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HoofdartikelSemmy Run 2019 -Van rennen naar Sponsoren
****************************************

Het was al van tevoren aangegeven dat de startbewijzen voor de 12e 
Run4Semmy 20 oktober (8km) sneller zouden worden verkocht dan 
normaal, maar dat dat al in augustus zou zijn had ik niet verwacht. 
Om de kosten laag te houden heeft Stichting Semmy ervoor gekozen 
om dit jaar geen startbewijzen in te kopen. Voor deze editie van de 
Run4Semmy kon je jezelf alleen rechtstreeks inschrijven via de 
website van de TCS Amsterdam Marathon. Bij het nieuwe systeem 
hebben maar 80 renners zich kunnen aanmelden bij stichting Semmy, 
wat in vergelijking met het doel, 300 renners, wel een groot verschil is. 
Gelukkig zijn er nog wel een aantal Achillianen die wel op tijd waren met aanmelden en een startbewijs wisten 
te bemachtigen voor de Run4Semmy. Ik weet dat Jolanda Muller, Dionne Van Dongen en Ivo Rog al een 
Fonswervingspagina hebben, om geld in te zamelen voor Stichting Semmy. Zelf vind ik het heel vervelend 
dat ik dit jaar niet mee kan lopen en als compensatie ben ik nu sponsor. Ik hoop dat veel anderen dit ook 
zouden doen voor alle kinderen met hersenstamkanker en speciaal ter nagedachtenis van Iris Rog mijn 
teamgenootje uit de D2. 

Kleine moeite, groot gebaar
Ben je net zoals ik te laat met inschrijven en wil je toch sponsoren, bekijk dan de sponsorpagina’s van de 
lopers en doe daar je donatie. Alle beetjes helpen. Hier onder de link naar de donatiepaginas 
http://www.alvarum.com/event/2121.

Achilles meer dan een Club
Simon Rodriguez



Van het BestuurVan 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

TC
***

Ook Victum prooi voor Achilles
De korfballers van HKV Achilles wonnen ook hun tweede competitiewedstrijd (12-20). 
Ditmaal stond de uitwedstrijd tegen Victum uit Houten op het programma. Victum had een week eerder het lastige 
Roda verslagen. De ploeg van Glenn de Vries was dus gewaarschuwd. De Haagse formatie begon dan ook zeer 
geconcentreerd en gecontroleerd. Na een 0-1 voorsprong werd verzuimd om het verschil naar twee te brengen na het 
missen van een strafworp. Het gevolg was dat Victum driemaal op rij kon toeslaan en zo mocht hopen op een tweede 
overwinning op rij. De 3-1 achterstand bleek echter de enige keer dat Achilles echt achter de feiten aanliep: bij rust 
stond het alweer 8-9. "Daarna sloegen we vrij snel een gat met 10-16 en speelden de wedstrijd gedisciplineerd uit," aldus 
De Vries. Jarmo Jongman en aanvoerder Bastiaan Overwater waren de topschutters met ieder vijf treffers. Komende 
zaterdag komt het taaie KIOS uit Nieuw Vennep op bezoek aan het Pomonaplein. KIOS speelde de eerste 
competitieronde ook al in Den Haag en versloeg toen Die Haghe in eigen huis. Aanvang is 15:30.

Erwin

AC
***

Bekers 21-competitie
******************

Het is weer even geleden maar niet vergeten. Graag ontvangen wij de bekers van de winnaars 
van de 21-competitie zodat we hun namen kunnen graveren en de winst vereeuwigen. Graag 
het verzoek de bekers achter de bar in de kantine te plaatsen en ons op de hoogte te brengen. 

Alvast bedankt namens Chris en Sten

Stadsspelen update
*****************

Misschien heb je van de week het berichtje wel online zien komen over de stadsspelen op zaterdag 21 en zondag 22 
september.  Helaas is vanuit geen van de Haagse clubs reactie gekomen. Om toch aan helpers te komen, kunnen we 
degene die komen helpen €50 aanbieden als dank. Dus wil je jouw mooie sport promoten en daarmee ook nog een 
mooi zakcentje verdienen meld je dan aan (jsc@hkvachilles.nl)! Het programma zoals ik eerder had opgesteld vervalt, 
op basis van het aantal aanmeldingen zal ik een nieuw programma opstellen. De dagen zijn van 10.00 - 17.00 uur, kun je 
een dagdeel? Ook top!

