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 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
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Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
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Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
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 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
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De brief van Frans Britzel 
********************** 

 
Beste Achillianen, 
 
Maandag 7 oktober waren Arthur Bolder en ondergetekende namens het Bestuur van Achilles aanwezig bij de 
herdenkingsbijeenkomst bij ’t Haantje in Rijswijk. Tien verzetsstrijders werden op 7 oktober 1944 bij het 
spoor doodgeschoten en één van hen was Achilliaan Frans Britzel.  Al meerdere jaren is er een delegatie van 
Achilles tijdens de herdenkingsbijeenkomst aanwezig. Voor de herdenkingsbijeenkomst was Bien Clay, 
familie van Frans, aanwezig om een toespraak te houden. Ik raad een ieder aan, jong en oud, om de tijd te 
nemen en haar verhaal met grote aandacht te lezen. Hetzelfde geldt voor de toespraak van de burgemeester 
van Rijswijk,  Michel Bezuijen. 
 
Harald Braakman, 11-10-2019 
 
Herdenkingsbijeenkomst 7 oktober 2019 

 
 
Voor dat ik begin met de brief van oom Frans Britzel wil ik mijn moeder Corrie bedanken voor alle keren dat ze 
vertelde over haar familie geschiedenis. Ze heeft de moed gehad om over de oorlog te vertellen en dus ook over oom 
Frans met al het verdriet dat daarbij hoort. Ze heeft me geholpen met het inkorten van zijn brief en uitleg gegeven als 
iets onduidelijk was. Hoewel Frans gestorven was, was hij onderdeel van ons familieleven, zo werd Frans en de oorlog 
een onderdeel van mijn leven.  Dat mensen ten strijde gaan, opkomen voor elkaar is een bijzonderheid die in mij 
gekropen is. Dat is wat telt, groot of klein.  
 

  
 
Rijswijk 7 oktober 2019 
 
Vanavond zijn we weer bijeen bij ’t Haantje.  
De plek waar op 7 oktober 1944 tien mannen dood geschoten werden door een vuurpeloton, omdat ze streden 

voor vrijheid en gelijkheid, deze plek is gekozen door de Duitsers als revanche voor de spoorweg 
staking.  

 
Het gezin van oom Frans bestond uit: Vader Frans Britzel, moeder Grietje Britzel- Furda en zijn drie zussen Bien, 
Corrie en Iet. 
 
In oktober 2015 heb ik op deze zelfde plek een verhaal van mijn moeder vertelt. Het ging o.a. over de brief die ze kreeg 
van haar broer Frans in augustus 1944 voor haar verjaardag. Hij maakte een afspraak om met  z’n vieren een foto te 
laten maken voor de trouwdag van hun ouders. Mijn moeder beschrijft de spannende tocht met hun vieren door Den 
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Haag, oom Frans was al een aantal keren bijna opgepakt door de Gestapo. Voor de kinderen was het een warm samen 
zijn. De grote foto hing altijd bij zijn ouders aan de muur. 
 
De brief heeft veel “oorlogshumor” zoals mijn moeder het noemt.  Er was nauwelijks geld en ook weinig eten in 
Nederland. Iets zwart kopen is kopen op een manier die de  Duitsers verboden.  In de oorlog kreeg je distributie 
bonnen om eten te kopen, maar er was bijna niets met die bonnen te kopen. 
Pim is een naam van Frans in het verzet. Hij koos die naam omdat zijn vriend, die ook in het verzet zat, Pim van 
Doorn, al eerder omgekomen was. Oom Frans kwam heel soms nog even thuis. 

 
 
De brief van Oom Frans. 
 
‘s -Gravenhage, 8 augustus 1944 
 
1ste boek 
Lieve Zus, 
Allereerst hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Hoe oud je nu wordt weet ik heus niet. Ik geloof 19, is het niet? Gelukkig dat moeder me 
van de week zei dat ik dinsdag moest schrijven, want dat je anders de brief niet op tijd kreeg. Zondag vieren we je verjaardag hè? Dus kom 
ik zondag in hoogst eigen persoon mijn middelste zus feliciteren. 
Hier volgt een bevel, dat absoluut opgevolgd moet worden. Overal ben ik zeer geliefd, dat weet je natuurlijk wel. En omdat iedereen voor me 
vliegt is het me gelukt bij m’n privé fotograaf een afspraak te maken.  De hele maand augustus was al besproken. Maar omdat ik zo geliefd 
ben, heb ik hem bevolen de drie zusters en het zwarte schaap Britzel a.s. zaterdag om kwart voor vier te ontvangen om een luis van een foto 
te maken. Een knots van een foto wordt het. Ik kan ze krijgen van f. 5,- -, f. 10,- - en f. 25,- -. Maar die waren te klein naar mijn zin. 
En Vader en Moeder zijn maar eenmaal 25 jaar getrouwd, dus moeten we goed voor de dag komen. Kosten f. 35,- - met een houten lijst ( 
die zwart gekocht moet worden) , is het f45,- -. Voor jou heb ik ’t bedrag vastgesteld op f. 20,- -,  Bien f.20,- - en ik f.5,- -.  
Ik ben maar een arme knul. Ietie heeft ook niet veel dus moeten Bien en jij het samen zo’n beetje opknappen. Jullie verdienen genoeg. 
 
 

 
 
2de boek 
De laatste regel van het 1ste deel moet je maar niet serieus nemen. Ik heb je maar een beetje gepest ( Ik weet niet of je geplaag met een d of een 
t schrijft, daarom het andere woord) Ik hoop niet dat je er slecht van wordt.  
Maar luister. Ik heb nog wel een beetje geld, wel 2 beetjes ook.  
Dus het overgrootte deel zal ik voor m’n rekening nemen. Het kan zijn dat ik het allemaal betaal, we geven het toch met z’n vieren. Vader 
en moeder hoeven er niets van te merken. Verder moeten er ook bloemen zijn en dan natuurlijk eterij. Iet steelt iedere week suiker en heeft nu 
zowat een half pond. Ik heb 2 suikerbonnen in ieder geval. Dus ook een kilo. Van boter zal ik ook ongeveer 1 pond zien te krijgen, dus we 
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kunnen 1 of 2 grote taarten laten maken. Jullie moeten van wat er over is ( en dat is nog flink wat) maar koekjes of ballen of weet ik wat 
maken. Als het maar te eten is.  
Van de distributie dienst krijg je voor zo’n gelegenheid ook nog wat. Suiker en boter en brood, niet veel natuurlijk, maar ’t is in ieder geval 
meegenomen. 
 
