook nog voldoende opleveren? We denken van wel maar het moet nog wel gebeuren. 
Na een zeer onrustig einde van het seizoen, lijkt de rust rond de selectie teruggekeerd. Maar kan er ook gedacht worden 
aan kampioenschap(pen)?   
Hebben we het tekort aan scheidsrechters onder controle? Nee, allerminst. Er dreigen zelfs sportieve sancties voor ons. 
Is er een schitterend kamp geweest voor de jongsten? Jazeker,  98 kinderen hebben een fantastische week gehad, 
ondanks de ongekende hitte.  
Kortom een gemêleerd beeld! 
 
Maar wat zou dit kunnen verbeteren? 
Wat echt een hindernis is om naar het next level te komen is ons te kort aan vrijwilligers. De komende tijd gaat het 
bestuur daarmee aan de slag, beleidsmatig dan. Er komt een visie met strategie op ons vrijwilligers beleid iets wat er tot 
nu toe niet was en hard nodig is om ons van dat eeuwige te kort af te helpen. En wellicht dat we in de tussen tijd een 
Achilliaan vinden die onze sponsorcommissie komt versterken. Want met één lid gaat het niet lukken om onze 
financiële noden te lenigen. 
 
Toch zijn, ik opende er al mee, onze vooruitzichten gunstig. Met een stabiele ledengroei en een schitterende nieuwe 
accommodatie in het vooruitzicht, gaat het ons ook lukken de andere minder florissante zaken aan te pakken en op te 
lossen. We bestaan niet voor niets al bijna 100 jaar. 
 
Wout  
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Sponsorcommissie 
**************** 

 
 
Vacature: sponsorcommissie leden 
 
De doelstelling van sponsoring bij Achilles is het ondersteunen van onze club, in de breedste zin van het woord. Dit 
kan zowel in materiële- als immateriële vorm.  
 
We zijn in de sponsorcommissie per direct op zoek naar leden die het leuk vinden om contact aan te gaan met 
potentiële nieuwe sponsoren en contacten met bestaande sponsoren te onderhouden. Je bent iemand die 
sponsormogelijkheden ziet én daar ook achteraan durft te gaan. Heb jij een vlotte babbel of wil je jezelf juist op deze 
punten ontwikkelen? Dan is de sponsorcommissie echt iets voor jou. 
 
Informatie 
Wil jij meer informatie of heb jij interesse? Mail naar sponsoring@hkvachilles.nl of vrijwilligers@hkvachilles.nl.   
 

 
 
 
 

TC 
*** 

 
 
Namens Commissie Wedstrijdzaken 
 
Nieuwe spelregels 
Het KNKV heeft een aantal veranderingen in de spelregels doorgevoerd. Op zich geen schokkende zaken, maar wel 
een waarvan we zeker weten dat we ermee te maken gaan krijgen. Zo staat er in de nieuwe spelregels het volgende: 
In BB 3.02 - Banken, coach en vervangende spelers wordt nu voor alle klassen met schotklok het vervangingsgebied voor spelersvervangingen 
verplicht gesteld; 
In BB 3.03 Jeugdkorfbal - De term spelerswisseling wordt, in overeenstemming met de Officiële Spelregels, niet meer gehanteerd. Voortaan 
wordt gesproken over spelersvervanging met of zonder de mogelijkheid om weer aan het spel deel te nemen. De optie met eventuele terugkeer in 
de wedstrijd is overigens binnen onze sport het algemene uitgangspunt. Voorts is het in het breedtekorfbal nu onbeperkt mogelijk om terug te 
keren; 
Hieronder staan per categorie de meest belangrijke en afwijkende regels opgesomd. Vooral voor spelers, coaches en 
ouders van belang deze regels eens gelezen te hebben. Per categorie geldt een leestijd van 1-2 minuten � 
Meer informatie over de nieuwe regels kan worden gevonden op: https://www.knkv.nl/over-knkv/bestuursbesluiten 
 
 

mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:vrijwilligers@hkvachilles.nl
https://www.knkv.nl/over-knkv/bestuursbesluiten
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Bestuursbesluit 3.03 Jeugdkorfbal 
3. A-jeugd; 2 vakken 

1. Een gemengde ploeg bestaat  uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal 
worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 
Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speler of speelster in dezelfde wedstrijd altijd als dame of 
heer blijft spelen. 

2. de afmeting van het speelveld is 40 x 20 m. Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 60 x 30 m 
toegestaan en bij de A-jeugd in het dameskorfbal is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m toegestaan onder 
voorwaarden, zie BB 4.24 veldafmeting. 

