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Contactpersoon Sponsoring/PR 
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Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
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Neem je verantwoordelijkheid, kom naar de JAV 
****************************************** 

 
Vrijdag 11 oktober is het weer zo ver. Het moment om jouw stem te laten 
horen door mee te denken en te beslissen op onze vereniging. In deze editie 
kijken we terug naar het afgelopen seizoen met de jaarverslagen van de verschillende commissies die Achilles 
heeft. 
 
Dat klinkt misschien niet als de ultieme vrijdagavond, maar het is o zo belangrijk voor de club om aanwezig te zijn en 
van je te laten horen. Buiten het feit dat er een minimaal aantal aanwezigen nodig is om de JAV überhaupt doorgang te 
laten vinden, is het de uitgelezen kans om tijdens de rondvraag jouw mening te laten horen over zaken die voor jou 
belangrijk zijn. 
 
Voor de leden die nog niet of zelden aanwezig zijn geweest bij een JAV en zich afvragen hoe dat in zijn werking gaat 
een korte samenvatting: eerst hopen we dat er genoeg aanwezigen zijn zodat mensen niet voor niks naar De Vlonder 
zijn gekomen, het komt namelijk te vaak voor dat er niet genoeg leden zijn (komen dus!). Zodra de vergadering 
geopend is, staan we kort stil bij elk jaarverslag om iedereen de kans te geven om op- of aanmerkingen te hebben. 
Afgelopen vergaderingen lopen we daar steeds sneller doorheen en volgens mij is er afgelopen JAV (of die ervoor) een 
record gevestigd dat we na een uurtje klaar waren. Het hoeft dus ook niet je hele vrijdagavond te kosten. Met 
interactieve TV kan je tegenwoordig The Voice bij het begin afspelen en reclames doorspoelen om weer up-to-date te 
raken. Na het goedkeuren van de jaarverslagen komen we aan bij de rondvraag. Zoals eerder gezegd is dat de uitgelezen 
mogelijkheid voor input en verandering binnen de club. Neem als voorbeeld het ontstaan van de Materiaal Commissie. 
Die is op een jaarvergadering in het leven geroepen door een bezorgde ondergetekende. Tijdens de rondvraag heb ik 
mijn zorgen uitgesproken en een oplossing geboden waartoe ik steun kreeg van de leden. Ook de commissie 
Wedstrijdzaken en de duidelijkere scheiding tussen TechC en TopC is zo ontstaan. Of neem nou de Alcoholvrije Zone, 
dat is afgelopen JAV aan de kaak gesteld om de kinderen naast de rookvrije vereniging ook op het gebied van alcohol 
het goede voorbeeld te geven. 
 
Zo maken de leden de club. Als lid heb je de verantwoordelijkheid om samen, met elkaar, het beste uit de vereniging te 
willen halen. Vergeet niet dat je als speler afhankelijk bent van vele vrijwilligers zonder dat je het misschien door hebt. 
En dat allemaal zodat jij je hobby kan uitvoeren. In mijn ogen is het dus een morele verplichting dat je (maar!) twee 
keer per jaar een (deel van je) vrijdagavond besteed om met zijn allen afspraken te maken voor het komende seizoen, of 
in dit geval terug te kijken, te evalueren en vooral te leren van het afgelopen seizoen. Iedereen wil het beste voor elkaar 
en de club. Samen kunnen wij daar op vrijdag 11 oktober weer aan werken. 
 
Groeten en tot vrijdag 11 oktober, 
Ilan Verboom 
 
Niet alleen Ilan maakt zich zorgen om de opkomst bij de JAV, maar ook vele andere Achillianen. Zo ook Hans Lijmbach die hieronder 
zijn zorg deelt. 
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Voel je aangesproken, kom naar de JAV 
********************************** 

 
Zaterdagochtend 9.30 kom ik ons veld op, zie ik ouders met kinderen vertrekken naar uitwedstrijden en loop 
ik met tegenstanders naar binnen. Ikzelf ben op weg naar mijn kleinzoon Joachim die training heeft bij de 
kangoeroes. Het is best wel lekker weer na een door-en-door natte avond en nacht. De velden liggen er goed 
bij.  
 