Ik wilde deze week nog naar Groningen gaan om de verschillende ooms en tantes te spreken. 
Hoewel het niet lollig is, omdat de treinen nogal beschoten worden. 
  
 Het wordt geen trilogie, want ik ben uitgeput. Dus zus, een prettige dag daar in Vogelenzang en tot zaterdag. Zet je gewone gezicht maar 
op, dan ben je al knap genoeg. Bien en Iet doen dat ook. Tegen mij kunnen jullie toch niet op. Het moet een moord foto worden. 
Veel plezier en veel liefs, Pim 
Een zoen krijg je zondag mondeling en je cadeau natuurlijk ook.  
                                                               
Einde van de brief 
 
Er woonde familie van Frans in Groningen, maar mijn moeder vermoed dat oom Frans schrijft dat hij op familie 
bezoek gaat, maar dat hij in werkelijkheid verzetswerk deed in Groningen. 
 
Op de verjaardag van mijn moeder en het feest van zijn ouders op 22 september is Frans nog geweest. Kort daarna 
werd Frans opgepakt door de Duitsers in het huis waar ze als verzetsgroep samen kwamen, er was een verrader in de 
groep. De groep heeft ongeveer een week in het Oranje hotel in Scheveningen gezeten voordat ze op deze plek 
doodgeschoten werden. 
 
Van mijn ouders kreeg ik een keer een kaart met een gedicht van Robert F. Kennedy. 
 
Elke keer dat iemand opstaat voor zijn idealen,  
of werkt aan het verbeteren van het lot van anderen 
of vecht tegen onrechtvaardigheid,  
veroorzaakt hij een rimpeling van hoop. 
En wanneer al die verschillende rimpelingen,  
uit miljoenen centra van energie en moed, samenkomen, 
zullen zij een stroming vormen die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand zal ondermijnen. 
 
Corrie Clay-Britzel en Bien Clay 
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*** 
Speech herdenking Haantje 7 oktober 2019 

Burgemeester Michel Bezuijen * Rijswijk, 7 oktober 2019 
 

 
 
Ons land is sinds kort een nieuw oorlogsmonument rijker. Op vrijdag 6 september jl. opende Koning Willem-
Alexander het Nationaal Monument Oranjehotel. “Oranjehotel” een mooie naam voor een vreselijke plek. De ouderen 
onder ons zullen weten wat dit voor een plek was, de jongeren zeer waarschijnlijk niet. Oranjehotel was de bijnaam 
voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bijnaam die in de oorlog aan het complex werd 
gegeven, als eerbetoon aan de verzetsstrijders die hier waren opgesloten. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier 
ruim 25.000  mensen gevangen voor verhoor en berechting. Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de 
Duitse wetten had overtreden.  
 
Veelal verzetsstrijders, maar ook Joden, Jehova's getuigen, communisten en mensen die vanwege een economisch delict 
werden vastgezet, zoals zwarthandelaren.  Zelfs kinderen werden hier vastgehouden, zoals Héléne Berman-Cohen. Zij 
was 8 jaar toen ze met haar Joodse moeder in januari 1945 hier terecht kwam. Zij is een van de weinigen die uit eigen 
ervaring kan vertellen over het verblijf in de oorlogsgevangenis. Zij herinnert zich de eenzaamheid, de verveling en het 
eten dat door een luikje in de deur naar binnen werd geschoven. Dat moest ze heel snel pakken anders lag het op de 
grond. 
 
In het Nationaal Monument Oranjehotel worden de verhalen verteld van de gevangenen. Verhalen over angst, hoop, 
geloof en vaderlandsliefde. Er wordt getoond hoe kwetsbaar vrijheid is en welke keuzes mensen maken op het moment 
dat rechteloosheid, onderdrukking en vervolging de samenleving in zijn greep hebben. De gevangenen verkeerden in 
grote onzekerheid over hun lot. 
Vertrek uit het Oranjehotel kon betekenen: vrijlating, deportatie naar concentratiekampen of fusillade.   
 
Dodencel 601 is in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Op de muren staan boodschappen van geloof en hoop 
en het morsealfabet, zodat er tussen de cellen onderling gecommuniceerd kon worden. Onder de gevangenen in het 
Oranjehotel zaten bekende personen, zoals de 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema, Titus Brandsma, George 
Maduro, Simon Vestdijk, Heinz Polzer (beter bekend als Drs. P.) en Corrie ten Boom. 
Maar ook vele anderen, zoals de 10 mannen die op 7 oktober 1944 op deze plek werden doodgeschoten. 
 
Waarom zijn deze 10 mannen hier, vandaag precies 75 jaar geleden, gefusilleerd?  
Het begon in september 1944 bij de oproep vanuit Londen van de regering in ballingschap tot een algehele treinstaking. 
Men kwam na deze oproep in verzet en het treinverkeer kwam binnen enkele dagen grotendeels stil te liggen. 
Als antwoord hierop schakelde de Duitse bezetter personeel van de Duitse spoorwegen in. Dit bracht verzetsgroepen 
ertoe om de spoorlijn tussen Den Haag en Delft, in de buurt van de plek waar wij nu staan, op te blazen. Op 25 
september 1944 blies een Delftse verzetsgroep de rails en één van de masten van de bovenleiding op. 
De schade werd snel hersteld, maar op 6 oktober vond er een tweede sabotageactie plaats, niet alleen op deze plek, 
maar ook in Delft werd het spoor onklaar gemaakt. 
Als vergelding voor deze verzetsdaden werden in Delft huizen langs de spoorbaan in brand gestoken en in de buurt van 
molen De Roos werd een aantal mensen in koele bloede gefusilleerd. 
 
De 10 mannen die nabij dit monument de dood vonden waren allen lid van een verzetsgroep die een week van tevoren 
aan de Laan van Meerdervoort was opgepakt en die gevangen zaten in de Scheveningse gevangenis, het eerder 
genoemde: Oranjehotel. 

https://www.oranjehotel.org/nl/bekende-gevangenen/erik-hazelhoff-roelfzema/
https://www.oranjehotel.org/nl/bekende-gevangenen/titus-brandsma/
https://www.oranjehotel.org/nl/bekende-gevangenen/george-maduro/
https://www.oranjehotel.org/nl/bekende-gevangenen/george-maduro/
https://www.oranjehotel.org/nl/bekende-gevangenen/corrie-ten-boom/
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Ze hadden met de sabotage van het spoor niets te maken. 
 