3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5. 
4. de afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van 

de lengte van  het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 2 x 30 minuten; De rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. 
7. een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten. 
8. na rust wordt van korf gewisseld. 
9. bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de 

uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 
10. In het top- en wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 4.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, 

waarbij een vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat dat de nieuwe speler op 
het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt. 

11. In het breedtekorfbal is het aantal spelersvervangingen onbeperkt. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het 
moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.  

4. B-jeugd; 2 vakken 
1. Een gemengde ploeg bestaat  uit vier speelsters en vier spelers. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal 

worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 
Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of 
heer blijft spelen. 

2. De afmeting van het speelveld is 40 x 20 m. Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m 
toegestaan. 

3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5. 
4. de afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van 

de lengte van  het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: hoofdklasse zaalkorfbal: 2 x 30 minuten; overige klassen zaalkorfbal 2 x 25 

minuten; veldkorfbal: 2 x 30 minuten. De rust bedraagt ten hoogste 10 minuten. 
7. een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten. 
8. na rust wordt van korf gewisseld. 
9. bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de 

uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 
10. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 4.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een 

vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat dat de nieuwe speler op het moment 
van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt. 

11. In het breedtekorfbal is het aantal spelersvervangingen onbeperkt. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het 
moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.  

5. C-jeugd; 2 vakken 
1. Een gemengde ploeg bestaat  uit vier speelsters en vier spelers. De  sekseverdeling mag in het breedtekorfbal 

worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 
Als aanvullende voorwaarde geldt daarbij dat een speelster of speler in dezelfde wedstrijd altijd als dame of 
heer blijft spelen. 

2. De afmeting van het speelveld is 40 x 20 m; Tot 30 juni 2026 is op bestaande kunstgrasvelden 50 x 25 m 
toegestaan. 

3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 5. 
4. de afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3.50 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van 

de lengte van  het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal- en veldkorfbal: 2 x 25 minuten. De rust bedraagt ten hoogste 10 

minuten. 
7. een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten. 
8. na rust wordt van korf gewisseld. 
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9. bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp; bij aanvang van de tweede helft heeft de 

uitspelende ploeg de uitworp. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 
10. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 4.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een 

vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat dat de nieuwe speler op het moment 
van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt. 

11. In het breedtekorfbal is het aantal spelersvervangingen onbeperkt. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het 
moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.  

6. D-jeugd; 2 vakken 
1. Een gemengde ploeg bestaat uit vier spelers en vier speelsters. De sekseverdeling mag in het breedtekorfbal 

worden losgelaten indien er met hesjes wordt gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 
2. De afmeting van het speelveld bij veldkorfbal is 40 x 20 m. 
3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 4. 
4. de afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand vanaf de achterlijn, gelijk aan 1/6 van 

de lengte van  het speelveld en in het midden van het speelveld, vanaf de beide zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal-  en veldkorfbal: 2 x 25 minuten. De rust bedraagt ten hoogste 10 

minuten. 
7. een vakwissel vindt plaats na twee doelpunten in het wedstrijdkorfbal; in het breedtekorfbal om de 12 ½ 

minuut. 
8. na rust wordt er van korf gewisseld. 
9. in het wedstrijdkorfbal heeft de thuisspelende ploeg bij aanvang van de wedstrijd de uitworp; bij aanvang van 

de tweede helft heeft de uitspelende ploeg de uitworp. In het breedtekorfbal heeft de thuisspelende ploeg bij 
aanvang van de wedstrijd de uitworp; bij de eerste vakwissel na 12 ½ minuut heeft de uitspelende ploeg de 
uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 

10. In het wedstrijdkorfbal mogen conform bestuursbesluit 4.26 8 spelersvervangingen plaatsvinden, waarbij een 
vervangen speler opnieuw aan het spel mag deelnemen. Daarbij geldt dat dat de nieuwe speler op het moment 
van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt. 

11. In het breedtekorfbal is het aantal spelersvervangingen onbeperkt. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het 
moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.  

12. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen in een vak  meespelen. 
 
10. E-jeugd; 4Korfbal 

1. voor gemengde ploegen geldt dat de sekseverdeling mag worden losgelaten indien er met hesjes wordt 
gespeeld, zodat het twee tegen twee principe blijft gehandhaafd. 

2. de afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m 
toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m. 

