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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail: claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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The Circle of Korfbal 
****************** 

 
Zoals dat wel vaker gaat bij korfbalstelletjes die kinderen krijgen ‘speelt’ onze zoon 
ook bij Achilles: bij de kangoeroes. Op zaterdagochtend naar de korfbal, behalve 
wanneer het te druk is met andere (leuke) dingen. Er wordt dan netjes in de groepsapp afgemeld en niet alleen door 
ons, maar ook door andere ouders. Heel af en toe zijn er te weinig kids vanwege vakantie of iets dergelijks en dan wordt 
de training afgeblazen.  
Bij de trainingen druppelen de kids op verschillende tijden binnen. Sommigen ruim op tijd, anderen net op tijd en altijd 
wel iemand te laat. De trainingen zijn heerlijk te om te zien. Sommige kids zijn gemotiveerd, andere focusloos en af en 
toe één die geen zin heeft. De toppers van trainers staan er soms als scheidrechters bij om alles in goede banen te 
leiden. Uiteindelijk heeft iedereen het naar zijn/haar zin gehad. 
 
Na de training collectief opruimen. Ook daar zijn de verschillen zichtbaar: de één pakt snel wat mee, de ander verzaakt 
totaal en het zijn meestal dezelfden die diehard altijd zo veel mogelijk opruimen. Terwijl de diehards nog aan het 
opruimen zijn staan er een aantal al in de rij bij de bar om snoepjes te halen, want dat hoort er bij, wat lekkers na het 
korfballen. 
 
Terwijl zij aan het lekkers zitten staat het veld vol jeugd die wedstrijden spelen. Daar zie je dan dat de discipline wordt 
aangetrokken naarmate de leeftijd vordert. Iedereen verzamelt op tijd, niet gemotiveerd is niet spelen of gewisseld 
worden, focusloosheid wordt aangesproken. Wanneer de laatste wedstrijd is geweest met zijn allen opruimen, want dat 
hoort er bij. 
 
Na de jeugd is het de beurt aan de selectie. Zo vaak maak ik deze dames en heren niet mee, maar terugkijkend naar mijn 
tijd als selectiespeler bij Ready ga ik er vanuit dat de discipline daar hoog is. In mijn tijd (voel me oud als ik dat schrijf) 
was het op tijd verzamelen, verplicht trainen en goed je best doen. Zo niet, dan stond je er naast en dat wilde je niet. Er 
stond namelijk altijd wel iemand anders klaar om jouw plaats in het veld in te nemen. Voorbeeldgedrag, dat hoorde er 
ook bij. 
 
Kijkend naar de kangoeroes die in de zon van hun lekkers genieten zeg ik in mijn hoofd dat ze moeten genieten van 
deze tijd, want voor je het weet is het over met de korfbalbeleving op deze manier. 
 
En dan is het op zaterdag tijd voor mijn eigen wedstrijd in de breedteklasse. Tenminste, als deze doorgaat, want zo nu 
en dan regent het afmeldingen in de groepsapp. Meestal is het 45 minuten van te voren verzamelen, maar dat is meestal 
een richtlijn. Sommigen zijn ruim op tijd, anderen net op tijd en altijd wel iemand te laat. De wedstrijden an sich? 
Sommige spelers zijn gemotiveerd, andere focusloos en af en toe één die geen zin heeft. De toppers van scheidrechters 
zijn er altijd om alles in goede banen te leiden. Uiteindelijk heeft iedereen het naar zijn/haar zin gehad. 
 
Na de wedstrijd collectief opruimen. Ook hier zijn de verschillen zichtbaar: de één pakt snel wat mee, de ander verzaakt 
totaal en het zijn meestal dezelfde die diehard altijd zo veel mogelijk opruimen. Terwijl de diehards nog aan het opruimen 
zijn staan er een aantal al in de rij bij de bar om bier te halen, want dat hoort er bij, wat lekkers na het korfballen. 
 
Leon van Dam 
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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 
 
 
Zaterdag 5 oktober 2019. 
Het was best wel fris zaterdagochtend op ons veld om naar wedstrijden te staan kijken, gelukkig was het ‘s middags in 
het zonnetje wat beter qua gevoelstemperatuur. Maar om 11 uur kijken naar de kampioenswedstrijd van onze E2 (10-7) 
was erg leuk en er was veel publiek op en rond de velden ook bij 4 (13-13) en A1 (18-12).   
Na de wedstrijd liep ik met mijn dochters en kleinkinderen naar onze kantine en omdat het zo druk was ervaar je dat we 
uit ons jasje gegroeid zijn en dat ons jasje rafelig en oud is. En toe is aan vervanging. Maar wanneer begint dan nu 
eindelijk de nieuwbouw?  
 
Wout liep samen met mij naar onze fietsen en herinnerde mij er fijntjes aan dat ik iedere veertien dagen jullie op de 
hoogte zou houden over de voortgang. Reden dat ik dit nu twee keer al niet gedaan heb, laat zich simpel verklaren. Er 
is niets te melden anders dan dat SCOH zich oriënteert op hoe en of er een aannemer gevonden kan worden die bereid 
is om een offerte te doen. Het is op dit moment heel erg moeilijk in de markt om a) een aannemer te vinden die wil 
offreren en b) een passende offerte te krijgen. Daarom voert SCOH nu oriënterende overleggen met mogelijke 
geschikte aannemers. Zolang daar niets uitkomt kunnen wij ook geen nadere mededelingen doen. Wel dat we op korte 
termijn nader overleg hebben met SCOH. En ook dat er met 2Samen gewerkt gaat worden aan een 
samenwerkingsovereenkomst waarin zij voor- en naschoolse opvang in onze nieuwbouw willen gaan huren. Later meer 
daarover.  
Maar kort samengevat, voor nu is er niets nieuws te melden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Hans Lijmbach 
 
 

TC 
*** 

 
Trainingsschema de komende maand voor selectie en A1. 
************************************************** 

 
Dinsdagen van 8 oktober t/m 29 oktober: 
Hal A: 19u-20:30u A1 en 3 
Hal A: 20:30u-22u 1 en 2 
 
Donderdagen van 10 oktober t/m 24 oktober 
 
Hal A: 19:30u - 21u A1 
Hal B: 21u - 22:30u 1 en 2 
 
Haagse Korfbaldagen van 31 oktober t/m 9 november. 
 
Daarna evt. nieuw trainingsschema, omdat dan alle ploegen de zaal in gaan. 
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Vacature 
******** 

 
Beste bestuurslid, 
Mijn werkgever SWSDH is voor mij opzoek naar een nieuwe collega. Misschien loopt mijn nieuwe collega wel bij u op 
de club rond! Zou u de vacature binnen uw club willen verspreiden? En wie weet helpen we zo iemand aan een leuke, 
afwisselende baan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Suzanne Böhmers 
Jeugdsportcoördinator bij SWSDH 
Clubs: HKV Achilles en GKV 
 
Combinatiefunctionaris korfbal 23 uur per week (0,6 fte) 
 
Jij laat de club lekker draaien! 
Voordat je verder leest, moet één ding zeker zijn: korfbal is helemaal jouw ding! Van jong tot oud, van ieder niveau 
word je enthousiast. Kan jij dit plezier ook overdragen op jouw trainers, jouw spelers en alle Hagenaars, dan ben jij de 
aanvoerder met wie wij in de basis willen starten!  
 