10 mannen, de jongste was 22 en de oudste 53 jaar, werden hier als vergelingsactie doodgeschoten. Toevallige 
voorbijgangers moesten toekijken. Beelden die deze mensen een leven lang niet meer hebben kunnen vergeten en een 
gebeurtenis die grote impact heeft gehad op de Rijswijkse bevolking. De namen van de mannen uit deze verzetsgroep 
staan op dit monument. 
Frans Britzel, 24 jaar * Pieter Bogaard, 42 jaar * Roland van Golberdinge, 29 jaar * Christiaan van ’t Hoff, 53 jaar * 
Roelof Koopmans, 22 jaar * Hermanus Schram, 22 jaar * Hendrik Stavast, 24 jaar en zijn broer Pieter Stavast, 22 jaar * 
Klaas de Vries 28 jaar  en Jacobus de Waal, 44 jaar. 
 
Het zijn de persoonlijke verhalen die altijd de meeste indruk maken. 
Frans Britzel was één van de slachtoffers van de fusillade. Zijn nicht Bien Clay zal herinneringen aan hem met u delen. 
Herinneringen die haar moeder heeft aan haar broer. 
 
Dit jaar en in 2020 herdenken en vieren wij. 
Wij herdenken de mensen die 1940 – 1945 niet hebben overleefd. 
Wij vieren dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat wij sindsdien in vrijheid leven.  
Laten wij onze vrijheid koesteren, zodat de mannen die wij vandaag herdenken en de vele anderen die hun leven voor 
onze vrijheid hebben gegeven,  niet voor niets zijn gestorven. 
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(2018) DELFT - Een bijzondere vondst in de kelder van het politiebureau in Delft. Agenten die de kelder opruimden, 
vonden onder in een doos twee pamfletten uit de Tweede Wereldoorlog. Op één van die pamfletten wordt het 
neerschieten van twaalf, in de ogen van de Duitsers, 'terroristen' bekendgemaakt. In de 'Bekanntmachung' melden de 
SS- en de politiebaas dat de spoorbaan tussen Rijswijk en Delft op 7 oktober 1944 door terroristen is vernield. 'Als 
eerste tegenmaatregel zijn twaalf Nederlanders op de plaats van de misdaad doodgeschoten', meldt het pamflet, dat 
zowel in het Nederlands als het Duits is opgesteld. De slachtoffers waren volgens de Duitsers diezelfde dag ter dood 
veroordeeld omdat ze stakend spoorwegpersoneel ondersteunden. 
Volgens de website tracesofwar.nl gaat het om tien slachtoffers die werden gedood als vergeldingsactie. De tien Haagse 
verzetsmensen waren een week eerder al gearresteerd en hadden niets te maken met de sabotage van de spoorlijn. Voor 
hen staat een monument bij de spoorwegovergang aan 't Haantje in Rijswijk. 
 
Ongeregeldheden 
In het andere pamflet maakt burgemeester G. van Baren van Delft op 20 juni 1940 bekend dat 'de burgerij' die avond 
niet naar buiten mag, omdat er een avond eerder ongeregeldheden waren.    
 

 
 
 

https://www.tracesofwar.nl/sights/4816/Oorlogsmonument-Rijswijk.htm
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Week van de scheidsrechter 
************************ 

 
Van 5 t/m 13 oktober 2019 is de week van de scheidsrechter. Ook dit jaar doet 
Achilles weer mee aan de landelijke campagne om de scheidsrechters in het zonnetje te 
zetten. Deze waardering is natuurlijk op zijn plaats, want zonder de inzet van deze 
vrijwilligers is het spelen van wedstrijden immers niet mogelijk. 
 
Bij Achilles beschikken we inmiddels over een mooie groep scheidsrechters voor de thuiswedstrijden in de 
breedtesport. Daarnaast mogen we trots zijn op onze A-jeugd, die onder begeleiding jeugdwedstrijden fluit. Zo werkt 
Achilles aan het continu opleiden van nieuwe scheidsrechters.  
 
Ook voor de wedstrijdsport zijn scheidsrechters opgeleid, maar nog niet voldoende om aan de verplichte levering (de 
rompregeling) te voldoen. Door te blijven werken aan de scheidsrechtersopleiding hopen we hier de komende jaren 
stappen voorwaarts te zetten. We beschouwen de week van de scheidsrechter daarbij als een steuntje in de rug. 
 

In het kader van de week van de scheidsrechter hebben alle 
scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van Achilles een presentje 
gekregen. Alle bondsscheidsrechters kregen een fles wijn en de 
scheidsrechters in de breedtesport een beker met inhoud. Ook het 
komende weekend worden deze presentjes weer uitgereikt. 
 
O ja, aan alle coaches en spelers; vergeet natuurlijk niet de 
scheidsrechter na de wedstrijd een hand te geven en hem/haar te 
bedanken voor het fluiten. 
 

Marinus 
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Activiteiten Agenda Senioren 

20-10 Run4Semmy 15-11 
20-12 
26/6 – 29/6 

Klaverjas 2 
Klaverjas 2 (Kerst) 
CR kamp 

 
 