Suzanne Böhmers
Jeugdsportcoördinator bij SWSDH
Clubs: HKV Achilles en GKV

Technisch Commissie

Activiteiten Commissie





Activiteiten Agenda Senioren

11 oktober JAV deel 2

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

Victum – Achilles 12-20
Victum 2 – Achilles 2 14-17
DES 2 – Achilles 3 16-11
Velocitas 2 – Achilles 4 15-15
HKV/Ons Eibernest 4 – Achilles 5 10-16
Achilles 6 – Velocitas 4 11-24
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 8-13
Dubbel Zes/Futura 4 – Achilles 8 11-9

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Victum – Achilles 12-20
HKV/Ons Eibernest – Die Haghe 27-25
ZKV – Roda 13-10

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind
Achilles 2 2 0 0 4 34 22 12 0
HKV/Ons Eibernest 1 1 0 0 2 27 25 2 0
KIOS 1 1 0 0 2 17 15 2 0
ZKV 2 1 0 1 2 23 24 -1 0
Victum 2 1 0 1 2 25 30 -5 0
Die Haghe 2 0 0 2 0 40 44 -4 0
Roda 2 0 0 2 0 20 26 -6 0

Uitslagen

Stand Achilles 1





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

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl

Victum 1 – Achilles 1
SATURDAY = MATCHDAY. We mochten weer! Met wat kleine aanpassingen in de opstelling begonnen we aan onze tweede 
wedstrijd. Dit keer lekker in het zonnetje, vergezeld door een hoop Achilles supporters en niet te vergeten: onze meest trouwe fan en helaas 
geblesseerde Benthe. 

Achilles 1 ging goed van start! Een snelle goal van Danique, maar ook een snel antwoord van haar tegenstandster en de 
mannen van Victum. 3-1 achter, maar dat was gelukkig van korte duur en binnen no time hadden we de regie terug in 
handen. De langste man van het veld startte vorige week nog even rustig op .. maar vandaag was het menens. Maar 
liefst vijf keer gescoord en twee snoeiharde blocks op de (uiteraard) kleinere tegenstander. En ook onze Daph was los, 
keurige goaltjes die mede mogelijk werden gemaakt door het goede samenspel in haar vak. Met een 8-9 voorsprong 
gingen we de rust in. 
Na de wijze woorden van mister Miyagi en nuttige aanvullingen van coach Jan, moesten we weer scherp op het veld 
verschijnen. Erop en erover luidde de opdracht voor de tweede helft.
En die tweede helft begon goed met een mooie goal van Bastiaan. Onze captain was vandaag weer helemaal de ‘ouwe’ 
en gooide er op het gemakkie vijf doelpuntjes in. Danique zette de goede weg van vorige week voort en speelde ook 
vandaag weer een heerlijke wedstrijd. De scheidsrechter van vandaag had het wat lastig met het boevengedrag van 
Pepijn, maar onze jonge rebounder zorgde er toch maar mooi voor dat zijn hele vak lekker kon afronden. Inclusief 
hijzelf natuurlijk.  Super Cliff en Merel verrichtten met z´n tweetjes uitstekend pass, ren en vliegwerk en ook 
scherpschutter Lars mocht nog even laten zien wat hij kon. Een mooie teamprestatie door te winnen met 20-12 winst 
inclusief een trotse reporter! Trots op het team, trots op het leuke korfbalspel en trots op de relaxte sfeer in de selectie 
en de fijne ontvangst als ‘newie’ bij Achilles. Benieuwd tot hoever we dit kunnen uitbouwen dit seizoen.

Aanstaande zaterdag spelen we thuis tegen KIOS, ben jij erbij?!

Marit

Victum 2 – Achilles 2
Toen ik maandag in de ochtend een appje kreeg of ik het verslag al had ingeleverd voelde ik me weer een student in 
hart en nieren; weer een deadline niet gehaald. Gelukkig stond daar nog zo'n student op het station die mij wel uit de 
brand kon helpen. Raadsel van die week, wie is dit?

Over de wedstrijd wisten wij wel wat te schrijven, zaterdag stond alweer de 2e competitiewedstrijd op het programma 
voor Team Twee. Rond 12 uur was het tijd om af te reizen naar Houten waar we deze zaterdag tegen Vicutm mochten 
spelen. De week ervoor had er al een mini teamuitje plaats gevonden met een aantal spelers en dinsdag hebben we een 
goede maar vooral ook leuke wedstrijd tegen KVS gespeeld met donderdag nog een training. Een voorbereiding waar 
dus niks op aan te merken was waarbij zowel Julia en Jisse op de grond hebben gelegen.

De wedstrijd zelf was een heel ander verhaal. We wisten wat we moesten doen, hetzelfde als vorige week eigenlijk, waar 
de stand echter net de verkeerde kant opviel. De inzet was er sowieso, de wil ook, de scherpte was het die deze week 
een beetje ontbrak. Gelukkig kwamen we al snel op een voorsprong, het lukte alleen niet om deze voorsprong verder 
uit te bouwen, waardoor er met erg veel spanning gespeeld werd. Daarbij had de tegenstander een heel ander soort 
korfbal geleerd dan wij, genaamd anti- of ook wel pauperkorfbal. 

