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Achilles en Redesigning Psychiatry 
****************************** 

 
Zoals een aantal van jullie wellicht weten, werk ik al dertien jaar met veel 
plezier en passie  bij de Parnassia Groep, de grootste GGZ instelling van 
Nederland. Hier ben ik betrokken bij veel zorginhoudelijke zaken, innovatie en vooral bij veel 
veranderingsprocessen. Onlangs was ik uitgenodigd bij een Summerschool over Redisigning Psychiatrie, 
waarbij ook Tegenlicht kwam filmen (op 3 november te zien bij de VPRO), hierover zo meteen meer.  
 
Er werd gevraagd om na te denken over het moment dat je wist dat je in de psychiatrie wilde werken en wat hierbij je 
missie is. Ik kan mij dit moment nog heel goed herinneren. Als zesjarig meisje vroeg mijn moeder mij wat ik later wilde 
worden. Mijn antwoord was toen: mensen helpen, door met ze te praten. Later werd psycholoog het antwoord en nu 
nog kan ik dat in elk klassenboekje, dagboek en fotojaarboek teruglezen. Die droom heeft zich vanaf dat zesjarige 
meisje voortgezet tot de daadwerkelijke verwezenlijking ervan.  
 
Zoals in ieder leven zijn er transities en life events, waarin ontwikkeling onder druk komt te staan en de toekomst wat 
minder voorspelbaar lijkt. Zo gingen mijn ouders scheiden toen ik vijftien was en kwam ik op zeer jonge leeftijd voor 
de zorg van een zieke moeder te staan. Hierover zo meer, nu terug naar Redesigning Psychiatry.  
 
Redesigning Psychiatry is een project dat al sinds 2015 loopt, waarin ontwerpers en filosofen samen met een aantal 
innovatieve organisaties een gewenst toekomstbeeld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor 2030 ontwikkelen. 
Het is ontstaan vanuit de overtuiging dat de geestelijke gezondheidszorg in Nederland toe is aan radicale vernieuwing 
waarbij menselijke waarden voorop staan. De GGZ staat voor economische en demografische uitdagingen, terwijl 
tegelijkertijd de onderliggende paradigma’s betreffende diagnosestelling en behandeling ter discussie worden gesteld. 
Dit biedt de kans om de GGZ fundamenteel te herzien. Voor velen is het echter lastig om voorbij de huidige 
kenmerken en grenzen van het systeem te denken. 
Dit is nu juist de kracht van de ontwerper. Door te anticiperen op de toekomst, in plaats van te focussen op de 
problemen van vandaag, kunnen zij laten zien hoe het ánders kan. Versterkt door filosofen en in nauwe betrokkenheid 
met het veld, waarborgt Redesigning Psychiatry de verankering van deze visie in waarden en in de praktijk. 
 
Tijdens de eerste dag leerden we van Matthijs van Dijk en Nienke Tromp, beide professoren aan de TU Delft wat design 
thinking is en hoe we dit binnen ons domein kunnen toepassen. We kregen een spoedcursus Redesigning Psychiatry en 
zagen vooral een kernteam dat zo enorm gepassioneerd is om het bestaande zorglandschap drastisch te veranderen, met 
het oog op de langere termijn, zodat dit zorgvuldig gebeurd en kan verduurzamen. Verandering kost tijd en zeker 
binnen een rigide systeem als dat van de GGZ. 
 
De energie tijdens deze Summerschool stroomde rijkelijk en het was enorm inspirerend, wat vermoedelijk kwam door de 
verbondenheid die je over de GGZ grenzen van het eigen zorgbedrijf voelde. Ieder zat er met een eigen doel, maar de 
gemeenschappelijke deler was de verbetering van de zorg voor ons en onze kinderen. Het mooie is dat één van de 
pijlers preventie is en het eigenlijk een GGZ-overstijgend project is, dat misschien wel Redesigning Society zou moeten 
heten.  
 
Bovenstaande brengt me terug naar mijn eigen socialisatie, waar Achilles een zeer belangrijke rol in heeft gespeeld. 
Tijdens lastige periodes in mijn leven waren Achilles en veel Achillianen het vangnet dat ik nodig had. Trainingen 
zorgden voor houvast en structuur en de Achillianen voor afleiding, een knuffel of een luisterend oor. Niet voor niets 
zijn hier de mooiste vriendschappen ontstaan, waarvoor ik nog elke dag zeer dankbaar ben.  
 
Het is voor ons zo vanzelfsprekend om ergens bij te horen, dat het in sommige gevallen een blinde vlek wordt om de 
kracht hiervan te zien. Tijdens het begeleiden van cliënten besef ik mij vaak dat ik een heel gezegend mens ben, dat 
mijn ouders mij op korfbal hebben gezet en dat dit helemaal niet vanzelfsprekend is. Veel cliënten missen een vangnet 
op het gebied van familie en het sociale. Ik durf zelfs te zeggen dat dit mij op bepaalde momenten heeft gered. Het is 
een dun lijntje tussen gezond en ongezond, constructief en destructief en tussen goed en fout. In de snel veranderende 
wereld waarin we nu leven liggen de risico’s op de loer.  
 
Zo willen we binnen het gedachtegoed van Redesigning Psychiatry ook kijken naar wat we zo vroeg mogelijk kunnen 
inzetten om bijvoorbeeld om te gaan met de druk van ‘de volmaakte mens’. Onszelf verbeteren past binnen een trend 
die door de hele geschiedenis te zien is. We willen harder lopen, beter zien, mooier zijn, slimmer worden en gezonder 
leven. Wat verbeteren we en wat aanvaarden we? En wat zijn de maatschappelijke gevolgen als perfectie de norm wordt 
en imperfectie een keuze? Deze vragen behoeven aandacht en zullen al zo vroeg als mogelijk bespreekbaar gemaakt 
moeten worden met kind en jeugd. Hierdoor pleiten wij bijvoorbeeld voor mentale gymnastiek op de basisscholen, wat 
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net zo vanzelfsprekend moet worden als lichamelijke gymnastiek. Hier is aandacht voor het ontwikkelen van 
vermogens. Het is oké om te zijn wie je bent is hierbij het uitgangspunt.  
 