Ik zie trainer/coaches samen met hun spelers sjouwen met manden en palen, veel activiteiten zo vroeg op de ochtend. 
Heel veel ouders en kinderen op en rond de velden, luide aanmoedigingen en gejuich bij weer een doelpunt. Iedereen 
geniet, of ze nu verliezen of winnen, het spelen van het spelletje met elkaar staat hier voorop. 
 
Linda van den Haak komt van het veld lopen na het fluiten van een wedstrijd die zojuist is afgelopen. Dat zij dit doet 
komt de vereniging ten goede want zonder scheidsrechters geen wedstrijden.  
 
Recht tegenover waar ik zit te schrijven trainen de kangoeroes en zijn enthousiaste trainers bezig met hun programma. 
Kinderen blij, ouders blij en trainers blij. Onze toekomst is in goede handen. 
 
Dan trilt mijn smartphone en ik zie bij het openen van het email account weer een afmelding voor de JAV-vergadering 
van vrijdag 11 oktober. Inmiddels zijn er sinds de uitnodiging alweer een hoop afmeldingen genoteerd. En daarom 
besluit ik mijn stukje iets anders te laten eindigen dan oorspronkelijk beoogd.  
 
Als zoveel vrijwilligers, (groot-) ouders en kinderen blij en gelukkig worden van het trainen en sporten op Achilles, 
waarom heeft de jaarvergadering dan iedere vergadering weer zo’n moeite om haar vereiste quorum te halen? Twee keer 
per jaar houden wij een jaarvergadering waarin we in de ene keer vooruit en de andere keer terugkijken. Dat wil het 
bestuur doen met zoveel mogelijk betrokken Achillianen en niet met precies het vereiste quorum aan stemgerechtigde 
leden. Twee keer per jaar van 20:00 tot maximaal 23:00 bij elkaar komen om met jullie bestuur te praten, of nog beter, 
te discussiëren over het gevoerde beleid of om te vragen om verandering. Want wat er op tafel komt gaat over ons als 
vereniging nu, maar ook in de toekomst. Zo ook deze keer waarin de bemensing van de verschillende commissies aan 
de orde is. Zonder vrijwilligers, geen vereniging, iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen. Daar gaat het om. 
 
Daarom vraag ik jullie namens mijn medebestuurders om, met respect dat er altijd hele goede redenen zullen zijn om 
niet aanwezig te kunnen zijn bij de JAV, toch na te denken of je toch niet wel aanwezig wilt zijn. Want Achilles dat zijn 
en doen we allemaal samen.  
 
Dus kom op, voel je aangesproken en laat de Vlonder vrijdag 11 oktober uitpuilen door met zoveel mogelijk 
stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Dan hoeft het bestuur op vrijdagavond niet te gaan zoeken naar leden die 
gebeld moeten worden om alsnog te zorgen dat wij het geëiste quorum halen en de vergadering rechtsgeldig is. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Lijmbach 
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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 
 
 
 

The bootcamp continues 
********************* 

 
Tijdens de zomer hebben zo’n 30 vrouwen en man zich regelmatig in het zweet gewerkt tijdens de bootcamp. Iedere 
week stond er een fanatieke groep en onder leiding van Sanny Schoon deden zij verschillende oefeningen voor billen, 
benen, buik en armen om fit de zomer door te komen. Soms met tegenzin erheen, maar altijd met een voldaan gevoel 
weer weg.  
Tegen het einde van de zomer baalde de groep. Ondanks dat het zwaar was, werd er ook een hoop gelachen. Het einde 
van de zomervakantie, betekende ook het einde van de bootcamp. Maar niet getreurd! De bootcamp gaat door! Omdat 
er zoveel vraag naar was vanuit de groep, gaat Sanny vanaf 1 oktober op de dinsdagavond (19.30-20.30 uur) weer 
bootcamptrainingen verzorgen bij Achilles! Natuurlijk is dit weer open voor iedereen van binnen en buiten Achilles. 
Bang dat je niet fit genoeg bent? Niet nodig! Je kunt alle oefeningen op je eigen tempo en kracht uitvoeren. Geef je nu 
op bij Suzanne, onze jeugdsportcoördinator.  
De prijs is €3 per les en je betaalt per blok. Een blok bestaat uit 9 weken. Bekijk het schema hieronder. De voordelen 
hiervan zijn dat jij een stok achter de deur hebt om te komen. Omdat er al betaald is door de groep, kan de training 
ongeacht het aantal bootcampers door gaan. In principe gaat de training altijd door, behalve met onweer. Met deze prijs 
is ook rekening gehouden met trainingen die onverhoopt niet doorgaan door het weer. Mocht je halverwege een blok 
willen instromen, is dit ook mogelijk. Je betaalt dan voor de resterende weken. Heb je nog vragen, spreek dan onze JSC 
Suzanne aan of stuur een mail. Weet je al dat je mee wilt doen? Stuur dan ook een mail naar Suzanne 
(jsc@hkvachilles.nl).  
We starten bij 8 deelnemers, wie is de eerste? 
Blok 1:  
1, 8, 15, 22, 29 oktober 
5, 12, 19, 26 november 
 