In de rust werd de nadruk gelegd op het rustig oplossen van het antikorfbal. Dit lukte wel redelijk, maar de spanning 
bleef oplopen. Dit mede mogelijk gemaakt door het scoreboard waar een verkeerde stand van 15-16 op stond. Na wat 
appelleren met de scheids bleek de stand toch 14-17 te zijn. (appelleren heeft overigens niks met appels en peren te 
maken, ook niet met mandarijnen, deze wedstrijd moest namelijk gespeeld worden op energie verkregen van zure 
matten). Met deze einduitslag mochten we dan ook het veld aflopen. Misschien een iets minder voldaan gevoel dan 
vorige week, maar wel de 2 punten mee naar huis!! Na een heerlijk bezoekje bij de Mac kunnen we denk ik terugkijken 
op een moeizame wedstrijd, maar waar we gelukkig wel met z'n allen hard zijn blijven strijden voor de overwinning!

Publiek dat er zaterdag was, super tof dat jullie naar Houten zijn gekomen! Victum was deze week het slachtoffer, nu 
weer opmaken voor volgende week zaterdag met een machtig mooi programma op ons veld! 1 en 2 mogen optreden 

Wedstrijdverslagen



tegen KIOS om respectievelijk 15.30 en 14.00 en het derde moet om 12.25 tegen Avanti. Kom dus allemaal kijken om 
ons weer naar de overwinning te schreeuwen, dan maken we er een mooie dag van!

Tot zaterdag,
Anne

DES 2 - Achilles 3
Dit is een wedstrijd waarnaar we hebben uitgekeken, over hoe lastig deze gaat worden. We hebben al een beetje kunnen 
spieken bij de oefenwedstrijd van Achilles2 - DES2 hoe dit team speelt, en ze waren goed en bloedfanatiek dus we 
wisten dat we het lastig zouden krijgen. De hele wedstrijd lang stonden we met pure vechtlust en ‘gif in ons lijf in het 
veld. Qua spel was het wel even zoeken naar wie de kansen hadden en hoe we tegen DES precies moesten spelen, de 
conclusie was top want we hebben super veel kansen gecreëerd maar we gooiden die ballen er niet in! Ruststand 9-6 en 
daar mochten we best trots op zijn want 3 punten verschil is niet veel. 2de helft was qua spel beter als de eerste helft 
maar qua scorend vermogen helaas minder. Maar in de verdediging blijven we net zo hard strijden, weinig domme 
tegendoelpunten gevallen. DES gooiden ballen erin waar je vrij weinig tegen doet. We hebben en hele goede wedstrijd 
neergezet tegen een hele goede ploeg. Eindstand 11-16, met opgeheven hoofd 

Robbin

Velocitas 2 – Achilles 4
Achilles 4 reisde afgelopen zaterdag af naar Leiderdorp voor haar eerste uitwedstrijd van 
het seizoen. Onderweg kregen we van Simon nog een zeer interessante uitleg over de 
Victory Boogiewoogie tunnel. “De wat?”, denk je nu misschien. Wij wel in ieder geval. 
Deze in aanleg zijnde tunnel is vernoemd naar het onafgemaakte schilderij van Mondriaan 
en Simon heeft hier aan mee mogen werken. Het was deze swingende naam of de “Haagse Buis”. Zo leer je nog eens 
wat van je teamgenoten! Verder heeft de 4-jarige zoon van Audrey en Tjitse citroenvlinders gespot. Ook daar was ik 
diep van onder de indruk. Dat zijn die gele vlindertjes toch? 

Maar goed, zo kwamen we vol interessante feiten aan bij Velocitas. Na de eerste wedstrijd vorige week met vlag en 
wimpel te hebben gewonnen van Tempo gingen we vol vertrouwen naar Velocitas. Achteraf hoorde we dat Velocitas 
ook wel onder de indruk was geweest van onze overwinning en heel wat van ons verwachtte. Dit konden we echter de 
eerste minuten nog niet waarmaken. Met name onze heren werden kort verdedigd door hun tegenstander, waardoor we 
moeite hadden om lang aan te vallen en de goede kansen te creëren. In de verdediging waren wij bovendien ook erg 
gretig, misschien een beetje te, waardoor we veel onnodige fouten begingen en vrije ballen en stippen tegen kregen. Tijd 
om in te grijpen dus. Sander vroeg een time-out aan en zorgde ervoor dat iedereen weer bij de les was en op scherp 
werd gezet. Hierna herpakten we ons enigszins, maar we bleven moeite houden met scoren terwijl Velocitas de kansen 
wel afmaakte. Met drie punten achterstand gingen we de rust in. 