Dat is precies voor mij de kracht van Achilles en de reden dat voor mij het sociale altijd boven het sportieve heeft 
gestaan: hier mag je zijn. Wanneer we ons bewuster zijn van deze kracht, zie je misschien sneller dat je teamgenootje 
worstelt met gepest worden of de scheiding van zijn ouders. Zien we beter dat iemand niet op de training komt, niet 
omdat hij geen zin heeft, maar slecht in zijn vel zit. Ik had gelukkig een aantal trainers en mensen om mij heen die hier 
doorheen keken of de energie erin staken om mij ernaar te vragen en mij weer mee te krijgen. Ik gun iedereen zo’n 
Achilles, want zoals ik eerder al zei: op bepaalde momenten heeft het mij gered van een heel ander pad dat ik had 
kunnen bewandelen richting een veel ongezonder leven. Achilles is inderdaad meer dan alleen een club!!! 
 
Marianne Kasten 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Het 2e deel van de 97e Jaarlijkse Algemene Vergadering, waarin we terugkijken op 
het seizoen 2018-2019, zal plaatsvinden op 
 
VRIJDAG 11 oktober 2019 
aanvang 20.00 uur 
in De Vlonder 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
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TC 
*** 

 
Verplicht behalen Spelregelbewijs 

 
Beste junioren en aspiranten, 
 
Wij vragen je aandacht voor het volgende bericht vanuit het KNKV: 
 

 
Afgelopen seizoen hebben daarom alle junioren hun spelregelbewijs behaald. Achilles is trots dat het tot dusver is 
gelukt om al deze spelende A-speler het diploma te laten behalen. De deadline voor alle aspiranten ligt op 1 september 
2020. De nieuwe leden in de categorie junioren het verzoek z.s.m. het spelregelbewijs te behalen! 
 
Als het goed is heb je daarom op het bij ons bekende e-mailadres een uitnodiging ontvangen om het spelregelbewijs te 
halen. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. 
 
Je kan nu direct beginnen met het oefenen van de spelregels en geheel zelfstandig thuis op de bank je examen halen. 
Hiervoor heb je voorlopig dus alle tijd!  
 
Via deze link https://www.korfbalmasterz.nl/spelregelbewijs/ kom je op de website van Korfbalmasterz. Hier heb je 
inloggegevens voor nodig om in te loggen. Deze ontvang je via de mail.  
 
Commissie Wedstrijdzaken 
 
 
Inge Verhoeven stopt als trainer/coach bij het 3e 
 
Inge Verhoeven heeft besloten om te stoppen als trainer/coach van het 3e team. Ze kan op dit moment niet de energie 
opbrengen die de ploeg nodig heeft. Dit gaat ten koste van het plezier, dat ze eerder wel had bij het trainen/coachen. 
Bijzonder jammer, maar ook eerlijk: naar haarzelf en naar de ploeg, want de ploeg verdient alle aandacht en energie. 
 
TopC legt nu noodverbandjes. Er is gelukkig voldoende 'korfbal' in onze vereniging aanwezig om het 3e goed te 
begeleiden. 

Verplicht behalen Spelregelbewijs 
Uit onderzoek blijkt dat betere kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag op de sportvelden. Om een 
laagdrempelige methode te faciliteren om spelregelkennis van korfballiefhebbers te vergroten, is in 2015 gestart met Korfbalmasterz; 
een online tool om spelregels te leren en die kennis bij te houden. Onder het motto ‘Echte korfballers beheersen de regels’ hebben 
inmiddels al bijna 6.000 korfballers het spelregelbewijs behaald én – nog belangrijker – kennis over de spelregels opgedaan via deze 
website.  
 
In 2015 is het KNKV met veel verenigingen in gesprek geweest tijdens bijeenkomsten over de Rompregeling Arbitrage. Daaruit 
kwam een nadrukkelijke wens van de verenigingen om het verplichte spelregelbewijs in de komende jaren verder onderdeel te maken 
van het lidmaatschap. Het gaat er uiteindelijk om dat iedereen het spelregelbewijs op zak heeft. Inmiddels hebben we daar een grote 
stap in gezet door dit als een van de voorwaarden te stellen voor het certificeren van verenigingen met het certificaat ‘Arbitrageproof’. 
Met dit certificaat worden verenigingen onderscheiden die op arbitragebied hun zaken prima voor elkaar hebben. Vanuit hen die 
gecertificeerd zijn komt eveneens naar voren dat zij een verbetering in het klimaat en gedrag rondom hun vereniging ervaren.  
 
Inmiddels is ook in de beleidsnotitie voor de komende jaren opgenomen dat het verplichte spelregelbewijs gefaseerd wordt ingevoerd op 
voorspraak van de verenigingen. Dit houdt in dat de eerste categorie leden, de senioren, vanaf 1 september 2018 in het bezit dient te 
zijn van het spelregelbewijs. Vervolgens komt daar ieder jaar een categorie bij, wat er schematisch als volgt uitziet:  
 
Ingangsdatum Categorie 
1 september 2018 Senioren  
1 september 2019 Junioren 
1 september 2020 Aspiranten 
 

mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
https://www.korfbalmasterz.nl/spelregelbewijs/
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Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar een structurele oplossing voor het ontstane gat. Alle hulp, tips en handjes zijn 
hierbij welkom! 
 