Jouw speelveld 
Bij Werkgever Sportclubs Den Haag zijn we op zoek naar een nieuwe combinatiefunctionaris (sportcoördinator) met de 
specialisatie korfbal. Als onze nieuwe collega versterk Haagse korfbalverenigingen. De belangrijkste werkzaamheden 
bestaan uit leden -en kaderontwikkeling,  ontwikkelen van technisch beleid, het organiseren van maatschappelijk 
activiteiten. 
De negen Haagse korfbalverenigingen zijn gelegen in de buitenwijken van Den Haag. Het grootste gedeelte van de 
korfbalverenigingen heeft aangegeven op bovenstaande onderdelen ondersteund te willen worden. Samen met jouw 
collega bespreek je de ondersteuningsbehoefte van verenigingen, stemmen jullie je werkzaamheden met elkaar af en 
werk je samen met de regio ondersteuner van het KNKV.  
Door jouw inzet versterk en verbind je niet alleen de korfbalverenigingen, maar versterk je ook de korfbalsport in het 
algemeen.  
 
Aangenaam, dit is jouw nieuwe werkgever 
Al sinds 2008 werken we als Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) aan de formule van succesvolle 
sportstimulering in onze hofstad. Als een van de weinigen in onze sector zijn we een stabiele werkgever voor ruim 80 
combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en streetsportleiders in Den Haag. Bij ons hebben sportieve 
medewerkers die hun vak goed uitoefenen uitzicht op een vaste aanstelling.  
 
WSDH staat nauw in contact met 50 sportverenigingen waaraan jij en je collega-jeugdsportcoördinatoren en 
buurtsportcoaches worden uitgeleend. Met elkaar werken we aan de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken in 
Den Haag. Ook biedt onze stichting een passend en veelzijdig sportaanbod op 100 Haagse scholen.  
 
Jouw winst(o.b.v. een 38-urige werkweek) 

• De glimlach op de gezichten van clubleden en kader.  
• Een salaris van € 2328 – 3291 (schaal 7, CAO sport). 
• Een reiskostenvergoeding. 
• Minimaal 24 vrije dagen per jaar. 
• Een vergoeding voor kleine kosten en aanvullende verzekeringen.  
• Mogelijkheden om bij te scholen. 
• Een pensioenfonds. 

 
In jouw sporttas 
Organisatietalent, enthousiasme en kennis van korfbal: jij hebt het allemaal! En dat gebruik je maar al te graag om 
Haagse korfbalverenigingen naar een hoger plan te helpen. Jij kan dingen in gang zetten en coördineren waarbij jouw 
gestructureerde werkwijze goed van pas komt. Daarnaast ben je niet bang om initiatief te tonen en 
verantwoordelijkheid te nemen. Jouw ondernemende houding en ambitie om jezelf en de vereniging te ontwikkelen, 
krijgt hier volop de ruimte. Verder breng je mee: 
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• Minimaal MBO 4 sportopleiding, bij voorkeur aangevuld met een trainersdiploma (KT2) 
• Ervaring binnen de sportverenigingswereld, bij voorkeur de Haagse, en de begeleiding van technisch kader 
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
• Bereidheid om minimaal 3 avonden te werken en soms op zaterdag 

 

Solliciteren? 
Je kan ons overtuigen door een leuke presentatie over jezelf te sturen naar info@swsdh.nl (of via wetransfer). Uiteraard 
kan je ook via een motivatie en cv solliciteren, en wellicht nodigen we je uit voor een goed gesprek! Stuur jouw 
sollicitatie voor donderdag 17 oktober aan info@swsdh.nl. 
 
Vragen over de vacature of procedure? Stel deze aan Hans Honders, via hans.honders@swsdh.nl, 070 – 368 60 46 of 
loop even bij ons langs op de Sportcampus (volg de bordjes “Kantoren midden”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:info@swsdh.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

11-10 
12-10 
20-10 

JAV deel 2 
Oktoberfes 
Run4Semmy 

15-11 
20-12 
26/6 – 29/6 

Klaverjas 2 
Klaverjas 2 (Kerst) 
CR kamp 

 
 

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

 
Achilles – Die Haghe 21-18 
Achilles 2 – Die Haghe 2 16-11 
Achilles 3 – TOP 3 13-15 
Achilles 4 – Refleks 3 13-13 
Achilles 5 – SDO 3 16-8 
Achilles 6 – Excelsior 4 8-17 
Achilles 7 was vrij 
Phoenix 5 – Achilles 8 6-6 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Die Haghe 21-18 
Victum – HKV/Ons Eibernest 16-18 
Roda KIOS 13-10 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 5 5 0 0 10 89 61 28 0 
HKV/Ons Eibernest 4 3 0 1 6 71 66 5 0 
ZKV 4 3 0 1 6 55 50 5 0 
Victum 4 1 0 3 2 57 75 -18 0 
Roda 4 1 0 3 2 45 50 -5 0 
KIOS 4 1 0 3 2 49 62 -13 0 
Die Haghe 5 1 0 4 2 99 101 -2 0 
 

Stand Achilles 2 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 2 
Achilles 2 – Die Haghe 2 16-11 
Victum 2 – HKV/Ons Eibernest 2 17-13 
Roda 2 – KIOS 2 13-14 
ZKV 2 – VEO 3 16-10 
 
Stand poule Achilles 2 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
ZKV 2 5 5 0 0 10 84 59 23 0 
Achilles 2 5 3 1 1 7 78 69 9 0 
VEO 3 5 2 1 2 5 68 58 10 0 
KIOS 5 1 3 1 5 76 80 -4 0 
Victum 5 2 1 2 5 71 73 -2 0 
HKV/Ons Eibernest 5 2 0 3 4 60 68 -8 0 
Die Haghe 5 0 2 3 2 66 76 -10 0 
Roda 5 1 0 4 2 53 73 -20 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles verslaat ook Die Haghe 
In de tweede achtereenvolgende Haagse derby sleepte Achilles na een zeer moeizame eerste helft de buit binnen. 
Ditmaal was het stadsgenoot Die Haghe dat na HKV/Ons Eibernest aan de zegekar gebonden werd (21-18).  
"Hoewel je als geheel uit de emotie van de derby wil blijven, zijn er kennelijk toch krachten die het team na het 
startsignaal zichzelf niet laten zijn," oordeelde Achillescoach Glenn de Vries achteraf. "Dan kunnen de plannen meteen 
de prullenbak in". Achilles kwam tegen Die Haghe in de eerste helft haar afspraken niet na en taken en opdrachten 
werden niet uitgevoerd met als gevolg een snelle en terechte 1-4 achterstand. Getuige de 7-8 ruststand kon de 
thuisploeg de schade beperken. "In de rust was het met z'n allen weer terug naar af en het vertrouwen uitspreken dat, 
zoals bij elke wedstrijd tot nu toe bleek, de tweede helft voor ons zou zijn," vertelt De Vries over zijn coaching tijdens 
de spreekwoordelijke thee. Deze woorden troffen kennelijk wel doel: Achilles scoorde veertien maal in de tweede helft, 
het dubbele van de productie van het eerste bedrijf. Die Haghe kwam ook tot meer goals dan voor rust, maar de 
thuisploeg sleepte met vlagen beter spel de winst binnen. "Het is jammer dat we de vele opgekomen supporters nog 
niet kunnen tonen wat we werkelijk kunnen," vervolgt de kritische De Vries. "Het team heeft de weg van ontwikkeling 
gevonden, maar staat nog wel aan het begin van het avontuur". Inmiddels heeft De Vries een mooie reeks neergezet 
met zijn ploeg. Na vijf duels staat de zwart-wit-groene brigade fier aan kop in 1D met het maximale aantal van tien 
punten. Komend weekend reist de koploper af naar Westzaan voor de confrontatie met Roda. De ploeg uit de 
Zaanstreek pakte afgelopen weekend pas de eerste punten (13-10 overwinning op KIOS), maar is een geduchte 
tegenstander. "Hopelijk dat Achilles volgende week in de uitwedstrijd meer laat zien van haar werkelijke kracht," besluit 
De Vries. 
 