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

 
Roda – Achilles 17-18 
Roda 2 – Achilles 2 17-17 
KCC/SO natural 4 – Achilles 3 34-16 
Weidevogels 3 – Achilles 4 12-17 
Achilles 5 – ALO 3 14-12 
Valto 5 – Achilles 6 16-11 
Achilles 7 – ONDO 5 6-16 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 15-8 
Achilles 8 – ALO 7 10-8 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Roda – Achilles 17-18 
KIOS – HKV/Ons Eibernest 12-13 
ZKV – Victum 25-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 6 6 0 0 12 107 78 29 0 
ZKV 5 4 0 1 8 80 66 14 0 
HKV/Ons Eibernest 5 4 0 1 8 84 78 6 0 
Die Haghe 5 1 0 4 2 99 101 -2 0 
Roda 5 1 0 4 2 62 66 -4 0 
KIOS 5 1 0 4 2 61 75 -14 0 
Victum 5 1 0 4 2 73 100 -27 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Roda 1 – Achilles 1 
Achilles heeft het moeilijk bij Roda, maar blijft ongeslagen 
Na een week vol regen, kou en twee trainingen in de zaal mochten we zaterdag afreizen naar Westzaan voor een 
wedstrijd tegen Roda. Ondanks dat we ongeslagen bovenaan stonden en Roda twee punten had behaald uit vijf 
wedstrijden, wisten we dat we scherp moesten zijn. Van te voren nog even de weersvoorspelling gecheckt en het zou 
droog blijven, daar kon het dus niet aan liggen vandaag. De bespreking van Glenn en Jan was duidelijk: iedereen weet 
waar zijn/haar sterke punten liggen en waar we elkaar moeten helpen. Een goede voorbereiding is het halve werk zou je 
zeggen… 
In de eerste helft hadden wij het vooral lastig met het fysieke spel en de vechtlust van Roda. Ze gingen met volle 
overtuiging voor elke bal en wij werden op sommige momenten te makkelijk aan de kant gezet. Daarbij scoorden ze 
ook hun balletjes en namen ze de leiding in de wedstrijd. In onze aanval werden wel genoeg kansen gecreëerd, maar aan 
de afronding ontbrak het te vaak. We liepen dus achter de feiten aan, maar gelukkig konden we wel steeds aanhaken en 
werd het gat niet groter dan twee doelpunten. Met 9-8 gingen we de rust in.  
Afgelopen wedstrijden maakten we elke keer in de tweede helft het verschil, dus na een korte rust met de nodige 
aanmoedigingen en tips hoopten we in de tweede helft een goede prestatie neer te zetten. Onze eerste aanval begon 
met een goal waardoor we gelijk kwamen. Hierna volgden nog drie doelpunten van onze kant waardoor we opeens 9-12 
voor stonden.  
Helaas ontbrak het ons later in de tweede helft aan focus, waardoor we veel domme ballen om onze oren kregen. 
Hierbij ging het vooral om herhaaldelijke overtredingen en kregen daarom veel stippen en vrije ballen tegen. Hier 
moeten we volgende keren echt slimmer mee omgaan, want hierdoor werd de wedstrijd nog onnodig spannend 
gemaakt. De voorsprong hebben we niet meer uit handen gegeven, maar makkelijk was deze wedstrijd absoluut niet. 
Uiteindelijk werd het 17-18 en mochten we de punten meenemen naar Den Haag.  
Gaaf om te zien dat er weer flink wat publiek aanwezig was! We hopen jullie volgende week weer te zien, dit keer in 
Zaandam tegen ZKV. Het zou mooi zijn als we de reeks gewonnen wedstrijden door kunnen zetten en zo ongeslagen 
de zaal in gaan. 
 
Tot volgende week! 
Daphne 
 
Roda 2 - HKV Achilles 2  
Na de mooie overwinning van vorige week op Die Haghe, was deze week 
Roda aan de beurt. Bekende tegenstander voor een aantal van ons, want daar speelden we vorig jaar met Achilles 3 in 
de zaal tegen. Op papier een tegenstander die wij moeten verslaan, want ze stonden immers op de laatste plek. Maar we 
moesten zeker niet onderschatten. 
 
En hoe we begonnen. Door mooie, snelle aanvallen te creëren stond het al snel 1-5 voor ons. Dit kwam ook mede door 
de velen rebounds die werden gepakt door Sander Suurd. Na deze goede periode leek het of Achilles een stapje terug 
deed, want Roda kwam even goed terug. Daarom eindigde de eerst helft in 8-8. 
 
Na de rust was het weer een echte wedstrijd die over en weer ging. Dus na 10 minuten stond er ook een stand van 12-
12 op het scorebord. Nu kwam er een moment dat Achilles de betere partij was een gat van drie punten wist te maken. 
Helaas kwam Roda net zo makkelijk weer gelijk en zelfs op een punt voorsprong. Na wat gedoe met de scheids over 
hoeveel speeltijd er nog was, konden we door. Laatste paar minuten en Roda scoort. 17-16. Achilles weer in de aanval 
en na een warrige beslissing van de scheidsrechter kregen wij de bal. De tegenstander was niet aan het opletten en de 
gelijkmaker werd gemaakt. Meteen daarna floot de scheidsrechter af en was de wedstrijd afgelopen. Eindstand 17-17. 
 
Toch nog met één punt naar Den Haag, hoewel we daar best blij mee kunnen zijn. Maar toch als team wel hard 
geknokt tot op het laatste moment. Ik wil nog snel even alle toeschouwers die helemaal naar Westzaan zijn gekomen 
bedanken. Volgende week alweer de laatste thuiswedstrijd op het veld in 2019 met als tegenstander VEO 3. Die maar 2 
puntjes minder heeft dan ons, dus alle support is van harte welkom. Tot volgende week! 
 
Groetjes 
Joël Sanches  
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KCC 4 -Achilles 3 
Zaterdag stond, op papier, de lastigste wedstrijd in deze poule op het programma. KCC 4, vorig jaar nog ten onder 
gegaan in de finale voor promotie naar de hoofdklasse, nu dus spelend in de 1e klasse. Zoals je begrijpt, niks te 
verliezen, dus we gingen vrijuit de wedstrijd in.  
 
Na het beginsignaal werd al snel het grote verschil tussen de twee ploegen duidelijk, zuiverheid in de schoten. Al snel 
kwamen we op een 5-1 achterstand. Alhoewel wij ook veel kansen kregen door in vlagen goed combinatiespel, werd de 
achterstand toch steeds groter. Waar wij bijvoorbeeld 4 aanvallen nodig hadden voor een goal, hadden zij er 1 of 2 
nodig. Veel slimme balletjes, maar vooral een heel zuiver schot hielp KCC naar een ruststand van 17-7. 
Aan het begin van de tweede helft kwamen we goed uit de startblokken, we scoorden goed mee met KCC en het spel 
zag er ook leuk uit. Ook verdedigend begonnen we sterk aan de tweede helft en het was mooi om te zien hoe iedereen 
in het vak Wesley hielp om zijn zuivere heer uit te schakelen. Op een gegeven moment begon KCC weer aan een snelle 
reeks doelpunten wat uiteindelijk resulteerde in een eindstand van 34-16. Een flinke uitslag dus tegen de favoriet voor 
de titel, maar we kunnen toch nog trots zijn op ons record van meeste doelpunten van 16 goals in de competitie tot nu 
toe.  
 