Heb jij suggesties? Meld het ons dan via topc@hkvachilles.nl 
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Activiteiten Agenda Senioren 

04-10 
11-10 
12-10 

Klaverjas 1 
JAV deel 2 
Oktoberfest 

20-10 
15-11 
20-12 

Run4Semmy 
Klaverjas 2 
Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
Achilles – KIOS 21-10 
Achilles 2 – KIOS 2 18-18 
Achilles 3 – Avanti/0Post Makelaardij 3 13-12 
Achilles 4 – Pernix 4 19-8 
Achilles 5 – Sporting West 3 10-8 
VEO 4 – Achilles 6  
Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 6  
Achilles 8 – Die Haghe 6 8-8 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – KIOS 21-10 
Die Haghe – ZKV 14-19 
Roda – HKV/Ons Eibernest 12-14 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 3 3 0 0 6 55 32 23 0 
HKV/Ons Eibernest 2 2 0 0 4 41 37 4 0 
ZKV 3 2 0 1 4 42 38 4 0 
Victum 2 1 0 1 2 25 30 -5 0 
KIOS 2 1 0 1 2 27 36 -9 0 
Roda 3 0 0 3 0 32 40 -8 0 
Die Haghe 3 0 0 3 0 54 63 -9 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 – Kios 1 
Afgelopen zaterdagmiddag speelde Achilles 1 een thuiswedstrijd. Wij speelde tegen Kios 1 en na 2 gewonnen 
wedstrijden, hadden wij het vertouwen  dat we nu ook zouden winnen.  
Voor ons speelde het  2e en zoals altijd supporten wij 2 en zij ons.  
die spannende wedstrijd eindigende in  18-18 .  
We hadden afgelopen week goed getraind en straalde dat ook uit. 
 Met een snelle 1-0 van Bastiaan begonnen we sterk.  
Zo gaven wij in de verdediging hele goed druk en voor dat je het wist hadden wij al 2 x gewisseld zonder dat we een 
tegendoelpunt om onze oren kregen. Beide vakken speelde goed en er was veel positieviteit in ons team. Helaas begon 
Kios te scoren maar dat vanuit een stip. Dit gebeurde 2 keer en ze hadden voor de rust nog geen  normale veldgoal 
gemaakt.  
Het was duidelijk genoeg voor ons dat we goede druk gaven maar geen domme fouten meer moesten maken. Bastiaan 
was lekker op schot en liet zijn tegenstander alle hoeken van het veld zien. Bastiaan liet weer eens zien wat hij kan en 
scoorde 5 goals, en een lekker  Blok waar zelfs de tegenstander van schrok. Na een helft  in de lekkere hitte op het 
Achilles veld, gingen wij de rust in met  7 -2. De stand zegt al genoeg dat wij er maar 2 hadden doorgelaten en dat 
waren dus 2 stippen. In de kleedkamer hadden Glenn en Jan een mooi verhaaltje en zeiden ze als we zo doorgaan en de 
kansen afmaakten , wij als team gemakkelijk de 20 gingen halen.  
Dat gebeurde ook , want na enkele lekkere goaltjes van beide vakken stonden wij met 21 punten voor. Helaas heeft de 
tegenstander wel 10 goals gescoord , maar over een hele wedstrijd gezien 10 goals doorlaten tegen deze ploeg  mag ik 
met trots zeggen dat wij een goede pot hebben gespeeld. Onze lieve Cliff had zijn reserve beurt en mocht van Glenn 
een paar minuutjes spelen. Na een klein ongelukje van de dag ervoor stond hij toch klaar.  Het enige wat hij mocht 
doen was gewoon lachen en zijn tanden zetten in de KIOS heer, en dat was al voldoende om de tegenstander bang te 
maken. Dit loonde wel,  want hij maakte een super mooie halfcourt goal en kon zo toch lachend het veld verlaten. Ik 
wil het publiek bedanken en iedereen die is komen aanmoedigen, en we zien iedereen volgende week bij HKV ons 
Eibernest want die gaan we dit jaar opeten! 
 