Erwin 
 
De wedstrijd Achilles – Die Haghe 
Na een moeizame derby tegen de eibers stonden we afgelopen zaterdag tegen die haghe de volgende haagse ploeg op 
de lijst. Na een zware eerste helft met een hoop fouten gingen we de rust in (7-8) en met een heftige motivatie speech 
van de trainer en aanvoerder gingen we met volle moed en 110% inzet de tweede helft in. In De tweede helft kwamen 
we steeds meer in ons eigen spel waardoor we uiteindelijk de over hand konden nemen met belangrijken doelpunten 
door bastiaan overwater an marit foppen wisten we het voortouw te nemen en de wedstrijd verder naar ons toe te 
trekken met een mooie overwinnen tot uitkomst (21-18). 
 
Topscorders 
Marit foppen: 3 
Jarmo jongman: 9 
 
Jarmo 
 
Achilles 2 – Die Haghe 2 
Vandaag de dag stond de wedstrijd tegen Die Haghe 2 op het programma. Een wedstrijd waar vele naar uitkeken met 
bekende gezichten. Het weer heeft deze week niet erg meegezeten, maar blijkbaar wordt er op de zaterdag een 
uitzondering gemaakt.  
Dinsdag hadden we met het team een goed gesprek gevoerd. We zouden de positiviteit voortzetten en daarnaast werd 
er benadrukt dat het schotpercentage wel omhoog moet. Donderdag werd er goed getraind. We scoorde veel en er 
werden goede kansen gezocht. Als we dit spel ook in de wedstrijd van zaterdag laten zien is een overwinning op Die 
Haghe bijna een zekerheidje.  
Er was een kleine wijziging in de vakken. Op Joëls plek speelde nu Kjeld. Joël heeft zich weer misdragen en als gevolg 
daarvan een spiertje verrekt (dat denk ik tenminste). 
Dan nu over de wedstrijd. Dit bleek toch net iets anders te verlopen dan voorafgaand gedacht. Hoewel de kansen er 
zeker waren werden deze niet afgemaakt. Verdedigend hadden we alles onder controle. We waren fel op de bal en 
konden het goed dichthouden. De ruststand was niet bepaald denderend. Met een stand van 5-6 (of zoiets) werden de 
kleedkamers opgezocht. Er werd duidelijk gemaakt dat de doelpunten moesten vallen anders zouden we het nog lastig 
krijgen.  
Gelukkig begonnen we de tweede helft met een doelpuntje en langzamerhand kregen we meer vertrouwen. Kjeld was 
lekker op dreef in de tweede helft en was dan ook erg belangrijk in het ene vak. Ook de reserves hebben weer laten zien 
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dat ze onmisbaar zijn. Sander was meester onder de paal en ook Jeanette bracht weer energie in het spel. Met een 
eindstand van 16-11 hebben we de wedstrijd gewonnen. Ik wil de scheids bedanken voor het fluiten van deze wedstrijd. 
En als laatste het publiek voor het brengen van de sfeer langs de lijn.  
 
Jisse 
 
Achilles 3 – TOP 3 
Daar stond Achilles 3, met een nieuw (maar ontzettend gemotiveerd) team, dat zich van haar beste kant wilde laten zien 
tegen de koploper TOP (A). Winnen zat er waarschijnlijk niet in, dus het doel was dan ook om een goede wedstrijd 
neer te zetten en veel leermomenten mee te pakken.  
 
Een fout op het wedstrijdformulier zorgde ervoor dat Achilles in de eerste minuut meteen een wissel had. Tactiek? 
Helaas niet, maar toch zorgde het voor enige verwarring bij de tegenstander. Helaas maakte TOP (A) hierna direct het 
eerste doelpunt; 1-1. Achilles 3 liet zich hierdoor niet intimideren en maakte vervolgens meteen de 1-1. Zo ging het 
even erg gelijk op; 2-2, 3-3. Al snel bleek dat TOP (A) meer scherpschutters in het team had zitten, waardoor Achilles 
op een achterstand van 7-3 kwam. Ondanks de achterstand, bleef iedereen gemotiveerd. Er werd onderling 
gecommuniceerd en er werden betere aanvallen gecreëerd. Nog een paar doelpunten voor Achilles, yes! Met een 
ruststand van 9-5 probeerde het team elkaar in de kleedkamer op te peppen. Motiverende woorden van Kjeld (de coach 
van afgelopen zaterdag) zorgde ervoor dat iedereen ervoor wilden gaan. ‘’Koppies omhoog! Het gaat echt goed! Iets 
meer druk in de verdediging en je zult zien dat ze fouten gaan maken.’’  
 
En zo begon de tweede helft; fel! Iedereen gaf meer druk, waardoor de tegenstander moeilijker tot scoren kwam. 
Daarnaast werden de aanvallen ook steeds sterker. De taken werden goed verdeeld en de juiste kansen werden gepakt. 
TOP (A) werd zenuwachtig en ging (zoals Kjeld al had voorspeld) fouten maken, waar Achilles goed gebruik van wist 
te maken. Met nog zo’n 3 minuten te spelen krijgt Achilles het voor elkaar om een gelijk spel af te dwingen. Helaas 
maakt TOP (A) het in de laatst 2 minuten af met een stip en een onmogelijk schot vanaf de zijlijn. Eindstand 13-15..  
 
Een gelijkspel was zeker terecht geweest op basis van de inzet die Achilles 3 de gehele wedstrijd (met name de tweede 
helft) getoond heeft. Als Achilles deze inzet zal blijven tonen, weet ik zeker dat er wedstrijden gewonnen zullen 
worden, ondanks de zware poule.  
 
Coach Kjeld, invallers (Laura, Desiree, Noah, Rick en Cino) en publiek bedankt!  
 
Nikki 
 
Achilles 4 - Refleks 3 
Afgelopen zaterdag stond in de vroege morgen de strijd om de koppositie in de 2e klasse op het programma. Refleks 3 
had tot dan toe alles gewonnen en Achilles stond daar 1 punt achter. 
In de eerste helft was de wedstrijd nogal zwakjes en gingen we met een 8-5 achterstand de rust in. Duidelijk was dat we 
meer energie moesten leveren om doelpunten te maken. De energie werd ook geleverd en de kansen kwamen steeds 
meer, alleen vergaten we al deze kansen te verzilveren. Pas in de laatste 10 minuten begonnen de doelpunten te vallen 
en kwamen wij terug in de wedstrijd. Met nog enkele minuten te gaan was de achterstand groot, maar toch lukte het ons 
om op gelijke hoogte te komen. Niet lang daarna floot de scheidsrechter voor het laatst en werden zodoende de punten 
gedeeld. Een gelijkspel waar we tevreden mee kunnen zijn, maar niet veel mee opschieten voor het kampioenschap. 
Wel heeft de andere concurrent (Fiks 3) verassend verloren. Volgende week gaan we weer vlammen en gaan we twee 
punten halen bij weidevogels. 
 