Deze week weer hard trainen voor de wedstrijd van aankomende zaterdag tegen Albatros 3, waar we de punten moeten 
én gaan pakken! 12:45 op het Achillesveld! Tot zaterdag! 
 
Mark 
 
Weidevogels 3 - Achilles 4 
Om 17u startte het 4e de belangrijke wedstrijd in Bleiswijk tegen Weidevogels 3. Dat deze ploeg laatste staat mocht op 
voorhand niet leiden tot onderschatting. Zeker omdat we voor de wedstrijd wisten dat concurrent Refleks het had 
afgelegd tegen concurrent Fiks. En laat Fiks nu juist de tegenstander zijn voor aankomende week (thuis).  
Het mag dan niet gebeuren dat je door te weinig focus punten laat liggen. 
 
Vooraf dus duidelijk dat we scherp en gefocust moesten zijn. Vooraf ook duidelijk dat we qua rebound wel over 
zouden moeten hebben. Het strijdplan was dan ook duidelijk: degelijke aanvallen en probeer af te ronden op een goede 
rebound. En zo geschiedde. 
 
Althans, wat betreft spelbeeld. Achilles 4 zette goede aanvallen neer en wist over veel schijven kansen te creëren, maar 
de doelpunten vielen ietwat moeizaam.  
 
Met rust stonden we slechts een doelpuntje voor: 6-7. Prima spel, maar we schroomden om het verschil te maken. 
Desalniettemin stonden we steeds aan de goede kant van de score. Na 10-12 konden we de laatste 10 minuten uitlopen 
naar 12-17. 
 
Al met al een prima pot en dito resultaat. Het is goed om te zien dat iedereen tot kansen komt en doelpuntjes meepikt. 
 
Zoals gezegd; aankomende zaterdag (14:40u thuis) de kraker tegen Fiks 3. In dat duel wordt beslist welke ploeg zich 
herbstmeister mag noemen. 
 
Tot dan! 
Tjitse 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 14-24 
Weidevogels A1 – Achilles A2 20-20 
GKV A1 – Achilles A3 14-3 
Achilles B1 – KZ Danaiden B1 15-8 
GKV B1 – Achilles B2 13-11 
ONDO B4 – Achilles B3 12-3 
Achilles C1 – Tempo C1 10-10 
Achilles C2 – Dijkvogels C2 3-0 
ONDO C3 – Achilles C3 2-10 
Achilles D1 – KZ Danaiden D1 4-5 
Achilles D2 – GKV D1 2-11 
Refleks D2 – Achilles D3 17-2 
Achilles E1 – ODO E2 11-3 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E2 0-16 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E1 4-9 
Achilles E4 – Fluks E2 1-7 
Die Haghe F1 – Achilles Tijgers 11-9 
Achilles Beren – ODO F1 5-27 
VEO F1 – Achilles Wolven 5-2 
 
Na het eerste punt tegen De Meervogels was de B1 er afgelopen zaterdag op gebrand om de eerste overwinning binnen 
te halen. De uitwedstrijd tegen KZ Danaïden werd verloren, mede door een totaal gebrek aan scherpte in de eerste 
helft. Er werd dan ook afgesproken gelijk vanaf het begin veel druk te geven om Danaïden te laten zien dat er niets te 
halen viel. 
Dat lukte eigenlijk maar half. Er werd weliswaar goed druk gegeven en sterk voorverdedigd, de eerste echte kans was 
gelijk een doelpunt, evenals een schot erna. We keken dus al snel tegen een 0-2 achterstand aan. Waar we in de 
uitwedstrijd na zo’n zelfde start ons hoofd verloren, bleven we nu goed korfballen. In al onze wedstrijden hebben we 
inmiddels bewezen dat we ons terug kunnen knokken van een achterstand en dat deden we nu dan ook. 
Mede dankzij Ivy die aan de lopende band ballen onderschepte, kreeg de aanval veel tijd om te scoren. Na de 2-2 was 
het met 2-3 en 3-4 nog twee keer Danaïden dat de voorsprong pakte, maar daarna ging voor de eerste helft verdedigend 
de boel op slot. Vrijwel ieder gemist schot van Danaïden werd door ons afgevangen en met gemopper op zichzelf en 
teamgenoten waren wij al bijna niet meer nodig om ze uit hun spel te halen. Met enkele goede schoten en een mooie 
actie waarbij Quinn precies op het juiste moment uitstapte pakten we een 6-4 voorsprong bij rust. 
De tweede helft wist KZ Danaïden tot 8-6 bij te blijven, mede doordat wij te veel een-schots-aanvallen hadden. Daarna 
vielen de doelpunten plots als rijpe appels. Binnen zes minuten stond het 14-7 en was de wedstrijd gespeeld. In het 
restant van de wedstrijd werd de score nog naar 15-8 getild. 
Wederom was het goed te zien dat enkele situaties waar op getraind was terugkwamen in de wedstrijd. Ook de 
verdedigende scherpte was top. Aanvallend is er voorlopig nog wel wat ruimte ter verbetering. Er waren mooie acties 
en enkele lange aanvallen, maar de meeste aanvallen waren te kort. Dit is een puntje van aandacht voor in de zaal. 
B1, complimenten voor jullie veerkracht en strijdlust! 
Mick, Levi en Nikki: bedankt voor het invallen en reservestaan. 
 