Groetjes, 
Pepijn 
 
Achilles 2 – KIOS 2 
Het is altijd fijn om op zaterdag op te staan met de gedachte dat we 
vandaag weer een thuiswedstrijd hebben en de weersvoorspelling ook nog 
mee zit! De afgelopen week hebben we hard getraind en met vol goede 
moed zijn we aan de wedstrijd begonnen. Voordat ik jullie mijn visie op de wedstrijd ga delen wil ik graag even 
beginnen met een speciale vermelding. 
Voor de scherpe lezers van de verslagen elk weekend, weten jullie dat Achilles 2 een verslagschema aanhoudt. Vorig 
jaar was dit; wie wast die schrijft het verslag. Dit jaar hebben we Bas aan het hoofd, die de taak op zich neemt om alle 
shirts te wassen, dus dat scheelt weer. (Al betwijfel ik het dat Bas ze zelf wast…) In ieder geval, dit jaar schrijven de 
spelers om de beurt een verslag. En wel op alfabetische volgorde. Ik mocht zelf het spits afbijten, vervolgens Anne en 
vandaag zou Dylan dus aan de beurt zijn. Dit verslag is alleen niet door Dylan geschreven. Hij voelt zich blijkbaar te 
goed voor een verslag of komt misschien gewoon niet verder dan 3 regels. Hij had er in ieder geval geen zin in en wilde 
er alles voor doen om geen verslag te schrijven. Hij had er alles voor over en heeft mij weten om te kopen. Dus jullie 
zullen het deze keer weer met een verslag van mij moeten doen.  Als jullie Dylan de komende periode nog tegen 
komen, mag je best even een tik op zijn achterhoofd geven. Nee hoor Dyl, alle gekheid op een stokje, ik doe het met 
alle liefde (en voor de fles wijn dan, die je me hebt beloofd). 
Nu weer even naar de wedstrijd. KIOS 2. Vooraf nogal weinig bekend over deze ploeg. Alles wat we mee kregen is dat 
het een ploeg zou zijn met veel lengte…. Die opmerking zorgde nog voor wat hilariteit op het veld en in de 
kleedkamer, aangezien KIOS A1 ook aanwezig was en Bart eventjes dacht dat dat onze tegenstander was. Lekker Bart. 
Een kwartier voor de wedstrijd wisten we inmiddels wel wie onze tegenstanders waren. De lengte viel nog best mee, 
maar hoe dan ook waren we gebrand om deze ploeg te verslaan. Ik denk dat niemand zich ook echt heel erg zorgen 
maakte. Deze veranderde echter binnen de eerste 5 minuten van de wedstrijd. KIOS stond al snel 2-0 voor en we leken 
toch behoorlijk van slag. Korte één schots aanvallen van ons uit en scherpe afronding van hun kant gaf KIOS een 
snelle voorsprong, die wij uiteindelijk nooit hebben kunnen inhalen. We leken heel ons eigen spel kwijt te zijn met 
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name de eerste helft. Het dynamische 3-1 of 4-0 werd te weinig of te geforceerd gespeeld, het tempo was laag en de 
goede kansen die we namen vielen niet. Het begon een wedstrijd tegen onszelf te worden. Ik geloof dat het verschil 
steeds 4 punten was, aan het einde volgens mij zelfs 5. Verdedigend hielden we ons wel redelijk aan de afspraken. Er 
werd druk gegeven en veel ballen werden onderschept. Helaas moet je ook voldoende kunnen scoren en is een sterke 
verdediging niet genoeg. 
Tijdens de rust hebben we alle koppen bij elkaar gestoken. Dylan gaf een motiverende peptalk en we moesten weer 
gaan werken voor elkaar. Alles een tandje harder, een tandje scherper. We zouden dit echt niet gaan verliezen. En we 
kwamen terug. De tweede helft zat er meer snelheid in het spel, werd er slimmer gespeeld en de balletjes gingen vallen. 
In de loop van de wedstrijd zijn er een aantal wissels ingezet om alles uit de wedstrijd te halen. Sander Suurd, Jeannette 
en Desiree hebben weer heerlijk ingevallen. De spanning begon inmiddels bij iedereen op de bank en in het publiek 
behoorlijk te stijgen. Het verschil  – van ik geloof 5 – werd steeds kleiner, de tijd steeds korter. Wat zaten wij ons op te 
vreten op de bank. Een prachtig schot van Sander Suurd (ja van afstand), de vrije ballen van Joël, de stippen die we 
meekregen door de actie naar binnen van Julia, de geweldige rebound van Dylan en nog veel andere mooie acties en 
afrondingen maakten deze wedstrijd uiteindelijk zo spannend dat we in de eindfase gelijk stonden. In de laatste paar 
minuten van de wedstrijd probeerde Bart en Glenn nog wat te forceren door Bastiaan en Marit in te brengen. Helaas 
leek dat tevergeefs. In de allerlaatste minuut scoorde de tegenstander van afstand. Het leek toch echt gedaan. Deze pot 
hadden we verloren. Maar niets was minder waar. Bastiaan kreeg de bal, paste door en wist op de laatste seconden nog 
een strafworp mee te krijgen (of te forceren, maakt allemaal niet uit). Onder de hoge spanning zat deze stip er mooi in. 
Wat hebben we met zijn alle kunnen juichen zeg en konden wij van geluk spreken dat we 1 puntje uit de wedstrijd 
hebben kunnen slepen. Iets waar we misschien niet heel trots op kunnen zijn, gezien de statistieken of de kennis dat we 
veel beter kunnen. Toch denk ik dat we met name de tweede helft hebben laten zien dat we voor elkaar hebben 
gevochten, dat we één selectie zijn, één Achilles zijn en met zijn alle hebben gevochten voor dat éne puntje.  Maar nu is 
het toch echt tijd om te knallen de komende weken en de volledige punten binnen te gaan slepen! 
Scheidsrechter, bedankt! 
Publiek, bedankt! 
Invallers, bedankt! 
Bart, bedankt dat je jezelf wilde promoveren van waterdrager naar hoofdcoach! 
 
Tot de volgende keer! 
Groetjes, Alana 
 
PS. Dylan is eindverantwoordelijk en dus aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de tekst.  
 
Hkv Achilles 3- Avanti 3 
Zaterdag 21 september om 11.15 uur was het tijd voor Achilles 3 om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen 
Avanti 3. 
Het was heerlijk weer, het zonnetje scheen, tijd om de punten in den haag te houden. 
 
Donderdag voor de training kregen we helaas te horen, dat Inge zal gaan stoppen als trainster van het 3de. 
We vinden het onwijs jammer maar snappen de keuze en respecteren die. 
Hierdoor was onze motivatie groot om de punten zaterdag binnen te slepen. 
 
Zaterdag begonnen we met de bespreking. Rob en Tjitse zouden voor deze zaterdag het team gaan coachen. De 
bespreking was duidelijk en iedereen wist wat er deze wedstrijd moest gebeuren om de punten hier te houden. 
 
De wedstrijd begon, iedereen was gemotiveerd en was aan het vechten voor de ballen. Niemand die zijn kop liet 
hangen, en elkaar bleven motiveren om door te gaan. Met een stand van 4-9 gingen we de rust in. 
 
Iedereen wist tijdens de bespreking in de rust dat het nog niet verloren was en we kwam sterk de kleedkamer uit. 
 
De tweede helft hebben we de wedstrijd om kunnen draaien. Na elke onderschepping en elk goal stond iedereen te 
juichen waardoor de motivatie nog hoger was om te winnen. 
Tot de laatste minuut hebben we gevochten en de punten in Den Haag te houden. 
 
Toppertjes onwijs goed jullie best gedaan! Ik ben trotst op jullie hoe we als team gepresteerd hebben en onze kopjes bij 
elkaar hebben kunnen houden om deze wedstrijd te winnen. 
 
Desiree, Renske, Noa, Rick, Sander en Cino bedankt voor het reserve zitten en jullie mooie invalbeurten! 
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Volgende week zaterdag spelen we om 17.00 uur bij PKC waar we weer moeten gaan winnen! Dus iedereen is welkom 
om 3 te komen aanmoedigen om de punten mee naar Den Haag te nemen!! 
 