Blok 2: 
3, 10, 17 december 
7, 14, 21, 28 januari 
4, 11 februari  
 
Blok 3: 
18, 25 februari 
3, 10, 17, 24, 31 maart 
7, 14 april 
 
Blok 4:  
21, 28 april 
5, 12, 19, 26 mei 
2, 9, 16 juni 
 
Blok 5 (zomerperiode): 
23, 30 juni 
7, 14, 21, 28 juli 
4, 11, 18 augustus 
 

mailto:jsc@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

04-10 
11-10 
12-10 

Klaverjas 1 
JAV deel 2 
Oktoberfest 

20-10 
15-11 
20-12 

Run4Semmy 
Klaverjas 2 
Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 12-13 
HKV/Ons Eibernest 2 – Achilles 2 6-10 
PKC/SWKGroep 4 – Achilles 3 14-13 
KVS/Maritiem 4 – Achilles 4 12-17 
OKV 4 – Achilles 5 0-17 
VEO 4 – Achilles 6 17-11 
Dijkvogels 3 – Achilles 6 18-12 
Avanti/Post Makelaardij 6 – Achilles 7 10-3 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 12-13 
Die Haghe – Victum 27-17 
KIOS – ZKV 12-13 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 4 4 0 0 8 68 43 25 0 
ZKV 4 3 0 1 6 55 50 5 0 
HKV/Ons Eibernest 3 2 0 1 4 53 50 3 0 
KIOS 3 1 0 2 2 39 49 -10 0 
Victum 3 1 0 2 2 41 57 -16 0 
Die Haghe 4 1 0 3 2 81 80 1 0 
Roda 3 0 0 3 0 32 40 -8 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV/Ons Eibernest 1 – Achilles 1 
Deze week stond er voor Achilles een belangrijke wedstrijd op het programma. Het was zeker niet zo maar een 
wedstrijd, want de we speelde een Haagse derby tegen de Eibers. De A1 en het 2e hadden al laten zien hoe het moest en 
nu waren wij aan de beurt. 
We begonnen met een motiverend praatje in de kleedkamer en we waren er klaar voor om de Eibers op te vegen. Dit 
bleek in de wedstrijd toch iets lastiger te gaan dan verwacht… 
 
We moesten rekening houden met dat er veel wind stond. De eerste helft zouden we alles aan de achterkant van de paal 
moeten gaan schieten en in de tweede helft aan de voorkant. De eerste helft hadden we best wat moeite om tot scoren 
te komen achter de paal. We begonnen met een achterstand en dit hebben we eigenlijk de hele wedstrijd gehouden. 
Elke keer als we gelijk kwamen scoorde de eibers ook weer. In de rust stond het 5-5. We speelde niet slecht, maar de 
kansen die we hadden maakte we niet af.  
 
In de verdediging maakte we best wat fouten. We maakte veel verkeerde keuzes. We gaven veel 
druk, maar hierdoor kregen we veel vrije ballen en strafworpen tegen. Dit was zeker niet nodig. 
Door de wind was het moeilijk om van ver te scoren. We hadden iets meer afstand kunnen nemen 
en zo kunnen zorgen dat er minder doorlopen werden gemaakt.  
 