In de tweede helft pakten we door en kwamen we langzaam dichterbij. De rollen draaiden om en waar wij rustiger naar 
onze kansen toewerkten en meer gedegen gingen spelen werd Velocitas ongeduldiger. Dit loonde en een paar minuten 
voor het fluitsignaal gingen we er op en erover! Helaas wist Velocitas hetzelfde te doen, waardoor we alsnog weer tegen 
één punt achterstand aankeken. De spanning was duidelijk voelbaar… Gelukkig wist Tjitse in de laatste seconden nog 
een vrije bal te forceren (wat volgens hem eigenlijk een strafworp had moeten zijn) en die maakt hij perfect af! De 15-15 
eindstand voelde daardoor absoluut als een overwinning. Na de wedstrijd hebben we hier dan ook met z’n allen op 
geproost. Niki bedankt dat je met ons mee wilde en scheidsrechter bedankt voor de begeleiding.

Op de terugweg stonden we nog even in de file vlak voor Den Haag. Was nu de Victory Boogiewoogie tunnel maar al 
open, dan hadden we vast zo door kunnen rijden.

Tot volgende week! 
Katrien 

HKV/Onjs Eibernest 4 – Achilles 5
Afgelopen zondag stond voor mij de eerste wedstrijd van het seizoen weer op het programma. Terwijl mijn team vorige 
week al begonnen was, was ik een weekendje weg naar Cul-des-sarts. We spelen tegenwoordig namelijk met 8 dames en 
7 heren. Dan kan dat allemaal.
In het eerste weekend traden mijn teamgenoten op tegen Die Haghe. Er werd verloren maar ‘We hebben genoeg goede 
dingen gezien,’ hoorde ik op de training. Je snapt dat ik al meteen zin kreeg in de eerst volgende wedstrijd.
Deze week was Eibernest onze tegenstander. De eibers kennen we wel van de afgelopen jaren, want wat we ook doen, 
we zitten bij ze in de poule. Promoveren of een team lager worden (dus degraderen) van Edwin Hogendorf en zijn 



team komen we niet af. Waar we in het verleden spannende duels met de stadsgenoten bevochten is het inmiddels al 
ongeveer een jaar andere koek. 
Zondag vertrok bijna iedereen op het fietsje naar onze stadsgenoot. Sommige een tikkeltje brak, een paar mensen te laat 
en Martijn misschien een beetje zenuwachtig aangezien zijn vriendin de zaterdag ervoor was uitgerekend. Onder 
toeziend oog van ongeveer 25 Achillianen (exclusief de helft van het team dat op de bank zat) speelden we een goede 
eerste helft. Niet iedereen kon de korf vinden (toch Tako?) en mede daarom stonden we met rust maar 3-6 voor, niet 
echt een weerspiegeling van de wedstrijd hoor. 
De tweede helft brak aan en de mensen aan de kant namen nog een heerlijk verkoelend drankje. Nadat het inmiddels 3-
7 en 4-8 werd kwam oud eerste speelster en onze aanwinst Laura in het veld. Ik heb geen statistieken bijgehouden, maar 
ze schoot er volgens mij heel snel 3 ballen in. We kwamen wat losser van de groen-gelen, die op hun beurt met oud 
eerste speler (van de eibers) Wouter Böhmers brachten. Nadat Desiree ook nog even inviel, een mooie bal scoorde, en 
de aanvallen mede door haar meteen iets langer duurden, werd de eindstand uiteindelijk 10-16. 
Een mooie overwinning! Laten we deze lijn doorzetten. Erg leuk dat er zoveel leeuwen langs de lijn stonden, Jelte en 
Selah zijn zelfs allebei zelf komen fietsen (met papa en mama ernaast natuurlijk). 
Volgende week zondag spelen we om 12.30 uur thuis tegen Sporting West 3, kom allen gezellig kijken!

Raquel



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

Avanti/Flexcom A1 – Achilles A1 15-17
Valto A1 – Achilles A2 14-5
Achilles A3 – GKV A1 11-14
KZ Danaiden B1 – Achilles B1 14-11
Achilles B2 – GKV B1 8-15
Achilles B3 – ONDO B4 3-12
Tempo C1 – Achilles C1 19-5
Dijkvogels C2 – Achilles C2 1-10
Achilles C3 – ONDO C3 5-3
KZ Danaiden D1 – Achilles D1 7-9
GKV D1 – Achilles D2 15-1
Achilles D3 – Relfeks D2 2-19
ODO E2 – Achilles E1 6-7
Achilles E2 – KVS/Maritiem E2 11-4
HKV/Osn Eibernest E1 – Achilles E3 13-4
Fluks E2 – Achilles E4 4-5
Achilles Tijgers – Die Haghe F1 8-9
ODO F1 – Achilles Beren 18-7
Achilles Wolven waren vrij