Tot volgende week zaterdag! 
Groetjes Kelly  
 
Achilles 4 – Pernix 4 
Zaterdag 21 september 17.00 uur. Tijd voor de derde wedstrijd van Achilles 4. 
Ditmaal tegen tegenstander Pernix. Pernix had nog geen enkele wedstrijd 
gewonnen, maar aan de uitslagen te zien waren ze wel steeds gewaagd aan hun tegenstander. We wisten niet zo goed 
wat we van ze konden verwachten.  
In het begin van de wedstrijd kwam Achilles direct al op een achterstand. Gelukkig geen hele grote, dus er was nog 
geen probleem. Langzaam legde Achilles de ene bal na de andere erin en gingen we de rust in met een aantal punten 
voorsprong.  
Iedereen stond er met een bezweet koppie bij, want het was een heerlijk warme nazomer dag.  
Na wat drinken genomen te hebben en elkaar op de schouder geklopt te hebben dat we zo door moesten gaan, stapten 
we het veld weer op. De doelpunten bleven vallen voor Achilles. Her en der eentje voor Pernix.  
Een kwartier voor tijd vonden Tjitse en Fabian het nodig om een kleine show weg te geven, door ballen achter hun rug 
om te gooien. Was een mooi gezicht, maar we hadden de wedstrijd nog niet helemaal in onze zak (Al was de kans dat 
we gingen verliezen niet echt meer aanwezig).  
De eindstand is 19-8 geworden & ik denk dat ik wel namens iedereen kan spreken, dat we erg tevreden zijn over deze 
wedstrijd.  
 
Bo 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KCC/SO natural A2 28-13 
Achilles A2 – Refleks A1 8-17 
Achilles A3 – KIOS A1 9-4 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 19-10 
Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4 4-6 
Achilles B3 – Merwede/Multiplaat B3 7-11 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 17-8 
Die Haghe C2 – Achilles C2 8-6 
Achilles C3 – Avanti/Post Makelaardij C6 4-8 
Sporting Trigon D1 – Achilles D1 7-7 
Die Haghe D2 – Achilles D2 12-6 
VEO D1 – Achilles D3 23-0 
Achilles E1 – ALO E1 8-14 
Achilles E2 – Valto E4 5-3 
Fortuna/Delta Logistiek E5 – Achilles E3 6-7 
Madjoe E4 – Achilles E4 0-5 
HKV/Ons Eibernest F1 – Achilles Tijgers  
Achilles Beren – Meervogels/Fisica F1 1-26 
Achilles Wolven – KCR F3 2-3 
 
De B1 trad afgelopen zaterdag in Scheveningen aan tegen KVS. Vanaf het begin werd er door de B1 strijd geleverd. Dit 
leverde al snel een 0-1 voorsprong op, die KVS echter in de daaropvolgende aanval wegpoetste. Toch waren we 
verdedigend, vooral in het voorverdedigen, een stuk scherper. Waren we vorige week nog regelmatig een stapje te laat, 
nu waren we op tijd of lieten we duidelijk weten dat we erachter waren. In het voorveld mogen we af en toe nog wat 
meer druk geven. Dat bleek vooral in de tweede helft, waar KVS het vizier op scherp had en het voor ons scorend niet 
meer bij te houden was. 
Dat was dan ook ons grootste probleem in de aanval, het afmaken van de kansen. Bij vlagen lieten we leuk aanvalsspel 
zien. Zodra we het tempo omhoog gooiden, wisten we mooie kansen te creëren. Wat vooral goed was om te merken 
was dat er veel elementen van de training terug te zien waren in de wedstrijd. Over het scoreverloop kunnen we kort 
zijn. In de eerste helft konden we nog best aardig aanklampen, zeker toen we KVS maar liefst 17 minuten van scoren 
wisten af te houden. In de tweede helft schoot KVS echt met scherp en was de wedstrijd snel gespeeld. De B1 bleef 
desondanks strijd leveren en wist in de laatste minuten toch nog even wat doelpuntjes mee te pikken. 
Volgende week mogen we op herhaling tegen KVS. Als we het dan voor elkaar krijgen om wat effectiever met onze 
kansen om te gaan, zouden we ze best weleens kunnen verrassen. 
 
De eerste thuiswedstrijd van Achilles F3 stond op het programma. Vrijdag hadden we nog lekker getraind en we waren 
er klaar voor. Voor een aantal kanjers uit onze F3 was het nog een beetje spannend. Maar wat hebben ze het goed 
gedaan! Helaas hebben we 2-3 verloren, maar de trainers zijn al super trots op de kids. Elke week worden er al grote 
stappen gemaakt en zie je de kinderen groeien. Drie doelpunten doorlaten is natuurlijk onwijs goed. Volgende week 
gaan we lekker veel schieten op de training, zodat we volgende week tegen Avanti lekker veel kunnen scoren.  
Wesley, Damian en Selene 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles C3 – Avanti C6 4-8 
We begonnen de wedstrijd in het lekkere Hollandse frisse weer, maar wel met een zonnetje. 
Helaas stonden we al snel 0-1 achter. We hadden veel kansen, maar de aanval had moeite om de ballen er in te schieten. 
Al gauw kwamen er 3 tegen punten bij. Maar toen kregen wij een strafworp, en die werd er in geschoten door Jalien. 
Dit maakte de 1-4. Bregje had nog een paar goede kansen, maar die mochten er niet in. We gingen de rust in met de 
stand 1-5.  
Na de rust hadden we een goede comeback. Avanti werkte helaas niet mee, want ze schoten er nog 2 in. Maar toen 
kwamen wij aan de bal, en werd het al heel snel 3-7 door weer een rake strafworp van Jalien en een aparte worp van 
Armin. Teun maakte de wedstrijd uiteindelijk af met de 4e treffer. De eindstand was 4-8. 
Volgende keer moeten we wat eerder op gang komen, dan gaan we zeker wel winnen. 
Joël, bedankt voor het fluiten. 
 