3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 4. 
4. de afstand van de bovenrand van de korf tot de vloer bedraagt 3 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 

x 12 m.) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal en veld: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte 

onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte 
instructies. De rust bedraagt 5 minuten. 

7. na 20 minuten wordt van korf gewisseld. 
8. bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking  heeft 

de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 
9. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel 

deelnemen. 
10. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers. 
11. Bij dameskorfbal mag er nooit meer dan één jongen meespelen. 
12. na afloop van de wedstrijd vindt een strafworpenwedstrijd plaats; het aantal strafworpen bedraagt 12 per ploeg. 
13. een speler, die de bal in bezit heeft, dient de bal binnen 10 seconden na het in bezit krijgen van de bal te 

werpen naar een andere speler. De scheidsrechter heeft tot taak om het werpen van de bal zo goed mogelijk te 
begeleiden. Na ongeveer 5 seconden geeft de scheidsrechter in woord en zo mogelijk gebaar aan dat de speler 
haast dient te maken met het werpen van de bal. Wordt de periode van 10 seconden overschreden, dan volgt 
een spelhervatting voor de andere ploeg op de plaats van de tegenstander, die de bal in bezit had. 
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11. F-jeugd; 4Korfbal 

1. Bij 4Korfbal bij de F-jeugd wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Bij gemengde ploegen 
mag een dame een heer hinderen en omgekeerd. De spelregels, die gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat een 
dame een seksegenote en een heer een seksegenoot als directe tegenstander heeft, zijn niet van toepassing. 
Daarbij moet worden gedacht aan de volgende paragrafen van de Officiële spelregels: § 3.6k (verbod om een 
tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal te hinderen) en § 3.8 (scheidsrechtersworp; de 
scheidsrechter wijst twee speler van gelijke sekse aan). Omdat § 3.6k niet van toepassing is kan geen strafworp 
worden toegekend bij het hinderen van een tegenstander van de andere sekse bij het werpen van de bal. 

2. de afmeting van het speelveld is 24 x 12 m. Op bestaande kunstgrasvelden is een afmeting van 25 x 15 m 
toegestaan tot 30 juni 2026. In de zaal is naast 24 x 12 m. een afmeting toegestaan van 20 x 12 m. 

3. er wordt gespeeld met een goedgekeurde bal nr. 3. 
4. de afstand van de bovenrand tot de vloer bedraagt 2.50 m. 
5. de palen worden geplaatst in de lengteas van het speelveld op een afstand van 6 m (bij 24 x 12 m) of 4 m (bij 20 

x 12) vanaf de achterlijn in het midden van het speelveld vanaf de zijlijnen. 
6. de duur van de wedstrijd bedraagt: zaal- en veldkorfbal: 4 x 10 minuten; na 10 en 30 minuten is er een korte 

onderbreking; deze onderbreking kan worden gebruikt voor het wisselen van spelers en het geven van korte 
instructies. De rust bedraagt 5 minuten. 

7. na 20 minuten wordt van korf gewisseld. 
8. bij aanvang van de wedstrijd heeft de thuisspelende ploeg de uitworp. Na de eerste korte onderbreking  heeft 

de uitspelende ploeg de uitworp enzovoort. De uitworp wordt genomen in het midden van het speelveld. 
9. Er mogen onbeperkt spelersvervangingen plaatsvinden. Een vervangen speler mag opnieuw aan het spel 

deelnemen. Bij elke ploeg dient op elk moment in de wedstrijd ten minste één dame mee te spelen. 
10. Het minimum aantal spelers bij onvoltalligheid is 3 spelers. 
11. na afloop van de wedstrijd vindt een strafworpenwedstrijd plaats; het aantal strafworpen bedraagt 12 per ploeg. 
12. een speler, die de bal in bezit heeft, dient de bal binnen 10 seconden na het in bezit krijgen van de bal te 

werpen naar een andere speler. De scheidsrechter heeft tot taak om het werpen van de bal zo goed mogelijk te 
begeleiden. Na ongeveer 5 seconden geeft de scheidsrechter in woord en zo mogelijk gebaar aan dat de speler 
haast dient te maken met het werpen van de bal. Wordt de periode van 10 seconden overschreden, dan volgt 
een spelhervatting voor de andere ploeg op de plaats van de tegenstander, die de bal in bezit had. 