Twan 
 
Achilles Zo. 5 – SDO (V) 3 
Het is een slechte ochtend. Druilig weer en een te gezellig zaterdag avond creëren een katerachtig gevoel.  
 
Rond een uurtje of 10 check ik mijn telefoon voor de nodige sociale media en de updates over het leven van de katten 
van mijn vrienden. Ook schrik ik van de 100+ bericht in de app groep van “het brakste team van Nederland” Achilles 
zondag 1 aka Achilles 5.  
 
Onze tegenstander SDO uit Veldhoven vindt Den Haag te ver rijden en wilt graag de wedstrijd verplaatsen. Onze 
natuurlijke leider Martijn wordt via Facebook bericht of wij de wedstrijd op papier kunnen afdoen.  
Geen spraken van! Wij zijn al vanaf dinsdag bezig met deze topwedstrijd in de hogere ranken van de Reserve 3e klasse 
R3Q.   Tevens zal een scheidsrechter van het kaliber R. Pardoen, niet zomaar akkoord gaan met een digitale match.  
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Eenmaal aangekomen op het Achilles veld zit de sfeer goed in ons team. Wij gaan winnen hebben we bedacht. En 
speculeren over de redenen waarom onze tegenstander niet wilde komen. Het wordt al snel duidelijk dat wij vandaag 
voor de winst gaan, want ik zit op de bank en Tako mocht niet eens aanwezig zijn.   
 
Bij de start van deze topper wordt al snel duidelijk dat zo’n 99% van onze supporters befaamde ‘mooi weer’ mensen 
zijn. Want enkel de moeder van Raquel is aanwezig om ons te zien shinen. Wij beginnen sterk en komen al snel op een 
mooie 4-0 voor. De lange aanvallen en scherp verdedigen overrompelen wij de 8 spelers uit Veldhoven. De ongeslagen 
ploeg had een duidelijke reden waarom ze niet wilde komen. Zij waren niet op volle oorlogssterke en moesten het 
opnemen tegen een goed georganiseerd Achilles.  
 
Toen de tegenstander na een kwartier spelen een time-out aanvroeg was de stand al opgelopen tot 7-0.  
 
Zouden wij een herhaling zien van vorig week? Gingen onze tegenstanders weer niet scoren?  
 
Maar gelukkig wist een dame van SDO de 0 van het scorebord te vegen. Het begon een wedstrijd te worden. Het was 
duidelijk dat wij gingen winnen en zo verliep de wedstrijd ook.  
Hoewel in het veld nog fanatiek werd door gekorfbald was het vanaf de kant duidelijk waar de wedstrijd heen ging.  
 
Met een mooie 17-9 op het scorebord wordt deze wedstrijd afgesloten. Na afloop vulde de scheids deze mooie 16-8 
natuurlijk gewoon in de app in. En de KNKV noteert de 16-10 natuurlijk als einduitslag.  
 
Al met al een mooie en regenachtige korfbalmiddag op het prachtige Achilles.  
 
Tot volgende week allemaal, als wij het mogen opnemen tegen de buren van ALO. 
Veel liefs,  
Erwin van Veen 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – Die Haghe A1 18-12 
Achilles A2 – Pernix A1 14-12 
Achilles A3 – Fortuna/Delta Logistiek A3 9-7 
Meervogels/Fisica B1 – Achilles B1 11-11 
Achilles B2 – VEO B3 7-2 
Achilles B3 – Vriendenschaar B4 3-12 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 13-7 
VEO C1 – Achilles C1 4-16 
Avanti/Post Makelaardij C5 – Achilles C2 0-2 
Achilles C3 – Refleks C3 7-5 
TOP/SolarCompleet D2 – Achilles D1 9-6 
KVS/Maritiem D2 – Achilles D2 8-1 
Achilles D3 – Futura D3 2-6 
ONDO E2 – Achilles E1 5-7 
Achilles E2 – ONDO E7 10-7 
Excelsior E2 – Achilles E3 7-15 
Fiks E3 – Achilles E4 3-2 
Achilles Tijgers – Dijkvogels F1 13-11 
Excelsior F1 – Achilles Beren 19-3 
Achilles Wolven – Fortuna/Delta Logistiek F4 3-16 
 
Al enkele weken roepen we dat de B1 een stijgende lijn te pakken heeft. Tot nu toe bleven punten echter uit en ook 
afgelopen zaterdag leek daar geen verandering in te komen. De B1 heeft moeite om zijn kansen te verzilveren, terwijl 
koploper De Meervogels, tot zaterdag nog zonder puntverlies, tot nu toe de meeste doelpunten heeft gemaakt. De B1 
begon goed scherp en direct na de openingsgoal van De Meervogels kwamen we langszij. Vervolgens creëerden wij de 
mooiste kansen, maar zoals gezegd, deze vielen niet. Dus in plaats van een op basis van uitgespeelde kansen wellicht 
wel verdiende 1-3, werd het door enkele afstandsschoten van De Meervogels 3-1 en zelfs 5-1. Op basis van die stand 
zou je het niet zeggen, maar er werd goed verdedigd. Waar we in de eerste wedstrijd nog telkens onze tegenstanders alle 
ruimte gaven om in te snijden, zaten we er nu telkens goed bij. Tegen die afstandsschoten was echter geen kruid 
gewassen en het leek weer zo’n middag te worden. Via 5-2 werd het 6-2, maar daarna was de koek even op voor De 
Meervogels. 
Geduldig aanvallend en wederom goede kansen creërend wisten we steeds meer van die kansen erin te gooien. We 
kropen dichterbij en waar het de afgelopen drie wedstrijden telkens maar niet lukte om die gelijkmaker erin te krijgen, 
lukte dat nu wel en zelfs meer. Van 6-2 werdt het 6-7 en het was dikke pech dat een afketsende bal na een gewonnen 
rebound duel precies in de handen van een vrijstaande dame van De Meervogels viel, die dit buitenkansje niet liet 
liggen. Zo was de ruststand 7-7 en konden we toch behoorlijjk tevreden de kleedkamer opzoeken. 
Dat we echter niet zo tevreden waren dat we met een gelijkspel genoegen zouden nemen, dat maakten we bij aanvang 
van de tweede helft direct duidelijk. Net uit de kleedkamer maakten we de 7-8, wat de coaches bij De Meervogels naar 
een time-out liet grijpen. Die leek geen effect te hebben, want vol vertrouwen ging de B1 door en liepen we uit naar 7-
10. 
Hierna kregen we het lastiger. We waren iets minder scherp met voorverdedigen, hoewel dit ook de verdienste van De 
Meervogels kon zijn. Het leidde tot meer kansen voor hen, terwijl wij aanvallend te geforceerd opzoek gingen naar het 
gevoel van eind eerste en begin tweede helft. Via 8-10 werd het 8-11, met nog meer dan de helft van de wedstrijd te 
gaan. De Meervogels kroop langzaam dichterbij en met nog 11 minuten op de klok schoten zij de gelijkmaker erin, 11-
11. Vervolgens speelden we het niet altijd even slim uit. De Meervogels kreeg in de resterende tijd de beste kansen, 
waaronder enkele vrije ballen die te makkelijk werden weggegeven. Deze gingen er echter niet in, net zomin als de 
kansen die wij nog wisten te creëren. Zo eindigde de wedstrijd in 11-11 en is ons eerste punt binnen. Dit tot grote 
frustratie van een ouder van De Meervogels, die zich afvroeg waarom wij zo hard werkten voor een punt. Wij kunnen 
immers geen kampioen meer worden, dus we hadden hen beter kunnen laten winnen. Tja… Sheila had hier een 
treffende vergelijking voor die ik hier niet zal herhalen, maar volgens mij begrijp je dan de essentie van sport niet 
helemaal. 
Dit punt smaakt naar meer en dus zullen we volgende week tegen KZ Danaïden er weer keihard tegenaan gaan om ons 
te revancheren voor onze matige partij in Leiden. 
Damien, Mick en Femke, bedankt voor het reservestaan! 
 