De tweede helft hebben we niet veel beter gespeeld dan de eerste, maar we konden wel steeds bij 
blijven met de score. In de laatste minuten kwam Ilan er nog in. In de laatste secondes wisten we nog een strafworp uit 
te lokken. Ilan legde ondanks de wind de strafworp er perfect in! Zo konden we in de laatste secondes alsnog de 
wedstrijd tot een goed einde brengen. De punten voor deze zaterdag waren binnen. Een wedstrijd die zeker niet onze 
beste was als nog goed afgesloten. Zoals Marit mooi zei: ‘punten onthouden, wedstrijd snel vergeten’. Mindere 
wedstrijden moet je ook winnen en dat hebben we gedaan! 
We hadden weer een super publiek en dat hadden we zeker nodig. Bedankt dat jullie ons weer naar de overwinning 
hebben geschreeuwd! 
 
Volgende week spelen de A1, 2 en 1 tegen Die Haghe, dus hopelijk zien we jullie dan weer naast het veld bij Achilles! 
 
Tot volgende week, 
Danique 
 
HKV/ Ons Eibernest 2 - Achilles 2 
Afgelopen weekend stond er een haagse derby op de planning en wel tegen eibernest. Dit zijn altijd lastige wedstrijden 
en eibernest had al 4 punten in de pocket. Voor de wedstrijd van 2 speelde de A1 en er was al veel publiek aanwezig! 
 
We begonnen erg fel en wilden een goede start. Het weer zat echter niet mee, het waaide van alle kanten. De balletjes 
vielen niet zo snel als dat we gewild hadden. Dit was natuurlijk ook het geval bij eibernest, maar we verdedigde ook 
goed. Er werden goede keuzes gemaakt en hierdoor scoorde eibernest er maar vier in de eerste helft. Doordat onze 
ballen ook niet goed vielen eindigde de eerste helft met een stand van 4-5.  
In de tweede helft werden er mensen van het 1e van eibernest ingezet, maar dit was voor ons geen probleem. We 
knokten met z’n allen door! De verdediging stond sterk en in de tweede helft scoorde eibernest er maar 2 en wij 5! 
Hierdoor wonnen we met 6-10. Wij hebben er 2 punten bij en eibernest 2 kaarten. 
 
Iedereen bedankt die ons is komen aanmoedigen! Volgende week weer een mooie wedstrijd tegen diehaghe! Hopelijk 
zien we dan iedereen weer om 1400 bij het Achilles veld! 
 
Jamie 
 
PKC 4 - Achilles 3 
Na een wat onrustige voorbereiding stonden wij klaar om aan de wedstrijd te beginnen. We konden een goed voorbeeld 
nemen aan de wedstrijd voor ons PKC 1 - Blauw wit 1. We starten goed aan de wedstrijd en gaven goed druk waardoor 
pkc wat slordigen ballen over de zijlijn gooiden waardoor wij mooie aanvallen konden spelen. Jeanette zat er lekker in  
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en was lekker die balletjes erin aan schieten (stiekem was haar beloofd bij 9 goals dat we langs de Mac gingen) dus die 
had een goed doel. Pkc had 2 lange heren staan waardoor wij wel dachten oei dit gaat lastig worden maar Mark en Luca 
hadden ze goed onder controle. We waren goed bezig en hadden steeds een mooi gat van 3 of 4 doelpunten. In de rust 
stonden we 6-10 voor en bespraken met elkaar dat we gewoon lekker door moesten ballen met elkaar. Een goeie tip 
van Desiree: we moesten ons alleen niet in hun slakken tempo laten mee slepen! We mochten weer beginnen en helaas 
kwam Pkc wat dichterbij.. gelukkig hadden we goede wissels bij ons die we natuurlijk ook wat minuten wilden laten 
maken. Helaas ging bij ons de knop in eens om en scoorde we niet meer.. waardoor Pkc terug kon komen waardoor het 
verschil nog maar 1 goal was we moesten echt aan de bak want we willen die punten mee naar Den Haag. Snel vroegen 
we een time out aan om een goed plan te bedenken alleen werkte het helaas niet en kwam er geen goal maar van pkc 
wel.. 13-13 en nog 1,5 minuut te spelen. Dicht houden dachten we maar helaas daar viel die aan de verkeerde kant 13-
14! Met nog denk 20sec te spelen moesten wij het echt gelijk neerzetten en onze kansen pakken. Maar helaas daar was 
het eind signaal.. helaas geen punten mee naar Den Haag :( Teleurgesteld verlieten wij het pkc terrein.. Dinsdag weer de 
koppies omhoog en knallen voor een nieuwe week! 
Desiree en Rick bedankt voor het invallen!! 
 