Vol goede moed na de sterke tweede helft tegen De Meervogels vorige week, vertrok de B1 afgelopen zaterdag naar 
Leiden voor de ontmoeting met KZ Danaïden. De eerste paar minuten leek het erop dat we vandaag de eerste punten 
konden pakken. Danaïden was slordig en als wij de bal kwijt waren, hadden we hem snel weer terug. Dat beeld 
veranderde echter volledig na het eerste doelpunt. Er werd niet goed voorverdedigd en Danaïden kon zo zonder moeite 
een doorloop erin leggen, niet veel later gevolgd door een schot. Danaïden kreeg vleugels en wij lieten ons volledig 
aftroeven. Duels werden niet of slap aangegaan, wegspringende ballen lieten we aan de tegenstander en verdedigend 
waren we overal te laat. Desondanks wisten we tot 3-2 nog bij te blijven, maar daarna nam Danaïden een 6-2 
voorsprong en moesten we net als vorige week in de achtervolging. De rust kwam bij 8-5.
De tweede helft werd er uit een ander vaatje getapt en werd er meer strijd geleverd. Duels werden nu wel aangegaan en 
dit zorgde ervoor dat we langere aanvallen hadden. De scherpte in de afronding ontbrak echter, waardoor we langer 
dan nodig deden over dichterbij kruipen. Ook verdedigend was de scherpte er niet altijd. Te vaak zijn we een stapje te 
laat, waardoor de tegenstander meer ruimte krijgt dan nodig. Toch wisten we acht minuten voor tijd met 12-11 de 
aansluitingstreffer te maken en heerste op de bank in ieder geval nog altijd het gevoel dat de volle winst kon worden 
gepakt, ook nadat Danaïden de marge weer op twee had gezet. Twee minuten voor tijd maakten Danaïden echter aan 
alle hoop een einde door de 14-11 erin te schieten.
Positief aan deze wedstrijd is dat we opnieuw laten zien over veerkracht te beschikken. Wederom weten we (bijna) terug 
te komen van een grote achterstand. Ook zijn er weer enkele mooie aanvallende acties geweest waar we op voort 
kunnen borduren. Potentie is er genoeg en we gaan hard werken om die potentie waar te maken.

WAPCWat Was



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

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

WEDSTRIJD 
HKV OE  E1  - ACHILLES E3 
13-4
Vorige week hebben we dik gewonnen, helaas hebben we zaterdag
verloren.

Imke

Waar  blijven al die andere verslagen??
Kom op coaches maak je spelers enthousiast om verslagen te 
schrijven!!!

WedstrijdverslagenWAPC





 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:

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

Deze week 6 jarigen.
We beginnen met feesten bij Armin vd Zijden, hij wordt op 17 september 12 
jaar.
Op 19 september is Roos van der Laaken jarig, zij wordt dan 8 jaar. Op 20 
september viert Tim Spies zijn 9e verjaardag. 21 september viert Pauline 
Erkelens haar 18e verjaardag. Op 22 september 2 jarige, t.w. Jill Hollander en 
Fleur Verwijs. Jill wordt 12 jaar en Fleur wordt 9 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!