Vandaag stond VEO op het programma voor Achilles F3. VEO had maar twee punten meer dan Achilles, dus het 
beloofde een spannende wedstrijd te worden. De kids waren scherp. Naar aanleiding van het eigen goal van vorige 
week hebben we nu voor de wedstrijd duidelijk aangegeven in welke korf we moeten scoren de eerste helft. Braaf 
knikken ze allemaal ja, maar nog geen minuut onderweg en er wordt al op de verkeerde korf geschoten. De ouders en 
trainers krijgen een flashback naar vorige week maar gelukkig scoren we een keer niet. Het was inderdaad een 
spannende wedstrijd, doelpuntrijk zeker niet. Verdedigend zit het goed, we zijn er allemaal goed bij! Met rust staat het 
dan ook 0-0. In de rust een powerspeech gegeven en uitgelegd dat we sneller naar onze eigen korf moeten rennen, maar 
ook sneller moeten gooien. Grappig is dat alle kinderen altijd trots vertellen dat ze rennen heel leuk vinden, maar in de 
wedstrijd is er bijna nooit iets van terug te zien �. Na rust waren we het wel even kwijt, de concentratie leek op. VEO 
kon maar vrij blijven schieten. Helaas stonden we dan ook 5-0 achter na de derde tien minuten. De trainers zijn stiekem 
wel een beetje boos geworden. Er is even duidelijk gemaakt dat we weer moeten vechten, zoals we elke week doen. 
Gelukkig stonden er de laatste tien minuten weer echte leeuwen in het veld, zoals wij deze toppers kennen. We vochten 
voor elke bal, we waren goed aan het verdedigen én we scoorden twee keer!! We staan met zijn allen te juichen na elk 
goal, het is geweldig om te zien. We rennen zelfs het veld uit om het scorebord even goed te zetten. Ook deze week 
hebben jullie weer stappen gemaakt en het is leuk om naar jullie te kijken. Helaas konden we deze week niet de 
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overwinning binnenslepen, wat jullie zeker gegund is. Maar met 5-2 verliezen, is zeker niks mis. Gelukkig hebben we de 
strafworpen wel gewonnen met 2-3!  Nog een weekje op het veld trainen voor de laatste wedstrijd tegen Die Haghe. 
Daarna gaan we lekker de zaal in om te knallen!   
Wesley, Damian & Selene  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS A1 - Achilles A1 14-24 
We schrijven zaterdagmorgen 12 oktober. De weergoden waren ons niet gunstig gezind. Een vieze druilerige motregen 
met tussendoor een droog momentje. Op naar Scheveningen waar de wedstrijd tegen KVS A1 op het programma 
stond. Op papier appeltje eitje maar onderschatten is een “no go”. 3 punten los van de concurrentie en deze 
voorsprong mocht niet weggegeven worden. 
 
Wederom ongeloof. De vorige wedstrijd met 5 - 1 achter in 5 minuten nu 2 - 5 achter in 10 minuten. 1 supporter bleef 
ijzig kalm. “The Wizard” Simon. Uiterlijk kalm, onbewogen en met een glimlach om zijn mondhoeken. Wacht maar 
oreerde het orakel. We winnen met 10 punten verschil.  
 
Het was alsof er weer een knop om ging bij de 5. De dames en heren van de A1 hadden duidelijk schoon genoeg van de 
achterstand. De locomotief kwam op gang en binnen een mum van tijd stond het weer 5 -5! KVS creëerde nog wel wat 
kansjes maar kwam niet meer aan de bak. Ruststand 7 - 12. 
 
De 2e helft ving aan en de ene actie nog mooier als de andere. De mooiste was dit keer van Cino. Een toverbal die het 
verdient om ingelijst te worden. Om de reserves ook speeltijd te geven werd Noah B ook nog ingezet. Eerste balcontact 
en een doelpunt. 2e en weer een doelpunt. Snelle vakwissels en 3e weer een doelpunt. Grote klasse maar ook een 
verdienste van het hele team. Want dat is het. Een gunfactor en ultiem spelplezier! 
 
Na de wedstrijd even verhaal gehaald bij The Wizard. Hoe het kon dat hij elke uitslag kon voorspellen. Geluk? The 
Wizard glimlachte minzaam. “Logisch toch...als je na 1 helft met 7 - 12 voor staat verdubbel je de score voor de 2e 
helft. Dat maakt 14 - 24.” Pfffff wat een man. 
 
Zaterdag de 19e staat TOP A2 op het programma. Komt dat zien. 
 
Papa Ben 
 
ONDO C3 – Achilles C3 
Vandaag als aanvoerder hebben we gewonnen. De standwas 2-10 en dat komt doordat we er honderd procent voor 
gegaan zijn. Een mooie gelijkmaker 2.2 door mij en ik weet niet wie er nog meer heeft gescoord heeft maar het was een 
mooie wedstrijd. Het seizoen is zo mooi afgesloten en we gaan knallen in de zaal.  
 
Groetjes, 
Armin van de C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
25-10 Halloween 
 
 

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

 
Deze week 2 dubbele verjaardagen. Als eerste viert op 17 oktober Viggo 
Linse zijn 12e verjaardag. Op 18 oktober dus 2 jarige t.w.Cino Koene en 
Lianne Plugge. Cino wordt 18 en Lianne wordt 10 jaar. 
Op 20 oktober weer 2 jarige t.w. Malek Thomas en Siemen Mathot. Malek 
wordt 11 en Siemen wordt 12. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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AC 
*** 

 
AC Halloween Horrortocht 
Dit jaar willen we weer flink uitpakken met Halloween. Op vrijdag 25 oktober verwachten 
we alle C, B en A teams in de kantine. We gaan daar namelijk eerst een horrorfilm 
kijken om met zijn allen goed in de stemming te komen. Want daarnagaan we namelijk in groepjes naar een geheime 
locatie waar jullie een heuse Horrortocht zullen lopen. Wat jullie precies tegen gaan komen is natuurlijk een 
verassing. Maar je kunt er van uit gaan dat de tocht niet bedoeld is voor kindertjes met een zwakke maag. 
We willen jullie vragen of jullie jezelf willen aanmelden per groepje, zodat we een strak schema kunnen opstellen om de 
groepen op tijd te laten vertrekken op de fiets. Je mag je ook alleen aanmelden dan delen wij je bij een groepje in. 
Groepjes bestaan uit max 6 personen. Kleinere groepjes worden aangevuld. 
Van belang is dat je die avond op de fiets naar Achilles komt. Mocht je snel bang zijn kleed je dan vooral in het zwart 
aan, dan val je misschien wat minder op voor al het engs dat je te wachten staat. 
Praktische info: 
Kom op de fiets (met verlichting). 
Film start 19.00 uur. Be there! 
Eerste groep gaat om 20.30 weg. De laatste groep is uiterlijk 23.00 klaar. 
Je mag een zaklamp mee maar gebruik deze zo min mogelijk. 
Na de tocht worden degenen die het overleefd hebben teruggebracht naar Achilles. Daar krijg je nog een koekje als 
troost en daarna is de activiteit afgelopen. Meld jezelf of je groepje aan via ac@hkvachilles.nl. 
We zien de angst deze avond graag in al jullie ogen! 
Gruwelijke groetjes thuis, 
 
Frank, Rick, Rinus en Wesley 
 

 
 
 

mailto:ac@hkvachilles.nl
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 
 
 
 
Klaverjassen 
De aanmeldingen voor de klaverjasavond op vrijdag 15 november lopen nog 
niet echt hard. 
Het enige koppel wat zich heeft aangemeld is Dicky en Marcel. 
Waar blijven de andere koppels?? 
Je weet het, tenminste 4 tafels anders vind ik het te weinig voor alle moeite. 
 