Kaylee 
 
KVS/ Maritiem 4 – Achilles 4 
Zaterdag 28 september, vandaag is het National Glamour Day! Bijna overal krijg je 20% korting, wat natuurlijk heerlijk 
shoppen is. Helaas kregen de toeschouwers ook een wedstrijd met korting aangeboden. Een afname van 20% is bij 
wedstrijden niet heerlijk, verre van, we spraken zelf dan ook gewoon van een lelijke wedstrijd. De eerste helft kwamen 
we niet los; bij rust stonden we dan ook 7-6 achter. Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren. Met een wissel 
probeerden we wat te forceren en dat lukte. Het figuurlijke tandje werd bijgeschakeld, de ballen vielen gelukkig sneller 
en een gaatje was gevallen. Zoals de grote meneer Cruijff al zei: ‘we zijn op zoek gegaan naar de overwinning en dan 
kom je hem vanzelf tegen’. Om maar helemaal los te gaan op citaten geldt ook zeker deze: lelijke wedstrijden moet je 
ook winnen, en zo geschiedde. Eindstand 12-17.  
Een bedankje naar de bank: Laura en Nikki! En een extra bedankje naar de inval scheids, zonder jou geen wedstrijd!  
P.s.: die bonuskaart zetten we niet meer in voor kortingen, note to team. 
 
Marieke 
 
GKV 4 – Achilles 5 
Het is 8 uur als mijn wakker gaat. Na wat draaien en klagen stap ik uit bed.  
Zondag ochtend zo vroeg uit bed is op onze leeftijd nog een aardige impact op je lichaam.  
Maar er staat een geduchte tegenstander op het programma. Om 11 uur uit in Oost Zaan, altijd lastig. Toch verzamelen 
wij alle de moed om ons allen te verzamelen voor de poort van onze club (behalve degene die een feestje hadden want 
die waren te moe om op te komen dagen)  
 
Maar goed. Zo verstandig als wij zijn laten wij de mannen rijden zodat iedereen veilig aankomt in het prachte Oost 
Zaan. Zelf kan ik mij goed voorbereid geduurde het uur dat ik mag vertoeven op de achterbank van Tako’s zijn bolide. 
Samen met onze fantastische wissel Erwin de Lalijne, die toch al om half 7 op was’ bespreken wij tactische plannen in 
de vorm van Whatsapp video’s uit een mannen groep. Je kent ze wel…  
 
Eenmaal aangekomen worden de belangrijkste wedstrijdvoorbereidingen getroffen. Een goede bak koffie en Martijn 
feliciteren met zijn pasgeboren kind! Wij hopen natuurlijk een nieuw Achilles lid! De opstelling is sterk want ik sta zelf 
in de basis. Ook wordt er tactische een vak gemaakt zodat onze schutter Tako weer eens een keertje kon scoren. 
 
Oost Zaan trad aan met een zeer kwalitatief team. Groot sterke heren gecombineerd met een zeer tactisch team. In het 
verloop van de wedstrijd werd al snel duidelijk dat onze tegenstander een mooi weer team was. Na de eerste 2 goals van 
onze topschutter Renske, werd ik instelling gebracht. Met een teamsport is het belangrijkste dat het collectief wint. En 
met deze gedacht werden Dees en Niels uitgespeeld om zo de 0-4 te maken.  
 
Ook werd duidelijk dat het vak dat om Tako werd gebouwd vooral zelf wilde scoren, want zijn medespelers Renske, 
Rachel en Martijn maakte de eerste 4 doelpunten van dit vak.  
 
Het spel van onze was sterk maar toch werden er niet al te beste schoten gelost. Wel stonden wij met 0-9 met rust.  
 
De 2e helft liepen wij verder uit en sloten deze prachtige wedstrijd af met een zelden vertoonde 0-17. Uit eindelijk was 
ik de enige die niet wist te scoren en dat zal wel aan het vroege opstaan liggen, maar uiteindelijk is het collectief toch 
belangrijker natuurlijk. 
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Erwin de Lalijne bedankt voor je invalbeurt!  
 