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

Adreswijziging: Merel Gross naar
Zie gemaild krantje

Jens, Niek, Sander Nooteboom naar: 
Zie gemaild krantje

Olga

Ledenlijst



Pensionadapower Bosiefje
***********************

ZITTEN IS ER NIET MEER BIJ!!
Het moet niet gekker worden en is het ooit in Uw bolle hersens opgekomen dat 
lekker onderuitgezakt in Uw luie zetel slecht is, ja zelfs dodelijk.
Met opperste verbazing hoorde ik op de radio, ja wij luisteren daar nog naar, dat zitten het nieuwe roken is.
Vroeger zeiden we altijd hé knul ga even lekker zitten je zal wel bekaf zijn van de hele dag op je benen staan.
Fout, fout, fout zonder dat er een sigaartje, sigaretje of aansteker aan te pas komt paf je 1 pakje Marlboro of Peter 
Stuyvesant naar binnen terwijl lekker zittend hiervan onwetend bent.
Niet te geloven er zijn al woonboulevards waar relaxstoelen verkocht worden met op de rugleuning de tekst ,, Zitten = 
dodelijk ,, en op de linker armleuning ,,Zitten bevordert impotentie,, en op de rechter armleuning ,,Zitten = uw longen 
asfalteren,, om maar niet te spreken over wat er op de zitting gedrukt is want dat wil je niet weten precies zoals er straks 
op de nieuwe pakjes sigaretten staat.
Als voornoemde pakjes straks in de winkels liggen zonder merknaam (verboden) bestel je een pakje Dodelijk is 
Marlboro een pakje zwarte longen staat voor Peter Stuyvesant en vraag je een pakje rotte tanden/tandvlees krijg je op 
zeker een pakje Camel anders weet de winkelier niet welk merk je wilt.
Deze winkelier moet zich opnieuw inleven in de nieuwe rookmaterie want alleen van rekken vol wenskaarten, marsjes 
bounties en nutsjes totoformulieren en krasloten kan de man zijn hoofd niet boven water houden of doeken we van 
regeringswegen ook deze handel op en worden de winkelstraten nog leger.
Zo een 25 jaar geleden heb ik afgezien bij het stoppen met roken maar het is gelukt.
Weddenschappen afgesloten met een boete van 100 gulden (een fors bedrag) als ik weer zou beginnen, kauwgom 
gekauwd totdat ik klem in mijn kaken kreeg, knotslollies gezogen totdat de tandarts er ook geen raad meer mee wist en 
begonnen is met trekken uit wanhoop.
Eindelijk had mijn vrouw mij zover dat ik ging zitten met plassen omdat ik anders onbedoeld de heleboel onderspatte 
maar nu moet ik weer wennen aan staand plassen want zittend is het nieuwe roken en dus dodelijk.
Zo zie je maar hoe alles evalueert en is er een voortschrijdend inzicht in de gezondheid van de mens.
Ik vond het heerlijk om 's avonds zittend in bed met een kussentje in mijn rug een boek te lezen, oh wat kon ik hiervan 
genieten maar helaas het is hetzelfde als roken in bed en dat is dubbel gevaarlijk.
Nu lig ik plat op mijn rug (is dit nog wel goed???) in bed een boek te lezen heel 
oncomfortabel en als mijn luiken onder het lezen dichtvallen krijg ik het boek 
op mijn snufferd wat bij zittend lezen niet gebeurde hier viel hooguit het boek 
dicht.
In de toekomst komt geen crimineel meer weg met 6 jaar zitten dit wordt 
vervangen door 6 jaar staan.
Geen gezeur meer in de overvolle treinen dat er geen zitplaats is dus heerlijk 
staan in de intercity van Den Haag naar Groningen en ook weer terug .
Nooit meer zitten met een glaasje wijn op een feestje maar louter staande recepties de statafels zijn tenslotte niet voor 
niets uitgevonden.
Alle stoeltjes uit de stadions en alleen nog maar staanplaatsen is gezonder want roken mag straks ook daar niet meer en 
er kunnen meer supporters in en als je al staat sla je de supporters van de tegenpartij makkelijker op zijn bek want dat 
hoort erbij ja toch, niet dan.

Over slaan gesproken, slaan we niet een beetje door met al dit gedoe en geleuter wat gisteren nog normaal was is 
morgen ongezond, ja zelfs dodelijk
We hebben slechts een zekerheid bij de geboorte, we gaan dood hoe dan ook maar het is de kunst in de tussentijd op 
een prettige manier te leven en maak er wat van.

groetjes en geef alles een kans met de neus omhoog.

Elly en Rene

Pensionadapower





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.





Pleunen


De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:


Zaterdag 09.00 uur Achilles E1 – ALO E1
09.30 uur Achilles Beren – Meervogels/fisica F1
09.30 uur Achilles C3 – Avanti/Post Makelaardij C6
10.00 uur Achilles E2 – Valto E4
10.30 uur Achilles Wolven – KCR F3
10.30 uur Achilles A1 – KCC/SO natural A2
11.30 uur Achilles B3 – Merwede/Multiplaat B3
12.25 uur Achilles 3 – Avanti/Post Makelaardij 3
12.45 uur Achilles A3 – KIOS A1
14.00 uur Achilles 2 – KIOS 2
14.15 uur Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4
15.30 uur Achilles – KIOS
17.00 uur Achilles A2 – Refleks A1
17.15 uur Achilles 4 – Pernix 4
18.30 uur Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 6


Zondag 11.00 uur Achilles 8 – Die Haghe 6
12.30 uur Achilles 5 – Sporting West 3


Succes allemaal!!!
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Opstellingen voor week 38 voor de vereniging Achilles 
in Den Haag


1 Klasse: 1D Wedstrijdnumme
r:


WK950


za 21/09 Achilles 1 -  KIOS 1
15:30


Dames Is bekend


Heren Is bekend


Coach Glenn de Vries
Verzamelen 14:30
Scheidsrecht
er Bas van der Meijden


Locatie Pomonaplein in Den Haag


2 Klasse: R1E Wedstrijdnumme
r:


WK3827


za 21/09 Achilles 2 -  KIOS 2
14:00


Dames Is bekend


Heren Is bekend


Coach Bastiaan Maessen
Verzamelen 13:00
Locatie Pomonaplein in Den Haag


3 Klasse: R1H Wedstrijdnumme
r:


WK3809


za 21/09 Achilles 3 -  Avanti / Post Makelaardij 3
12:25


Dames Is bekend


Heren Is bekend


Coach
Verzamelen 11:40
Scheidsrecht G. Teeuwissen
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er
Locatie Pomonaplein in Den Haag