16-3 verliezen, maar toch tot nu toe de beste wedstrijd van het seizoen spelen. De Wolven speelde echt goed afgelopen 
zaterdag tegen Fortuna F3. Ze beginnen het spelletje door te krijgen. Het is leuk om naar te kijken. Iedereen is fanatiek 



 15 
 

aan het verdedigen, probeert een bal te onderscheppen en inmiddels gaan we ook rennen als we de bal hebben. Tuurlijk 
zijn er nog een hoop verbeterpunten, maar dat is niet gek. Deze kids hebben pas vier wedstrijden achter de rug. Maar 
elke week toveren de kinderen een lach op ons gezicht. Wij als trainers en coaches zijn misschien iets te fanatiek, we 
willen te veel, maar wij weten dat het er bij alle zes de kinderen in zit. Ze maken plezier, ze worden steeds fanatieker; 
maar het doelpunten maken blijft een moeilijk dingetje. Maar hoe dik we ook achter staan, bij elk goal die we maken, 
staan we met zijn allen uitbundig te juichen. Wel leuk dat we eindelijk een keer scoren in de wedstrijd, maar helaas was 
het in de verkeerde korf. Ik zal geen namen noemen ;), maar Fortuna was er zeker blij mee. Deze week gaan we weer 
verder waar we mee bezig waren, kleine stukjes gooien, gelijk rennen en zo bij je eigen korf komen; dan nog een beetje 
oefenen met schieten en dan weten wij dat we het zaterdag tegen VEO weer onwijs goed doen. Blijf zo doorgaan 
kanjers!   
Wesley, Damian en Selene 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 Die Haghe A1 
De A1 staat bekend als ontzettend gedreven met een winnaarsmentaliteit, loyaal naar elkaar en gezellig. Het beloofde 
zaterdag een heftige clash te worden tussen de nummer 1 en nummer 2 uit de overgangsklasse.  
Trainers en spelers stonden op scherp. Voorafgaande aan de wedstrijd hadden de trainers de spelers goed geïnstrueerd 
hoe het spel gespeeld moest worden. Een quiz en video presentaties waren onderdeel van de voorbereiding. Koppen 
stonden strak en als je er naar vroeg best wel een beetje nerveus. Langs de lijn werden er voorspellingen gedaan. 1 
ouder wist vol overtuiging te roepen dat we zouden winnen met 6 doelpunten verschil. Anderen waren iets meer 
gematigd. 1 ding was duidelijk. ER MOEST GEWONNEN WORDEN!! 
Het fluitsignaal klonk en de wedstrijd ving aan. Binnen 8 minuten stonden we 1 - 5 achter. Die Haghe schoot 1 op 1. 
Dat beloofde niet veel goeds. Ongeloof bij de supporters want in het veldspel waren wij zeker niet de onder liggende 
partij. Daarna de wederopstanding. Binnen een mum van tijd werd het 5 - 5. Er was passie en geloof in eigen kunnen. 
Dit resulteerde in een ruststand van 11 - 7.  
Na de rust kwamen de spelers uit de kleedkamer. De koppies oogden een stuk meer ontspannen. De ploeg domineerde. 
Die Haghe had duidelijk moeite met scoren en kwamen niet meer in hun spel. Onze spelers speelden vrijuit en 2 
minuten voor tijd negeerden zij zelfs de opdracht van de coaches door de wedstrijd “uit te spelen”. Dat resulteerde nog 
in 2 doelpunten in ons voordeel. Het eindsignaal klonk en er stond        18 -12 op het scorebord. Hulde! 
Als ouder/supporter wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een woord van dank uit te spreken naar beide 
coaches. Arjen, Sander en natuurlijk ook teamouder Annemarie. Het enthousiasme, de gedrevenheid maar vooral ook 
de kennis en kunde maken dat dit team tot grote hoogte kan stijgen. Dit is jullie verdienste. 
Petje af 
 
Afz. een enthousiaste ouder 
 
Achillea B2 - Veo B3  
Deze week kon iedereen er bij zijn maar helaas was Milla ziek. We hadden een goede spirit 
voor de wedstrijd en veel vertouwen. We begonnen met in de aanval Jill, Pepijn, Maleah en 
Femke (als jongen) en in de verdediging Kimberly, Niek, Elise (als jongen) en ik. En Sanne 
als reserve. Het begon goed met een doorloop van Femke in de eerste 6 minuten. Daarna bleef het lang 1-0 totdat 
Pepijn zijn 1e doorloop maakte en de score naar 2-0 bracht. Met deze stand gingen we de rust in. Na een goede 
bespreking met Alana begonnen we de 2e helft wel met 1 doelpunt tegen, maar daarna zaten we er weer goed in en 
scoorden Elise, Femke en Maleah en brachten de stand op 5-1. Inmiddels is Femke gewisseld voor Sanne. We krijgen 
nog 1 doelpunt tegen, maar sluiten de wedstrijd af met 2 doelpunten erbij: 1 van mij en 1 van Jill. Eindstand: 7-2. 
Scheidsrechter Ilan en coach Alana bedankt!  
 
Silja 
 
Achilles C1 – Fortuna C2 13-7 
Sta je dan op een dinsdagavond, je eerste competitiewedstrijd van dit seizoen te coachen. Ja ik was er even 3 weken 
tussenuit en genoot van mijn vakantie in Kroatië. Afgelopen zaterdag ging de wedstrijd niet door omdat Fortuna C2 
blijkbaar geen team op de been kon krijgen. De zaterdag daarvoor speelde de C1 ook tegen Fortuna C2 en werd er ruim 
verloren (17-8), dus ik had totaal geen verwachtingen op deze herfstavond. Mede coach Julia kon er de afgelopen 2 
wedstrijden ook niet bij zijn omdat ze zelf moest spelen, dus hebben Mario en Linda de C1 gecoacht, waarvoor dank! 
Nu dan voor het eerst dit seizoen samen aan de lijn om deze talenten te coachen. Geen illusies gezien de uitslag van de 
week daarvoor, maar dat maakt ons ook niks uit. Het gaat ons om dat de kinderen leren, beter worden en plezier 
hebben.  
Dus in mijn peptalk voor de wedstrijd zei ik dit ook tegen de kinderen “mij maakt het niet uit of jullie winnen of 
verliezen, mijn taak is dat jullie beter worden en ik jullie over een jaar of 7 in een zo hoog mogelijk team van Achilles 
zie spelen”. Ze zaten me aan te staren van “die is gek, ga jij lekker terug naar Kroatië, wij willen wel winnen”. Hahaha ik 
zag ze fronsen en vragend naar elkaar kijken, dus ik nuanceerde mijn opmerking door aan te geven dat winnen er 
uiteraard ook bij hoort, zonder winnen is er geen plezier en zonder plezier is er minder groei. Dus aangegeven dat ik 
denk dat we een goede combinatie hebben met plezier (wedstrijdjes winnen) en veel leren, maar dan moesten we wel lef 
durven te tonen en fouten durven maken. Best raar ‘fouten durven maken’, fouten maken is nooit erg zolang je er maar 
van leert! Uiteraard wist ik dat de uitslag van vorige week in de koppies van de kinderen zat, dus dan sta je in principe al 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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achter voordat je begint. Mijn grootste angst is dan altijd dat ze ‘met de rem erop’ gaan spelen en dat is nu juist wat niet 
mag gebeuren bij de jeugd. Als kinderen met de rem erop gaan spelen dan onderbreekt dit de leercurve in mijn ogen.  
Voorbeeld: Kinderen met een rem erop durven meestal niet volle bak te verdedigen en kiezen voor de veilige weg en 
gaan op afstand verdedigen. Of ze durven geen lange bal te gooien omdat ze bang zijn dat deze niet aankomt. Leren ze 
hier van, in mijn ogen niet nee! 
 