Tot volgende week zondag allemaal als wij om 12:30 thuis spelen tegen SDO 
 
Veel korfbal plezier, 
 
Erwin van Veen 
#HARDKORF 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
HKV/Ons Eibernest A1 – Achilles A1 4-19 
VEO A1 – Achilles A2 11-15 
KIOS A1 – Achilles A3 14-6 
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 5-9 
Avanti/Post Makelaardij B4 – Achilles B2 7-1 
Merwede/Multiplaat B3 – Achilles B3  
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2  
Achilles C2 – Die Haghe C2 5-7 
Avanti/Post Makelaardij C6 – Achilles C3 8-2 
Achilles D1 – Sporting Trigon D1 8-3 
Achilles D2 – Die Haghe D2 4-5 
Achilles D3 – VEO D1 0-23 
ALO E1 – Achilles E1 15-7 
Valto E4 – Achilles E2 3-7 
Achilles E3 – Fortuna/Delta Logistiek E5 6-9 
Achilles E4 – Madjoe E4 3-3 
Achilles Tijgers – HKV/Ons Eibernest F1 13-10 
Meervogels/Fisica F1 – Achilles Beren 18-3 
Avanti/Post Makelaardij F3 – Achilles Wolven 10-2 
 
Trof de B1 vorige week KVS nog in Scheveningen, dit weekend was dat aan het Pomonaplein. Vorige week werd er 
met een vrij groot verschil verloren, maar afgelopen zaterdag was er de overtuiging dat we ook best zouden kunnen 
winnen. 
Die overtuiging werd ook uitgestraald. Verdedigend gaven we meer druk dan vorige week, waardoor KVS harder moest 
werken om tot kansen te komen. Zelf hadden we het aanvallend ook niet makkelijk, maar ook wij creëerden genoeg 
kansen om mee te kunnen komen. KVS ging echter beter met de kansen om. Ondanks hard werken en soms lange 
aanvallen met mooie acties, nam KVS dan ook een 0-2 voorsprong en via 1-2 en 2-4 stond het bij rust uiteindelijk 2-5. 
Hoewel het wederom KVS was dat de tweede helft als eerste scoorde, kreeg Achilles de overhand. Met veel druk 
dwongen we KVS tot fouten, terwijl wij zelf steeds langere aanvallen wisten neer te zetten. Waar KVS meerdere keren 
de bal kwijt was voor het überhaupt een kans had gecreëerd, wisten wij langzaam maar zeker dichterbij te kruipen. KVS 
werd er steeds nerveuzer door, ging op elkaar lopen mopperen en toen wij met 5-6 de aansluitingstreffer maakten, leken 
ze rijp voor de nederlaag. Dat had best wel eens kunnen gebeuren als wij die gelijkmaker daadwerkelijk hadden 
gemaakt. Helaas viel deze niet en was het toch KVS dat de voorsprong weer vergrootte naar 5-7. Wij bleven weliswaar 
kansen creëren, maar deze wilden er niet meer in. Door Levi in te zetten hoopten we nog wat doelpunten te kunnen 
meepikken, maar we hadden moeite om hem goed uit te spelen. Een nieuwe nederlaag konden we dan ook niet meer 
voorkomen. 
We kunnen tevreden zijn over de stappen die we zetten. Het spel wordt steeds beter en KVS had het echt even 
benauwd. Volgende week gaan we bij De Meervogels op bezoek, wie weet wat daar mogelijk is als we met hetzelfde 
vertrouwen spelen als afgelopen zaterdag. 
Levi, Damien en Jill, bedankt voor het reservestaan, invallen en filmen! 
Mick, Damien en Jill, ook nog bedankt voor vorige week. 
 