4 Klasse: R2L Wedstrijdnumme
r:


WK3797


za 21/09 Achilles 4 -  Pernix 4
17:15


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


Heren Sander Suurd, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad


Coach
Verzamelen 16:30
Scheidsrecht
er


J. Deurloo


Locatie Pomonaplein in Den Haag


5 Klasse: R3Q Wedstrijdnumme
r:


WK3317


zo 22/09 Achilles 5 -  Sporting West 3
12:30


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 11:45
Scheidsrecht
er


J.M. Siblesz


Locatie Pomonaplein in Den Haag


6 Klasse: R3R Wedstrijdnumme
r:


WK3261


za 21/09 VEO 4 -  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
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Verzamelen 12:45
Locatie Westvliet in Voorburg


7 Klasse: S-003 Wedstrijdnumme
r:


BK733


za 21/09 Achilles 7 -  Avanti / Post Makelaardij 6
18:30


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 17:45
Scheidsrecht
er


Achilles 4


Locatie Pomonaplein in Den Haag


8 Klasse: S-230 Wedstrijdnumme
r:


BK12143


zo 22/09 Achilles 8 -  Die Haghe 6
11:00


Dames Emmy Arndts, Gamze Cinar, Roelie Arbouw, Susan Middeldorp


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


Coach
Verzamelen 10:15
Scheidsrecht
er


Ed Arbouw


Locatie Pomonaplein in Den Haag


A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnumme
r:


WK6578


za 21/09 Achilles A1 -  KCC / SO natural A2
10:30


Dames Is bekend


Heren Is bekend


Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd
Verzamelen 9:30
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Scheidsrecht
er


W. Eijgenraam


Locatie Pomonaplein in Den Haag


A2 Klasse: A1F Wedstrijdnumme
r:


WK6567


za 21/09 Achilles A2 -  Refleks A1
17:00


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 16:15
Scheidsrecht
er


M. Terwiel


Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking Anna en Kayleigh zie A3


A3 Klasse: A-005 Wedstrijdnumme
r:


BK2788


za 21/09 Achilles A3 -  KIOS A1
12:45


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


Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Osayande Lyawe, Quincy Smit


Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander
Reserves Anna Spetgens, Kayleigh Smit
Verzamelen 12:00
Scheidsrecht
er


Marinus Stulp


Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking afgemeld: Hannah Brauer, Tim van der Zwan


B1 Klasse: B1G Wedstrijdnumme
r:


WK7718


za 21/09 KVS / Maritiem B1 -  Achilles B1
11:15


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


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


Coach Joost van Soest, Rick Pot
Verzamelen 10:15
Scheidsrecht
er


Peter Jongman


Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen


B2 Klasse: B-063 Wedstrijdnumme
r:


BK3906


za 21/09 Achilles B2 -  Avanti / Post Makelaardij B4
14:15


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


Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins


Coach
Verzamelen 13:30
Scheidsrecht
er


Achilles A1


Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking afgemeld: Jill Spies


B3 Klasse: B-084 Wedstrijdnumme
r:


BK11888


za 21/09 Achilles B3 -  Merwede / Multiplaat 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 10:45
Scheidsrecht
er


Achilles A2


Locatie Pomonaplein in Den Haag


C1 Klasse: C1G Wedstrijdnumme
r:


WK8274


za 21/09 Fortuna / Delta Logistiek C2 -  Achilles C1
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13:30


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


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


Coach Julia Baak, Frank Baars
Verzamelen 12:15
Vervoer Brusse, Labordus, Leben, van Nieuwenhuijzen
Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft


C2 Klasse: C-031 Wedstrijdnumme
r:


BK5054


za 21/09 Die Haghe C2 -  Achilles C2
12:30


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 11:45
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag


C3 Klasse: C-081 Wedstrijdnumme
r:


BK5131


za 21/09 Achilles C3 -  Avanti / Post Makelaardij C6
9:30


Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Shivani Dhauntal


Heren Armin van der Zijden, Joost Roelofs, Michael Steensma, Oscar 
Burnett, Siemen Mathot, Teun van den Noort, Thomas Hulshorst


Coach Gamze Cinar, Tessa Palstra
Verzamelen 8:45
Scheidsrecht
er


Joël Sanches


Locatie Pomonaplein in Den Haag


D1 Klasse: D-004 Wedstrijdnumme
r:


BK6562


za 21/09 Sporting Trigon D1 -  Achilles D1
10:45
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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 Semm Hulsman
Verzamelen 9:30
Vervoer Laarhoven, Anthony-Jimenez, Peeters
Scheidsrecht
er


Ruud van Vliet


Locatie Zoeterwoudsesingel in Leiden


D2 Klasse: D-032 Wedstrijdnumme
r:


BK6550


za 21/09 Die Haghe D2 -  Achilles D2
11:30


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 10:45
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag
Opmerking afgemeld: Kiki Kraak


D3 Klasse: D-050 Wedstrijdnumme
r:


BK6697


za 21/09 VEO D1 -  Achilles D3
11:30


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


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


Coach Anne Baak, Jaap Baak
Verzamelen 10:15
Vervoer Plugge, Ziemba, Bouwman
Scheidsrecht
er


Richard, D. Drost, 
R.