13. § 3.6n van de Officiële spelregels (verbod om in verdedigde positie te schieten) is niet van toepassing. Indien 
een verdediger een tegenstander, die in bezit is van de bal, hindert of verdedigt, dan mag er toch worden 
geschoten. Indien dit schot leidt tot een doelpunt kent de scheidsrechter dit doelpunt toe. Andere, in  § 3.6 
genoemde overtredingen, worden daarbij wel bestraft. Voorbeelden bij het schieten zijn:  de bal uit de handen 
slaan, nemen of lopen; een tegenstander duwen, vasthouden of afhouden; een tegenstander te zwaar hinderen; 
een tegenstander hinderen die al door een ander wordt gehinderd; op een gevaarlijke wijze spelen. 

14. Indien een schot niet tot een geldig doelpunt leidt en de schietende speler direct na het schot weer in bezit 
komt van de bal, dient deze eerst te worden overgespeeld alvorens weer door een speler van die ploeg mag 
worden geschoten. Daarbij zijn de leden 12 en 13 van dit artikel 11 van toepassing. Indien er niet wordt 
overgespeeld, maar er weer wordt geschoten door de speler die het eigen schot heeft afgevangen, volgt een 
spelhervatting voor de andere ploeg.      

15. Een ploeg heeft de mogelijkheid bij een voor haar negatief verschil van ten minste 3 doelpunten als extra vijfde 
speler een zogenaamde superspeelster of superspeler in het veld te brengen. Dit kan alleen tijdens een 
onderbreking van het spel. Deze superspeelster of superspeler mag aan de wedstrijd deelnemen zolang het 
voor de ploeg negatieve verschil van 2 doelpunten niet is bereikt. Zodra dit verschil wel is bereikt dient de 
superspeelster of superspeler het speelveld te verlaten vóórdat het spel wordt hervat. De superspeelster of 
superspeler heeft alle rechten, die de andere speelsters en spelers ook hebben, dus ook het recht om te schieten 
en te scoren. § 3.6q van de Officiële spelregels (het verbod om te schieten bij het spelen zonder directe 
tegenstander) is niet van toepassing. Artikel 8.1.a van het RvW is ook hierop van toepassing. 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarige. 
Als eerste is Joanne van Kaam jarig, zij wordt 1 september 10 jaar. Op 2 
september viert Stella Woestenburg haar 13e verjaardag en een dag later, de 3e 
dus, viert Jim Peeters zijn 11 verjaardag. 
Alle drie van harte gefeliciteerd. 
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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: Marit (M.) Foppen 
 Zie gemaild krantje 
 
 Jarmo (J.) Jongman 
 Zie gemaild krantje 
 
Bedankt als lid: Mels Geerlings 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Michael Matla 
 
Olga 
 
 

 



 16 
 

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: 
 
Zaterdag Zie Oefenprogramma!!! 
 
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma veld start seizoen 2019-2020 
 
Dit is een voorlopig overzicht, kans is aanwezig dat er nog wedstrijden bij komen. Houd de website in de gaten voor de meest 
actuele informatie. Daar verschijnt ook de indeling van de scheidsrechters bij thuiswedstrijden. 
Voor programma van de verschillende toernooien: zie hkvachilles.nl 
 
Achilles Tegenstander Uit/thuis Datum tijd Scheidsrechter 
Achilles 1 TOERNOOI SDO uit 31-aug    
Achilles 1 DES 1 thuis 3-sep   
Achilles 2 TOERNOOI SDO Uit 31-aug   
Achilles 3 DES 3 thuis 31-aug 17.00  

Achilles 8 
HARINGBOKAAL 
KVS Uit 30-aug  

 

Achilles 
Recro 

HARINGBOKAAL 
KVS Uit 30-aug  

 

Achilles A1 TRAINING Thuis 31-aug 10.00-14.00  
Achilles A1 Fortuna A1 Uit 3-sep 20.00  
Achilles A3 ONDO A3 Thuis 31-aug 15.00  
Achilles A3 ALO A2 Thuis 2-sep 19.30  
Achilles B1 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles B2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles B3 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles C1 KZ C1 thuis 31-aug 
12.30 (4x20 
min.) 

 

Achilles C1 ONDO C1 uit 2-sep 19.30  

Achilles C2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles C3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles D1 
TOERNOOI 
Merwede Uit 31-aug  

 

Achilles D3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E1 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR uit 31-aug  

 

Achilles E3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E4 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles F1 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles F2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles F3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR uit 31-aug  
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 26-08 Olga van Reijn 
 02-09 Monique Alsem 
 09-09 Veta Rodriguez 
 16-09 Anneke Zoutendijk 
 23-09 Coby Linse 
 30-09 Marian Lijmbach 
 
 
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.  
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