Groetjes, Jalien 
 
Achilles Wolven – KCR F3 
De wedstrijd ging goed! Wij speelde thuis.  Het was ook heel leuk. We waren met Glenn, Hanna, Paschalia, Jonas en 
ik(Boris). 
 
Toen begon de wedstrijd. De tegen partij begon erg sterk. Zij gooide alles er in 1 keer in. Ze kwamen dan ook met 0-3 
voor. Met een sterspeler erbij werd het al snel weer 1-3. Door een schitterend schot van mij zelf( al zeg ik het zelf). 
Daarna was het de beurt aan Paschalia. Zij scoorde een hele mooie en toen was het 2-3. De spanning was helemaal 
terug. Er werd nog heel veel geschoten. Helaas werd er niet meer gescoord. Wel jammer dat we net hebben verloren. 
 
De strafworpen ben ik vergeten. Maar we waren erg goed!! 
 
Mazzel Boris 
 

 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27-09 Outdoor Cinema 
25-10 Halloween 
 
 

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

 
Deze week 4 jarige, waarvan 3 op dezelfde dag. 
Het zijn Linnet Veltman, Romy van Vianen en Lynn Huisman die alle drie op 
26 september jarig zijn. 
Linnet en Romy worden dan 18 jaar en Lynn wordt 11 jaar. Op 29 september 
viert Xander Gross zijn 16e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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AC 
*** 

 
Welkom bij de outdoor cinema van Achilles! 
 
Ook zin om lekker onderuitgezakt met je vriendjes en 
vriendinnetjes een film te kijken? Op vrijdag 27 september 
toveren we het terras om in een schitterende buitenbioscoop. 
Een film in de open lucht bekijken, daar komt altijd een soort 
magie bij vrij. Je krijgt even het gevoel dat je in een andere 
wereld zit, lekker wegdromen én je hoeft nog lang niet naar 
huis! 
We draaien die avond 2 films, zie de magische poster voor de 
tijden en teams! Je kan jezelf aanmelden door een mail te 
sturen en/of je naam op de inschrijflijst te zetten die in de 
kantine komt te hangen.  
Houd tegen die tijd vooral het weer in de gaten, dat doen wij 
ook. Een regenbui van gehaktballen of weggeblazen worden 
door een storm vindt niemand leuk, dus in het ergste geval 
verhuizen we naar binnen. De filmavond gaat in ieder geval 
door! 
Komt dat zien, komt dat zien! 
 
Namens de AC, 
Wesley en Marieke 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Liebe Lieblinge, 
 
Het is weer zo ver!!!! 
Het feest waar we een heel jaar op hebben zitten wachten, Oktoberfest 2019 is eindelijk hier. 
Vorige editie was een feestje waar niemand over kon stoppen met praten. En dit jaar wordt het weer 
legendarisch! Trek je lekkere outfit maar weer uit de kast en bereid je lever alvast voor.... 12 oktober is 
de dag! 
Hoelaat: 20:00-1:00 
Waar: Achilles kantine 
Voor wie: 18 plussers 
We hebben er weer zin in! 
Zet je vooral even aanwezig op facebook in het betreffende evenement! 
 
Küsse, 
De CR 
 
 
Klaverjassen 
Een hint via de mail heeft me ertoe gezet om data te prikken voor weer een aantal klaverjasdrive´s. 
Ik ben uitgekomen op de volgende dat: 4 oktober, 15 november en 20 december. 
20 december zal weer een “kerstdrive” worden, hopelijk vind ik weer een aantal sponsoren. 
4 oktober is al gauw, meld je dus ook snel aan voor die datum, minimaal aantal deelnemer is 4 tafels, dus 8 koppels. 
Aanmelden via email: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134 
 
Ik hoor van jullie 
 
Groetjes 
Olga 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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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 

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Belinda Arbouw 
 
Aangenomen als lid: Hadi Thomas (Achilleslidnr. 3098) 
 Malek Thomas (Achilleslidnr. 3099) 
 Tristan Rosenbaum (Achilleslidnr. 2852) 
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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: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles Tijgers – HKV/Ons Eibernest F1 
 09.20 uur Achilles D2 – Die Haghe D2 
 10.00 uur Achilles E3 – Fortuna/Delta Logistiek E5 
 10.20 uur Achilles D3 – VEO D1 
 10.25 uur Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 
 11.00 uur Achilles E4 – Madjoe E4 
 11.20 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek D1 
 12.20 uur Achilles D1 – Sporting Trigon D1 
 13.20 uur Achilles C2 – Die Haghe C2 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 39 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK1278 
za 28/09 

HKV / Ons Eibernest 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:30 
Scheidsrechter Herman Hoffman    
Locatie HKV/Ons Eibernest in Den Haag 
     

2 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK4428 
za 28/09 

HKV / Ons Eibernest 2 -  Achilles 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 13:00 
Scheidsrechter N. Karbet    
Locatie HKV/Ons Eibernest in Den Haag 
     

3 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK4385 
za 28/09 

PKC / SWKGroep 4 -  Achilles 3 17:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 15:15 
Scheidsrechter M. van Joolingen    
Locatie Oostpolder in Papendrecht 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK4411 
za 28/09 

KVS / Maritiem 4 -  Achilles 4 15:30 

Dames Anna Spaans, Audrey de Man, Bo van Leeuwe, Katrien Volleman, 
Marieke van Maldegem 

Heren Sander Suurd, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad 

Coach  
Verzamelen 14:45 
Scheidsrechter RP. Friesema    
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK1278
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=198
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4428
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=198
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4385
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=333
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4411
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
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5 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK2315 
zo 29/09 