Enfin, ze hoorden dus voor de wedstrijd dat ze volle bak moesten, met name het voor verdedigen en de druk voorin 
met verdedigen moest hoog zijn. Ik zag ze al denken “maar dan is het risico op doorlopen wel erg groot als we voorin 
heel veel druk geven”, dus aangegeven dat elke doorloop op mijn conto geschreven mocht worden. Nou daar gingen ze 
dan, nadenkend over de speech, nadenkend over de verloren wedstrijd vorige week en misschien wel dromend om over 
een aantal jaar met mijn mede coach Julia te korfballen in 1 team… 
Fuuuut de wedstrijd begon, het was lichtjes aan het regenen en er waaide een verraderlijk windje, maar allemaal geen 
excuses om de taken goed uit te voeren. 
Ze begonnen dan ook goed aan de wedstrijd, onze eerste verdediging zat er inderdaad bot bovenop en verdedigde ook 
nog eens goed voor, Fortuna had het hier zichtbaar moeilijk mee. Ik hoorde de ouders van Fortuna ook zeggen “zo we 
worden erg goed verdedigd, knap hoor”, die stak ik vast voor onze kanjers in mijn broekzak, maar de wedstrijd was pas 
net 5 minuten onderweg, dus niet te vroeg gaan juichen. 
Ons aanvalsvak creëerden genoeg kansen en durfden ook de lange bal te gooien waar leuke en goede kansen uit 
kwamen en, voor mij misschien wel het belangrijkste, iedereen pakten zijn of haar kansen en deed verwoeste pogingen 
om de bal door dat gele ding te krijgen. Maar dat geluk ontbrak de eerste aanvallen, maar toen de eerste er eenmaal in 
lag ging het allemaal wat sneller en vielen de balletjes wat makkelijker.  
 
We gingen dan ook terecht met een voorsprong de rust in. Ja wat zeg je dan in de rust na een eerste helft waarin ze 
eigenlijk alles deden wat we vroegen?! Damn it, zal me niet gebeuren dat ze mij sprakeloos krijgen toch? Natuurlijk 
zaten er ook wat foutjes tussen en konden er zaken beter, maar de 3 speerpunten waar we het voor de wedstrijd over 
hadden werden meer dan prima uitgevoerd.  
Dus complimentjes gegeven en wat zaken aangestipt, maar ook aangeven dat een wedstrijd 2 helften heeft en we niet 
mochten verslappen. Ik heb werkelijk waar nog nooit zo’n korte speech gehouden in de rust…  Ow en Julia gaf terecht 
aan dat we wel iets zuiniger konden uitwerken, want hier maakte we wel wat foutjes waardoor Fortuna extra aanvallen 
kreeg. 
 
Uiteraard had Fortuna de puntjes ook op de i gezet en kwam sterk de kleedkamer uit, ze wisten nu iets beter om te gaan 
met ons goede voor verdedigen en zochten de kansjes achterin, hierdoor scoorden ze direct 2x en slopen dichterbij. 
Gelukkig konden we dit weer doorbreken met een sterke fase waarin er echt hele leuke aanvallen werden gespeeld en 
ook afgerond met een goal. 
 
Persoonlijk vond ik de C1 de eerste helft echt uitstekend verdedigen, de 2e helft was super goed. Aanvallend was het in 
de eerste helft even zoeken, maar werd daarna eigenlijk beter en beter met als bekroning 2 identieke goals door iemand 
met een diagonale pass vrij te spelen. 
 
Dit is nou juist het mooie van het trainen en coachen van een jeugdploeg; je ziet ze beter worden waardoor het plezier 
steeds groter wordt. En soms zullen ze je zelfs verbazen in de positieve zin, echt onbetaalbaar!! 
 
Woordje voor de spelers van de C1: 
Ja daar stond ik dan na de wedstrijd, ik zag blije gezichten maar ook vermoeide rode gezichten, ik ging kort en snel 
evalueren in mijn hoofd van wat er zich net heeft afgespeeld. Misschien was ik zelfs een tikje verbaasd… Verbaasd? 
Nee misschien niet het juiste woord, bevestiging is denk ik beter. 
Bevestiging van wat ik al wat jaartjes in jullie zie, maar het is zo leuk om te zien dat wat we wilden zien in één wedstrijd 
op zijn plek valt en lukt. 
Er zullen vast ook mindere wedstrijden komen, dat is ook alleen maar goed, zolang we maar blijven leren van elkaar en 
van jezelf (in de spiegel blijven kijken). 
Als jullie met deze instelling blijven spelen en trainen, elkaar helpen, elkaar bedanken voor de mooie assist of als iemand 
je tegenstander overneemt, elkaar complimenteren als iemand iets goed doet en met deze lef durven te blijven 
korfballen dan gaan jullie nog veel en veel meer leren en wedstrijden winnen! 
En misschien wel het belangrijkste; op trainingen hard blijven trainen en vragen stellen als je iets wilt weten, zeker als 
we samen met onze reserves, de C2, trainen, want die zullen we nog vaak genoeg nodig hebben dit seizoen. 
 
Tot zover een klein verslagje van mijn eerste officiële wedstrijd van dit seizoen met de C1. Ik denk dat ik ook namens 
Julia mag spreken; de C1 heeft echt super goed gespeeld, uiteraard zijn er verbeterpunten en daar gaan we aan werken 
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zodat ploegen het nog lastiger krijgen tegen ons. Lef, bravoure en inzet waren de ingrediënten van deze mooie goede 
wedstrijd, klasse! 
Reserves super bedankt wederom!! 
Ow ik zou het bijna vergeten; we wonnen verdiend met 13-7 van Fortuna C2! � 
 
Groet, 
Frank 
 
Veo C1 - Achilles C1  
We moesten al vroeg naar VEO om tegen hun C1 te spelen. We begonnen zoals altijd  in de aanval met Levi, Shane, 
Demi, Paivi en in de verdediging met Mick, Damien, Nikki, Jill. Björn en Manelle waren mee als onze reserves. We 
begonnen gelijk in de eerste paar minuten met 2 doelpunten van Levi. Daarna scoorden Nikki, Jill, Levi, Paivi, Damien, 
Jill, Paivi: 0-9. We kregen een doelpunt tegen, maar Jill maakt vlak voor rust nog een doelpunt waardoor het voor de 
rust al 1-10 stond. Frank en Julia vonden dat we goed bezig waren maar nog een paar dingen konden verbeteren. De 
tweede helft maakten we 5 doelpunten voor we een tegendoelpunt kregen: Nikki, Levi, Demi, Damien, Mick:1-15 en 
daarna 2-15. Het doelpunt van Demi was trouwens heel mooi van ver af. Levi maakte 2-16. De laatste 2 goals werden 
gemaakt door de tegenpartij en de eindstand kwam daardoor op 4-16. In de 2e helft raakte er een jongen van Veo 
geblesseerd en kwam er een eerste jaars D voor hem in de plaats. Met Julia hebben we toen afgesproken dat Shane niet 
zou schieten. Later kwam er wel een langere jongen voor in de plaats. Ik hoop dat het beter gaat met de geblesseerde 
tegenstander van Shane. Scheidsrechter bedankt en ook reserves bedankt die de laatste paar minuten nog hebben 
gespeeld voor Demi en Levi. 
 