Hoor snel van jullie. 
 
Olga 
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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 

 
Aangenomen als lid: Malou Veen van Wolfswinkel (Achilleslidnr. 3100) 
 Almes Mahi (Achilleslidnr. 3101) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
SPORTPLEZIER 
Wij hadden en hebben nog erg veel plezier in sport zowel passief als actief, want 
tenslotte badmintonnen wij nog wekelijks bij 55+ actief en met veel plezier. 
In mijn jongensjaren heb ik gevoetbald bij Graaf Willem II - VAC een fusieclub tussen Graaf Willem II en VAC (= 
voetbal Aloysius College) en deze oude vereniging bestaat nog steeds en floreert als nooit tevoren. 
Ik was geen hoogvlieger en had een broertje dood aan trainen was not my piece off cake. 
Ik ging wel elke week maar bleef op het hoekje tussen de bomen staan wachten totdat het in mijn 
ogen zinloze 4 maal rond het voetbalveld gehol was afgelopen of de coopertest achter de rug was 
en men begon met baloefeningen en later een partijtje onderling. 
Ik was meer for the fun en bracht het niet verder dan het zesde team maar met plezier en 
enthousiasme. 
Ik speelde in de achterhoede als stopperspil (deze term bestaat al lang niet meer) en peerde elke bal 
naar voren (kick and rush) en werd later gebombardeerd tot keeper, lekker lang (1,96 mtr ) en bij 
elke hoekschop was de bal voor mij of werd weg gestompt, ik heerste in het doelgebied als een 
vorst. Geen superkleefhandschoenen zoals tegenwoordig maar gewoon een paar oude afgedankte leren handschoenen 
met hier en daar een gaatje van mijn vader meer voor tegen de kou dan voor het keepen. 
Het was een vriendenteam, gezellig, winnen was leuk maar gebeurde weinig en verliezen vergalde niet onze 
zondagmiddag en met een kratje in de goal was het best uit te houden, plezier stond op één. 
Later zijn wij gaan badmintonnen eerst in clubverband bij dropshot als recreanten en later hebben wij met wat vrienden 
en straatgenoten zelf een badmintonclub opgericht onder de naam Shuttlestars aan de Duinlaan het vroegere 
Milvakamp. 
Ook hier dekte de vlag niet de lading want van stars was geen sprake maar plezier hadden we wel en vooral het jaarlijkse 
etentje met zijn allen was het hoogtepunt van het sportjaar. 
Heel af en toe speelde we wel eens tegen een ander clubje maar hoe we ons best ook deden de winst lieten we altijd aan 
de tegenpartij als goede gastheer. 
Plezier is heel belangrijk en vooral in de amateursport, want plezier in de topsport heeft een heel andere dimensie. 
Het moeten presteren met veel bloed, zweet en tranen is niet voor iedereen weggelegd en je moet zeer gedreven zijn 
om dit vol te houden en zeker niet altijd met plezier. 
Je kan je plezier halen uit het net winnen van een veel sterkere tegenstander dan met twee vingers in de neus een team 
verslaan dat zoveel zwakker is. 
Neem nu het WK korfbal in Durban ( ZAF ) geeft dit veel speelvreugde??? 
Je traint fanatiek onder een gerenommeerde coach met het Nederlandse Team en doet er alles aan , maar waarvoor, op 
voorhand is de titel al in de pocket , het reisje is natuurlijk leuk maar geeft dit sportplezier of voldoening ? 
Ik dacht het niet. 
NEDERLAND - NEW SEALAND 41 - 5 
NEDERLAND – CATALONIE 35 - 10 
NEDERLAND – IERLAND 34 - 7 
NEDERLAND – DUITSLAND 25 - 9 wat een slechte uitslag 
NEDERLAND – CHINA 27 - 12 zeer matig resultaat 
De finale tegen België hadden we eigenlijk gelijk kunnen spelen NEDERLAND - BELGIE  31-18, nou nou poeh poeh 
hakken over de sloot. Alle wedstrijden zo makkelijk winnen met een arm op de rug gebonden en een been in het gips 
als handicap geeft volgens mij weinig voldoening 
Passief kan sport ook veel plezier geven en in ons geval de minder bekende sporten zoals rugby, cricket of ijshockey en 
wat een genot van der Poel te zien crossen. 
Vooral rugby is als kijksport geweldig en heeft onze voorkeur, wat een beesten zijn dat en wat gaan ze erin en de gehele 
profvoetballerij kan een lesje nemen aan de sportiviteit en respect voor de referee en het applaus voor de tegenstander 
na de wedstrijd. 
IJshockey spreekt ook tot de verbeelding, stoere macho-boys in te grote uitrusting en met een eind hout, de heerlijke 
knokpartijen (hoort erbij) en de penalty's voor overtredingen van 2 - 5 minuten die uitgedeeld worden naargelang de 
overtreding. 
Cricket is als je er iets vanaf weet heerlijk om te zien en het meerdaagse (testmatch) van deze sport heeft iets mysterieus 
en een kaksport in optima forma in Europa maar in India en Pakistan een volksport number one want wordt in de 
sloppenwijken door de kinderen beoefent. 
Al met al geeft sport heel veel plezier en afleiding in welke vorm dan ook. 
 