OKV 4 -  Achilles 5 11:00 

Dames 
Desiree de Bruin, Laura Rozendaal, Marian Kasten, Raquel Chapper, 
Renee Lelieveld, Renske Lelieveld, Simone Kouwenhoven, Tessa 
Rijskamp 

Heren Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, 
Niek Visser, Niels Aandewiel, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 9:15 
Locatie Twiskepolder in Oostzaan 
     

6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK3261 
wo 25/09 

VEO 4 -  Achilles 6 20:30 

Dames Danielle van Maanen, Joy Oudshoorn, Michelle de Coninck, Mieke 
Deurloo, Nikki de Groot, Shirley Beck, Vera Berghout 

Heren Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Ivo Rog, Mathijs Oosterhuis, Rinus 
Cost, Tristan Koimer, Tristan Rosenbaum 

Coach  
Verzamelen 19:15 
Scheidsrechter Arjan van Baaren    
Locatie Westvliet in Voorburg 
     

6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK5295 
za 28/09 

Dijkvogels 3 -  Achilles 6 14:00 

Dames Danielle van Maanen, Joy Oudshoorn, Michelle de Coninck, Mieke 
Deurloo, Nikki de Groot, Shirley Beck, Vera Berghout 

Heren Alex Opmeer, Erwin de Laleijne, Ivo Rog, Mathijs Oosterhuis, Rinus 
Cost, Tristan Koimer, Tristan Rosenbaum 

Coach  
Verzamelen 12:45 
Locatie Veld Dijkvogels in Maasdijk 
     

7 Klasse: S-003 Wedstrijdnummer: BK1007 
za 28/09 

Avanti / Post Makelaardij 6 -  Achilles 7 17:30 

Dames Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Louise Boonstoppel, 
Nelleke de Kort, Tessa Palstra 

Heren Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Leon van Dam, Rick Ruis, Sem 
de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 16:15 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
     
A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6798 
za 28/09 

HKV / Ons Eibernest A1 -  Achilles A1 12:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK2315
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=302
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3261
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK5295
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=100
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1007
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6798
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Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Verzamelen 11:30 

Scheidsrechter Timothy, G. Graaf, de, T 

Locatie HKV/Ons Eibernest in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK6792 
za 28/09 

VEO A1 -  Achilles A2 13:00 

Dames Anna Spetgens, Kayleigh Smit, Marlou de Reu, Pauline Erkelens, 
Rosanna van Kester, Yara Koene, Zoë Muller 

Heren Julian Sanches, Lucas Winia, Osayande Lyawe, Quincy Smit, Stef van 
den Brand, Zohier Belarbi 

Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 11:45 
Vervoer Smit, Erkelens, Sanches, Koene 
Scheidsrechter Paul Vermeul    
Locatie Westvliet in Voorburg 
     
A3 Klasse: A-005 Wedstrijdnummer: BK3023 
za 28/09 

KIOS A1 -  Achilles A3 12:30 

Dames Esmee Morris, Estelle Arnts, Linnet Veltman, Melissa Vijverberg 

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Tim van der Zwan 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Citlali Sip, Jaimy Trouwborst, Quin Hollander 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Veltman, Wiersma, Vijverberg 
Locatie K.V. Kios in Nieuw Vennep 
Opmerking afgemeld: Hannah Brauer 
     
B1 Klasse: B1G Wedstrijdnummer: WK7775 
za 28/09 

Achilles B1 -  KVS / Maritiem B1 10:25 

Dames Citlali Sip, Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Noah de 
Bruijn 

Heren Jaimy Trouwborst, Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos 

Coach Joost van Soest, Rick Pot 
Reserves Paivi Labordus, Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen 
Verzamelen 9:25 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Citlali, Jaimy en Quin zie A3 
     
B2 Klasse: B-063 Wedstrijdnummer: BK4062 
za 28/09 

Avanti / Post Makelaardij B4 -  Achilles B2 12:00 

Dames Femke Sinnige, Jill Spies, Kimberly Vijverberg, Maleah Koene, Mila 
Linse, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=198
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6792
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK3023
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=222
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK7775
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK4062


 25 
 

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Verzamelen 10:45 
Vervoer Bins, van der Zwan, Nooteboom, Koene 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
Opmerking afgemeld: Elise Roelofs 
     
B3 Klasse: B-084 Wedstrijdnummer: BK11889 
za 28/09 

Merwede / Multiplaat B3 -  Achilles B3 11:30 

Dames Elishya Ros, Mira Pepe, Naomi van Leeuwen, Stella Woestenburg 

Heren Leander Gerritsen, Ocker Pijlman, Siddarth Asargi, Taufeique Moemoe 

Coach Annelotte van Geel 
Verzamelen 9:45 
Vervoer Woestenburg, van Leeuwen, Moemoe 
Locatie Thorbeckelaan in Sliedrecht 
     
C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8326 
za 28/09 

Achilles C1 -  Fortuna / Delta Logistiek C2 11:20 

Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus 

Heren Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick Peeters, Shane 
Amatredjo 

Coach Julia Baak, Frank Baars 
Reserves Manelle Belarbi, Tehzeeb Moemoe, Björn Weerman 
Verzamelen 10:35 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Damien, Levi en Paivi; zie B1 
     
C2 Klasse: C-031 Wedstrijdnummer: BK5275 
za 28/09 

Achilles C2 -  Die Haghe C2 13:20 

Dames Bo Linse, Lisanne Verhagen, Lizzy Mertens, Manelle Belarbi, Tehzeeb 
Moemoe 

Heren Aaron Corporan, Björn Weerman, Lucas Houwing, Lucas Latour, Viggo 
Linse 

Coach Joy Oudshoorn, Sterre Groen 
Verzamelen 12:35 
Scheidsrechter Niek Visser    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Bo zie D1; Manelle Tehzeeb en Björn zie C1 
     