Paivi 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
25-10 Halloween 
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarigen. 
Als eerste viert op 12 oktober Lucas Bouwman zijn 11e verjaardag. Een dag later zijn 
Luca Ling en Paschalia Raskou jarig. Luca wordt 19 en Paschalia wordt 7. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 
De eerste paar weken zitten er al op en er zijn al wat boekjes ingeleverd! Goed gedaan!!! 
Een lot kost €3,-, en van ieder verkocht lot gaat er maar liefst €2,40 naar de vereniging! 
Al het geld wat we dit jaar ophalen, zal gaan naar het nieuwe clubhuis.  
 
Vorig jaar hebben we meer dan 1000 verkocht, kunnen we dat overtreffen? Ja toch!!! 
 
De F t/m de C1 teams hebben allemaal een persoonlijk lotenboekje gekregen. Dus vraag 
je ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren allemaal of ze en lootje van je willen kopen!!! 
 
Nieuw dit jaar is dat de hogere teams, team 1 tot en met de B3, een lotenboekje per team hebben gekregen. Als 
iedereen een lootje koopt, helpt dat de club al een hele hoop!!!  
 
Dit seizoen zullen er ook weer prijzen komen voor de beste verkopers en het best verkopende team. De prijs voor het 
bestverkopende team, zal een financiële bijdrage zijn voor het teamuitje. Hoe meer er wordt verkocht, hoe hoger deze 
bijdrage!! 
Voor de individuele prijzen voor de beste verkopers kan er gedacht worden aan cadeaubonnen afhankelijk van welke 
leeftijd de verkoper heeft (denk aan Intertoys, bioscoopbon enz).We hopen dat er dit seizoen veel loten verkocht zullen 
worden.  
 
Als je boekje vol is kan je deze in de Grote Clubactiedoos stoppen in de kantine. Wil je een nieuw boekje, stuur dan een 
e-mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl, dan zorgen we dat het nieuwe boekje bij je terecht komt. 
 
Groetjes, 
Rianne van Groen  
Mirjam Nieuwveld 
 
 

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

 
Datum CR-Kamp bekend  
Agenda: 
(vrij 26 juni / ma 29 juni) 
 
Net als afgelopen jaren vindt er in het jaar 2020 een CR-kamp plaats. Tijdens dit kamp krijgen de Achilles leden (18+) 
de kans om in een zorgeloos weekend zich (weer) tot kind te ontpoppen!  
 
Even ons geheugen opfrissen, weten jullie nog: Disney thema avond, jachtseizoen, sportmiddag , het in het 
watergevallen levend zeeslag, kampvuur, omgekeerd verstoppertje, Game of Thrones quiz, Suppen en kanoën, het 
brievenbusspel, greppeltocht, De Hunger games, de skeltertocht, thema avond ‘’CR-kamp door de jaren heen’’, en alle 
niet opgenoemde activiteiten en leuke momenten?! 
In 2020 vindt het kamp plaats van: vr 26 juni t/m ma 29 juni. Mocht je meer informatie willen over dit kamp neem dan 
contact op met de CR 
 
Groetjes CR: 
Erwin, Niek, Tom, Alex, Benthe, Tobias & Lena  
 
 
Klaverjassen 
Afgelopen vrijdag vond weer de eerste klaverjasdrive van het nieuwe seizoen plaats. Met 4 tafels gingen we van start. 
De spanning zat er al vroeg in. Er werden ook veel “natjes” gespeeld, maar de toppers hierin waren Tjitse en Simon 
(10x). 
De 1e plaats ging naar Frank en Sander, zij zouden ook de roemprijs verdienen, maar 2 prijzen aan een koppel is te veel 
van het goede. Daarom ging deze naar Dennis en Marc. De poedel, je begrijpt het misschien al, ging naar Tjitse en 
Simon. 
De uitslag: 
 punten roem totaal 
1 Sander, Frank 4036 850 4886 
2 Dennis, Marc 4023 760 4783 
3 Marian V., Dicky 4256 480 4736 
4 Roelie, Ed 3940 600 4540 
5 Sjoerd, Olga 3986 520 4506 
6 Belinda, Emmy 3738 730 4468 
7 Yoke, Marian v.B. 3653 450 4103 
8 Tjitse, Simon 3372 420 3792 
 
De volgende drive is op vrijdag 15 november. 
De eerste aanmelding is al binnen: Dicky – Marcel. 
 
Ik wacht op de rest: tel: 070-3251134 of ovreijn@hotmail.com. 
 
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 

 
Aangemeld als lid: Lissa (L.) Noordam 
 zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Woensdag 09-10 20.00 uur Achilles 7 – ONDO 5 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E1 
 09.30 uur Achilles E4 – Fluks E2 
 09.45 uur Achilles C1 – Tempo C1 
 10.00 uur Achilles Beren – ODO F1 
 10.00 uur Achilles E1 – ODO E2 
 10.45 uur Achilles C2 – Dijkvogels C2 
 11.00 uur Achilles D2 – GKV D1 
 11.45 uur Achilles B1 – KZ Danaiden B1 
 12.00 uur Achilles D1 – KZ Danaiden D1 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – ALO 7 
 12.30 uur Achilles 5 – ALO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 41 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK1154 
za 12/10 

Roda 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter S. Bloemendaal    
Locatie Westzaan in Westzaan 
     

2 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK4219 
za 12/10 

Roda 2 -  Achilles 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter E. Lodder    
Locatie Westzaan in Westzaan 
     

3 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK4189 
za 12/10 

KCC / SO natural 4 -  Achilles 3 15:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  

Verzamelen 0.5625 

Scheidsrechter R. Wielinga    
Locatie Schenkel in Capelle ad IJssel 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK4207 
za 12/10 

Weidevogels 3 -  Achilles 4 17:00 

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

Heren Sander Suurd, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad 

Coach  
Verzamelen 15:45 
Scheidsrechter AJ. Volkers    
Locatie Merenveld in Bleiswijk 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK1154
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=357
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4219
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=357
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4189
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=212
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4207
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=505
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5 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK4195 

zo 13/10 
Achilles 5 -  ALO 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 
Scheidsrechter R. Pardoen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK5615 
za 12/10 

Valto 5 -  Achilles 6 16:55 

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 15:40 
Locatie De Zwet in De Lier 
     

7 Klasse: S-003 Wedstrijdnummer: BK1129 
wo 09/10 

Achilles 7 -  ONDO 5 20:00 

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 19:15 
Scheidsrechter Ivo Rog    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

7 Klasse: S-003 Wedstrijdnummer: BK1399 
za 12/10 

Fortuna / Delta Logistiek 7 -  Achilles 7 14:15 

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 13:00 
Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 
     

8 Klasse: S-230 Wedstrijdnummer: BK12137 
zo 13/10 

Achilles 8 -  ALO 7 11:00 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4195
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=WK5615
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=BK1129
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=BK1399
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK12137
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Heren Arie den Heijer, Ike Biekram, Joost van Soest, Roger Kalberg, Sander 
Nooteboom 