Uw sportverslagpensionados 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles Wolven – Die Haghe F2 
 10.30 uur Achilles D1 – TOP/SolarCompleet D2 
 11.15 uur Achilles A2 – Tempo A2 
 12.45 uur Achilles 3 – Albatros 3 
 13.00 uur Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 6 
 14.15 uur Achilles 2 – VEO 3 
 14.40 uur Achilles 4 – Fiks 3 
 15.45 uur Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A2 
 16.10 uur Achilles 6 – Twist 3 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 42 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

2 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK3759 
za 19/10 

Achilles 2 -  VEO 3 14:15 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 13:15 
Scheidsrechter Myka Willemse    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

3 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK3741 
za 19/10 

Achilles 3 -  Albatros 3 12:45 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 12:00 
Scheidsrechter Erik Krop    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK3729 
za 19/10 

Achilles 4 -  Fiks 3 14:40 

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

Heren Sander Suurd, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad 

Coach  
Verzamelen 13:55 
Scheidsrechter D. Hoekstra    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

5 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK2673 
zo 20/10 

NKV 2 -  Achilles 5 13:00 

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 onbekend 
Locatie Wettenseind in Nuenen 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3759
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=WK3741
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=WK3729
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=WK2673
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=285


 28 
 

6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK5544 
za 19/10 

Achilles 6 -  Twist 3 16:10 

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 15:25 
Scheidsrechter Jan Harm Brouwer    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

7 Klasse: S-003 Wedstrijdnummer: BK14185 
za 19/10 

Achilles 7 -  Avanti / Post Makelaardij 6 13:00 

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 12:15 
Scheidsrechter Achilles 4    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

8 Klasse: S-230 Wedstrijdnummer: BK12264 
zo 20/10 

KZ Danaiden 11 -  Achilles 8 13:00 

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

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

Coach  
Verzamelen 11:45 
Locatie Montgomerystraat in Leiden 
     
A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6553 
za 19/10 

Achilles A1 -  TOP / SolarCompleet A2 15:45 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Verzamelen 14:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK6542 
za 19/10 

Achilles A2 -  Tempo A2 11:15 

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 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK5544
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=BK14185
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=BK12264
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=64
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6553
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=WK6542
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Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Jan Harm Brouwer    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
B3 Klasse: B-084 Wedstrijdnummer: BK11889 
za 19/10 

Merwede / Multiplaat B3 -  Achilles B3 11:45 

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

Heren Ocker Pijlman, Siddarth Asargi, Taufeique Moemoe 

Coach Annelotte van Geel 
Reserves Tehzeeb Moemoe, Armin van der Zijden 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Woestenburg, van Leeuwen, Moemoe 
Locatie Thorbeckelaan in Sliedrecht 
Opmerking afgemeld: Leander Gerritsen 
     
C2     
Opmerking Tehzeeb zie B3; Manelle zie D1 
     
C3     
Opmerking Armin zie B3 
     
D1 Klasse: D-004 Wedstrijdnummer: BK13144 
za 19/10 

Achilles D1 -  TOP / SolarCompleet D2 10:30 

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 Manelle Belarbi, Erik Zoutendijk 
Verzamelen 9:45 
Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
D2     
Opmerking Erik zie D1 
     
F Klasse: F-073 Wedstrijdnummer: BK12021 
za 19/10 

Achilles Wolven -  Die Haghe F2 9:00 

Dames Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 8:30 
Scheidsrechter Achilles A2    

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=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=BK13144
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=BK12021
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Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Faylinn Verbeek 

 
Oefenprogramma zaal november 2019 

 
Het veldseizoen is zo’n beetje halverwege dus de voorbereidingen voor het zaalseizoen zijn 
alweer in volle gang! 
 
Het oefenprogramma is nog niet helemaal rond maar reken erop dat je in het weekend van 9 
of 16 november een oefenwedstrijd hebt. Hieronder een voorlopig overzicht van de 
wedstrijden die tot nu toe gepland staan. De indeling van de scheidsrechters volgt nog. Houd 
de website in de gaten voor het meest recente programma! 
 
Groeten van Mireille en Natalie 
 

Team Tegenstander Uit of thuis Datum Tijd 

Achilles 1 HKD  31 okt - 9-nov 

Achilles 1 KOAG 1 UIT 19 nov  

Achilles 2 KOAG 2 UIT 19 nov  

Achilles 3 Fortuna 3 THUIS 2 nov  

Achilles 4     

Achilles 5     

Achilles 6     

Achilles 7 HKVoe UIT 17 nov 12.00 

Achilles 8 HKVoe UIT 17 nov 11.00 

Achilles A1 HKD  31 okt – 9 nov 

Achilles A2 Maassluis A2 THUIS 16 nov 17.00 

Achilles A3 ALO A2 THUIS 16 nov 16.00 

Achilles B1 ALO B1 THUIS 16 nov 14.50 

Achilles B2 ALO B2 UIT 16 nov 12.00 

Achilles B3 Ondo B4 THUIS 16 nov 13.40 

Achilles C1 Refleks C1 THUIS 16 nov 12.30 

Achilles C2 ALO C1 UIT 16 nov 11.00 

Achilles C3 ONDO C4 THUIS 16 nov 11.20 

Achilles D1 ALO D1 THUIS 16 nov 10.10 

Achilles D2 KOAG D2 UIT 16 nov  

Achilles D3 OVVO D3 THUIS 9 nov  

Achilles E1 ALO E1 UIT 16 nov 10.00 

Achilles E2 KOAG E1 THUIS 16 nov 09.00 

Achilles E3 ALO E2 UIT 16 nov 10.00 

Achilles E4 REFLEKS E3 THUIS 16 nov 09.00 

Achilles Tijgers ALO F1 UIT 16 nov 10.00 

Achilles Beren HKV/OE  F UIT 16 nov 09.00 

Achilles Wolven REFLEKS F1 THUIS 16 nov 09.00 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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Volgende week 26 en 27 oktober 2019 
 
ZKV - Achilles 
ZKV 2 – Achilles 2 
Vitesse 2 – Achilles 3 
Tempo 4 – Achilles 4 
Die Haghe 4 – Achilles 5 
Achilles 6 – DES 4 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A1 
ONDO A1 – Achilles A2 
 
Overige ploegen zijn uitgespeeld op het veld! 
 
Zie oefenprogramma zaal voor andere 
wedstrijden! 

Za 16.00 uur 
Za 14.35 uur 
Za 14.50 uur 
Za 12.00 uur 
Zo 13.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 11.30 uur 
Za 10.15 uur 

 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
08.45 – 10.30 Selene, Wesley 
10.30 – 11.15 Nikki, Wim 
11.15 – 12.45 Twan 
12.45 – 14.15 Bastiaan O. 
14.15 – 15.45 Jarreth 
15.45 – einde Sander S. 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 14-10 Monique Alsem 
 21-10 Vera Rodriguez 
 28-10 Anneke Zoutendijk 
 11-11 Coby Linse 
 25-11 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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