C3 Klasse: C-081 Wedstrijdnummer: BK5354 
za 28/09 

Avanti / Post Makelaardij C6 -  Achilles C3 12:00 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11889
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=263
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK8326
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5275
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5354
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Heren Armin van der Zijden, Michael Steensma, Oscar Burnett, Siemen Mathot, 
Teun van den Noort, Thomas Hulshorst 

Coach Gamze Cinar, Tessa Palstra 
Verzamelen 10:45 
Vervoer van der Veen, Westgeest, Roelofs 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
Opmerking afgemeld: Joost Roelofs 
     
D1 Klasse: D-004 Wedstrijdnummer: BK6856 
za 28/09 

Achilles D1 -  Sporting Trigon D1 12:20 

Dames Esmee Alkema, Liv Anthony-Jimenez, Lynn Hulsman, Sanne Alkema 

Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters, Milan Laarhoven 

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 
Reserves Bo Linse, Erik Zoutendijk 
Verzamelen 11:35 
Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
D2 Klasse: D-032 Wedstrijdnummer: BK6820 
za 28/09 

Achilles D2 -  Die Haghe D2 9:20 

Dames Joanne van Kaam, Layla Brenkman, Lisette Houwing, Sofie Burnett 

Heren Erik Zoutendijk, Jan Woestenburg, Jens Nooteboom, Milan van der 
Geest, Sem Maas 

Coach Vera Berghout, Simon Rodriguez 
Verzamelen 8:35 
Scheidsrechter Linda v.d. Haak    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Erik zie D1 afgemeld: Kiki Kraak 
     
D3 Klasse: D-050 Wedstrijdnummer: BK6884 
za 28/09 

Achilles D3 -  VEO D1 10:20 

Dames Donya Zorgui, Lena Kaal, Lianne Plugge, Lola Ziemba, Malek Thomas, 
Resa Knoester 

Heren Diederik Grinwis, Lucas Bouwman, Lukas Kuper, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 9:35 
Scheidsrechter Katrien Volleman    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-013 Wedstrijdnummer: BK8946 
za 28/09 

ALO E1 -  Achilles E1 12:30 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK6856
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK6820
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK6884
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8946
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Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 12:00 
Vervoer Linse, Hulsman, Spies 
Scheidsrechter Kim Schmale    
Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 
Opmerking Reserveshirts ! 
     
E2 Klasse: E-064 Wedstrijdnummer: BK9121 
za 28/09 

Valto E4 -  Achilles E2 10:30 

Dames Jinte Vrijenhoek, Noa Puijk, Roos van der Laaken, Sophie Diemel 

Heren Fedde van Mosel, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken 
Verzamelen 9:30 
Vervoer Vrijenhoek, Leben, van Mosel 
Locatie De Zwet in De Lier 
     
E3 Klasse: E-075 Wedstrijdnummer: BK8962 
za 28/09 

Achilles E3 -  Fortuna / Delta Logistiek E5 10:00 

Dames Fiep den Hartog, Imke van der Veen 

Heren Jesse de Groot, Jim van Leeuwen, Klaas van Noort, Niels Latour 

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 
Verzamelen 9:30 
Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-136 Wedstrijdnummer: BK11621 
za 28/09 

Achilles E4 -  Madjoe E4 11:00 

Dames Daniela Banshidhar-Sharma, Fabienne de Graaf, Isa van Boltaringen, 
Jennifer Steensma 

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Laura Mombarg    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-003 Wedstrijdnummer: BK10952 
za 28/09 

Achilles Tijgers -  HKV / Ons Eibernest F1 9:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9121
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=468
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8962
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11621
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10952
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Coach Ricado van Os 
Verzamelen 8:30 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-009 Wedstrijdnummer: BK10846 
za 28/09 

Meervogels / Física F1 -  Achilles Beren 9:00 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

Heren Luc de Groot, Luuk Wiekenkamp, Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 8:00 
Vervoer de Groot, Boelhouwer, Zoutendijk 
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 
     
F Klasse: F-073 Wedstrijdnummer: BK10890 
za 28/09 

Avanti / Post Makelaardij F3 -  Achilles Wolven 11:00 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Maessen, Raskou, Jillissen 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10846
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=80
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10890
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
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Volgende week 5 en 6 oktober 2019 
 
Achilles – Die Haghe 
Achilles 2 – Die Haghe 2 
Achilles 3 – TOP 3 
Achilles 4 – Refleks 3 
Achilles 5 – SDO 3 
Achilles 6 – Excelsior 4 
Achilles 7 – ONDO 5 
Phoenix 5 – Achilles 8 
Achilles A1 – Die Haghe A1 
Achilles A2 – Pernix A1 
Achilles A3 – Fortuna/Delta Logistiek A3 
Meevogels/Fisica B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – VEO B3 
Achilles B3 – Vriendenschaar B4 
VEO C1 – Achilles C1 
Avanti/Post Makelaardij C5 – Achilles C2 
Achilles C3 – Relfkes C3 
TOP/SolarCompleet D2 – Achilles D1 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D2 
Achilles D3 – Futura D3 
ONDO E2 – Achilles E1 
Achilles E2 – ONDO E7 
Excelsior E2 – Achilles E3 
Fiks E3 – Achilles E4 
Achilles Tijgers – Dijkvogels F1 
Excelsior F1 – Achilles Beren 
Achilles Wolven – Fortuna/Delta Logistiek F4 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 10.45 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 13.45 uur 
Wo (29) 20.00 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 17.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 12.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 15.15 uur 
Za 10.15 uur 
Za 13.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
08.30 – 10.00 Ricado, Simon 
10.00 – 11.00 Jeanette, Joost 
11.00 – 12.20 Kayleigh, Julia 
12.20 – 13.20 Nikki, Wim 
13.20 – einde Joy, Sterre 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 23-09 Coby Linse 
 30-09 Marian Lijmbach 
 07-10 Olga van Reijn 
 14-10 Monique Alsem 
 21-10 Vera Rodriguez 
 28-10 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.  
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