Coach  
Verzamelen 10:15 
Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6723 
za 12/10 

KVS / Maritiem A1 -  Achilles A1 12:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Verzamelen 11:30 
Scheidsrechter René van Opstal    
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK6719 
za 12/10 

Weidevogels A1 -  Achilles A2 11:00 

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 9:45 
Vervoer van Kester, Spetgens, van den Brand, Smit 
Scheidsrechter J. Pols    
Locatie Merenveld in Bleiswijk 
     
A3 Klasse: A-005 Wedstrijdnummer: BK3290 
za 12/10 

GKV A1 -  Achilles A3 11:30 

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

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Tim van der Zwan, Niek Nooteboom 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Elise Roelofs, Pepijn Bins 
Verzamelen 10:30 
Vervoer van der Zwan, Arnts, Morris 
Locatie Bezuidenhoutseweg in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Hannah Brauer 
     
B1 Klasse: B1G Wedstrijdnummer: WK7879 
za 12/10 

Achilles B1 -  KZ Danaiden B1 11:45 

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

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=WK6723
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6719
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=505
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK3290
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=174
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK7879
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Heren Jaimy Trouwborst, Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos 

Coach Joost van Soest, Rick Pot 
Reserves Nikki Spies, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick Peeters 
Verzamelen 10:45 
Scheidsrechter Jan Harm Brouwer    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
B2 Klasse: B-063 Wedstrijdnummer: BK4352 
za 12/10 

GKV B1 -  Achilles B2 13:00 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Verzamelen 12:00 
Vervoer Sinnige, Labordus, Vijverberg, Roelofs 
Locatie Bezuidenhoutseweg in Den Haag 
Opmerking Elise en Pepijn zie A3 
     
B3 Klasse: B-084 Wedstrijdnummer: BK11891 
za 12/10 

ONDO B4 -  Achilles B3 14:00 

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

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

Coach Annelotte van Geel 
Reserves Paivi Labordus, Shane Amatredjo 
Verzamelen 12:45 
Vervoer Pijlman, Gerritsen, Ros 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 
     
C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8414 
za 12/10 

Achilles C1 -  Tempo C1 9:45 

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, Björn Weerman 
Verzamelen 9:00 
Scheidsrechter Rob Dijkhuizen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Levi, Mick en Nikki zie B1; Paivi en Shane zie B3 
     
C2 Klasse: C-031 Wedstrijdnummer: BK5723 
za 12/10 

Achilles C2 -  Dijkvogels C2 10:45 

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=BK4352
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=174
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11891
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=312
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK8414
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=BK5723
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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 10:00 
Scheidsrechter Joël Sanches    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Manelle en Björn zie C1, Bo zie D1 
     
C3 Klasse: C-081 Wedstrijdnummer: BK5705 
za 12/10 

ONDO C3 -  Achilles C3 9:15 

Dames Jalien Westgeest 

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

Coach Gamze Cinar, Tessa Palstra 
Reserves Esmee Alkema, Sanne Alkema 
Verzamelen 8:00 
Vervoer Steensma, van der Zijden, Burnett 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 
Opmerking afgemeld: Bregje van der Veen 
     
D1 Klasse: D-004 Wedstrijdnummer: BK7384 
za 12/10 

Achilles D1 -  KZ Danaiden D1 12:00 

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, Jens Nooteboom 
Verzamelen 11:15 
Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Sanne en Esmee zie C3 
     
D2 Klasse: D-032 Wedstrijdnummer: BK7348 
za 12/10 

Achilles D2 -  GKV D1 11:00 

Dames Joanne van Kaam, Kiki Kraak, 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 10:15 
Scheidsrechter Niek Visser    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Jens zie D1 
     
D3 Klasse: D-050 Wedstrijdnummer: BK7475 

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=BK5705
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=312
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK7384
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=BK7348
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=BK7475
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za 12/10 
Refleks D2 -  Achilles D3 12:30 

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

Heren Diederik Grinwis, Lukas Kuper, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 11:45 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 
Opmerking afgemeld: Lucas Bouwman 
     
E1 Klasse: E-013 Wedstrijdnummer: BK9995 
za 12/10 

Achilles E1 -  ODO E2 10:00 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 9:30 
Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Sophie Pasutto 
     
E2 Klasse: E-064 Wedstrijdnummer: BK9701 
za 12/10 

KVS / Maritiem E2 -  Achilles E2 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 
Scheidsrechter Emma Kulk    
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
     
E3 Klasse: E-075 Wedstrijdnummer: BK9718 
za 12/10 

Achilles E3 -  HKV / Ons Eibernest E1 9:00 

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 8:30 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-136 Wedstrijdnummer: BK11625 
za 12/10 

Achilles E4 -  Fluks E2 9:30 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=347
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9995
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=BK9701
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9718
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=BK11625
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Dames Daniela Banshidhar-Sharma, Fabienne de Graaf, Isa van Boltaringen, 
Jennifer Steensma 

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 9:00 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-003 Wedstrijdnummer: BK11303 
za 12/10 

Die Haghe F1 -  Achilles Tijgers 10:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Ricado van Os 
Verzamelen 9:30 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 
     
F Klasse: F-009 Wedstrijdnummer: BK11265 
za 12/10 

Achilles Beren -  ODO F1 10:00 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 9:30 
Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-073 Wedstrijdnummer: BK12031 
za 12/10 

VEO F1 -  Achilles Wolven 10:30 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 9:30 
Vervoer van Collenburg, de Gelder, Verbeek 

Scheidsrechter 
Puck, V. Verschoor, 
P.    

Locatie Westvliet in Voorburg 
 
 
 
 

Oefenprogramma zaal november 2019 
 
Het veldseizoen is zo’n beetje halverwege dus de voorbereidingen voor het zaalseizoen 
zijn alweer in volle gang! 
 

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=BK11303
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11265
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=BK12031
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
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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 
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Volgende week 19 en 20 oktober 2019 
 
Achilles is vrij 
Achilles 2 – VEO 3 
Achilles 3 – Albatros 3 
Achilles 4 – Fiks 3 
NKV 2 – Achilles 5 
Achilles 6 – Twist 3 
Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 6 
KX Danaiden 11 – Achilles 8 
Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A2 
Achilles A2 – Tempo A2 
Achilles A3 is vrij 
Achilles B1 is vrij 
Achilles B2 is vrij 
Merwede/Multiplaat B3 – Achilles B3 
Achilles C1 is vrij 
Achilles C2 is vrij 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 – TOP/SolarCompleet D2 
Achilles D2 is vrij 
Achilles D3 is vrij 
Achilles E1 is vrij 
Achilles E2 is vrij 
Achilles E3 is vrij 
Achilles E4 is vrij 
Achilles Tijgers is vrij 
Achilles Beren is vrij 
Achilles Wolven – Die Haghe F2 
 

 
Za 14.15 uur 
Za 12.45 uur 
Za 14.40 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 16.10 uur 
Za 13.00 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 15.45 uur 
Za 11.15 uur 
 
 
 
Za 11.45 uur 
 
 
 
Za 10.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 09.00 uur 

 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
08.30 – 10.00 Jeanette, Mieke 
10.00 – 11.00 Mark, Peter 
11.00 – 12.00 Vera, Simon 
12.00 – einde Nikki, Wim 
 
Zondag 
10.30 – 12..30 Ike 
12.30 – einde Erwin B. 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 07-10 Olga van Reijn 
 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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