Locatie Westvliet in Voorburg
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E1 Klasse: E-013 Wedstrijdnumme


r:
BK8672


za 21/09 Achilles E1 -  ALO E1
9:00


Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto


Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies


Coach
Verzamelen 8:30
Scheidsrecht
er


Susan Middeldorp


Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking Semm zie D1


E2 Klasse: E-064 Wedstrijdnumme
r:


BK8826


za 21/09 Achilles E2 -  Valto E4
10:00


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
Scheidsrecht
er


Achilles A2


Locatie Pomonaplein in Den Haag


E3 Klasse: E-075 Wedstrijdnumme
r:


BK8551


za 21/09 Fortuna / Delta Logistiek E5 -  Achilles E3
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 9:00
Vervoer de Groot, van Leeuwen, den Hartog
Locatie
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Kruithuisweg-Oost in Delft


E4 Klasse: E-136 Wedstrijdnumme
r:


BK11619


za 21/09 Madjoe E4 -  Achilles E4
9:00


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


Heren Joe Lek, Tygo Brouwer


Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu
Verzamelen 8:00
Vervoer Steensma, Lek, Brouwer
Locatie Waardlaan in Rijnsburg


F Klasse: F-003 Wedstrijdnumme
r:


BK10760


za 21/09 HKV / Ons Eibernest F1 -  Achilles Tijgers
13:00


Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas


Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os


Coach Ricado van Os
Verzamelen 12:30
Locatie HKV/Ons Eibernest in Den Haag


F Klasse: F-009 Wedstrijdnumme
r:


BK10628


za 21/09 Achilles Beren -  Meervogels / Física F1
9:30


Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer


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


Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk
Verzamelen 9:00
Scheidsrecht
er


Achilles A3


Locatie Pomonaplein in Den Haag







11


F Klasse: F-073 Wedstrijdnumme
r:


BK12023


za 21/09 Achilles Wolven -  KCR F3
10:30


Dames Hanna Maessen, Paschalia Raskou


Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen


Coach Selene van Ee, Wesley Smit
Verzamelen 10:00
Scheidsrecht
er


Achilles A3


Locatie Pomonaplein in Den Haag
Opmerking afgemeld: Faylinn Verbeek







12
Volgende week 28 en 29 september


HKV/Ons Eibernest – Achilles
HKV/Ons Eibernest 2 – Achilles 2
PKC/SWKGroep 4 – Achilles 3
KVS/Maritiem 4 – Achilles 4
OKV 4 – Achilles 5
Dijkvogels 3 – Achilles 6
Avanti/Post Makelaardij 6 – Achilles 7
Achilles 8 is vrij
HKV/Ons Eibernest A1 – Achilles A1
VEO A1 – Achilles A2
KIOS A1 – Achilles A3
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1
Avanti/Post Makelaardij B4 – Achilles B2
Merwede/Multiplaat B3 – Achilles B3
Achilles C1 – Fortuna/Delta Log. C2
Achilles C2 – Die Haghe C2
Avanti/Post Makelaardij C6 – Achilles C3
Achilles D1 – Sporting Trigon D1
Achilles D2 – Die Haghe D2
Achilles D3 – VEO D1
ALO E1 – Achilles E1
Valto E4 – Achilles E2
Achilles E3 – Fortuna/Delta Log. E5
Achilles E4 – Madjoe E4
Achilles Tijgers – HKV/Ons Eibernest F1
Meervogels/Fisica F1 – Achilles Beren
Avanti/PostMakelaars F3 – Achilles Wolven


Za 15.30 uur
Za 14.00 uur
Za 17.00 uur
Za 15.30 uur
Zo 11.00 uur
Za 14.00 uur
Za 17.30 uur


Za 12.30 uur
Za 13.00 uur
Za 12.30 uur
Za 10.25 uur
Za 12.00 uur
Za 11.30 uur
Za 11.20 uur
Za 13.20 uur
Za 12.00 uur
Za 12.20 uur
Za 09.20 uur
Za 10.20 uur
Za 12.30 uur
Za 10.30 uur
Za 10.00 uur
Za 11.00 uur
Za 09.00 uur
Za 09.00 uur
Za 11.00 uur
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VELDDIENSTEN
Zaterdag
09.00 – 10.30 Gamze, Peter Z.
10.30 – 11.30 Sander, Wesley
11.30 – 12.45 Annelotte
12.45 – 14.00 Mark, Robbin
14.00 – 15.30 Coach B2
15.30 – 17.00 Twan
17.00 – 18.30 Bastiaan
18.30 – einde Rick R,


Zondag
11.00 – 12.30 Niek
12.30 – einde Roger


Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!!


WASROOSTER
16-09 Anneke Zoutendijk
23-09 Coby Linse
30-09 Marian Lijmbach
07-10 Olga van Reijn
14-10 Monique Alsem


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. 