Afgelopen zaterdag stond Avanti op het programma voor Achilles F3. Het weer zat niet mee en gebleken is dat onze 
kids niet zo goed tegen regen kunnen. Opmerkingen als ‘ik wil niet in de regen korfballen’, ‘ik heb het koud’ en ‘is het al 
bijna afgelopen?’ kwamen onze kant op. Wij als trainers konden er erg om lachen. We kwamen 3-0 achter, dit betekent 
dat er een super speler in mag. Boris mocht erin, scoorde gelijk en mocht er weer uit met een bigsmile op zijn gezicht. 
Het laatste kwart ging het wat harder en was de concentratie aan onze kant al op. Helaas verloren we met 10-2, maar 
toch zijn we deze week al een stapje verder. We hadden getraind om met kleine stukjes gooien naar de overkant te 
komen en dat zagen we een aantal keer terug in de wedstrijd! Avanti was al een aantal stappen verder en dat is ook 
helemaal niet erg. Na de wedstrijd zijn de kids blij dat we wel twee doelpunten hebben gemaakt en dat maakt onze dag 
helemaal goed. Deze week gaan we weer keihard trainen en dan kunnen we zaterdag weer lekker knallen in de wedstrijd. 
Wij zijn super trots op deze kanjers.  
Wesley, Damian en Selene 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Valto E4 – Achilles E2 
We hebben gewonnen. 7 voor Achilles en 3 voor Valto. Het was de leukste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb.  
We sprongen er vaak tussen. We gingen heel snel rondgooien en veel doorlopen maken. 
Paul vond het goed gaan.  
De doelpuntenmakers waren Fedde, Xander en Noa. Die scoorde een strafworp, onderhands!! 
Volgende week moeten we weer zo ons best doen! 
 
Doei Jinte 
 
Achilles Tijgers – HKV/Ons Eibernest F1 
We moesten spelen tegen HKV Ons Eibernest F1. Jarmo kon er vandaag niet bij zijn en Ricardo ook niet. We hebben 
heel erg goed gespeeld zeiden Quin en Majka. 
1-0 Soe, 2-0 Noah, 3-0 Noah, 4-0 Soe, 5-0 Soe, 5-2, 6-2 ??, 7-2 Luuk, 7-3, 7-4, 7-5, 8-5 Philene, 8-6, 9-6 Luuk, 10-6 
Luuk, 10-7 en het werd 13-10, maar wie de laatste drie doelpunten hebben gescoord weet ik niet meer. 
 
Groetjes, Luuk 
 
 
 
 
 
 
 

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 vieren 6 kinderen hun verjaardag. 
Als eerste is dat Thom Wiersma, hij wordt 1 oktober 17 jaar. Op 2 oktober viert 
Floortje Mulder haar 17e verjaardag. Op 4 oktober 2 jarige, t.w. Fiep den 
Hartog, zij wordt 8 jaar en Luuk Deurloo wordt 7 jaar. Op 6 oktober is het feest 
voor Tim van der Zwan, hij wordt dan 18 en als laatste viert Niels Latour op 7 
oktober zijn 9e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmeldingen lopen nog niet erg hard en dat terwijl as vrijdag de drive al is. 
Ik mis nog de aanmeldingen van b.v. Sten-Bas, Jeanette, Ilana, Alex, Roy, Ruud v.H. 
Ik weet zeker dat er binnen Achilles nog veel meer mensen zijn die kunnen klaverjassen. 
De volgende mensen hebben zich wel aangemeld: 
Dennis - Marc Belinda – Emmy Yoke – Marian v.B. 
Sander - Frank Simon – Tjitse 
Dicky – Marian Olga - ?? 
Kom op mensen, dit is te weinig. Ik wil minimaal 4 tafels hebben. Meld je dus nog aan: ovreijn@hotmail.com of 070-
3251134. 
 
Ik hoor 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 

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Sander Disma 
 
Bedankt als lid: Tiana Saimo 
 Laura Mombarg 
 
Aangemeld als lid: Almes (A.) Mahi 
 zie gemaild krantje 
 
 Malou (M.E.) Veen van Wolfswinkel 
 zie gemaild krantje 
 
Adreswijziging: Philene van Eijk naar: 
 zie gemaild krantje 
 
Aanvulling LK 07: Telefoonnummer 070  van de familie Nooteboom is vervallen 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
De Algemene Beschouwingen 
Ook gevolgd dit evenement of heeft U het gemist de jaarlijkse gewauweldagen, de 
vliegen van elkaar afvangdagen , de politiek correcte gespreksdagen of de elkaar beledigendagen. 
Gemist?? ik kan U zeggen U heeft niets gemist want de algemene beschouwingen dekte volledig de lading want 
algemener kon het niet . 
De derde dinsdag van september was weer het feest voor oranje minnend Nederland. 
De koning was naar de beroemde en internationale Rotterdamse barbiershop van ,, Schorum ,, geweest om zijn trendy 
baard bij te laten bijpunten onze koning  en hij heeft zich waarschijnlijk door zijn dochters op laten jutten. 
Wat ik alleen nog mis bij hem zijn wat tattoos maar ja, je ziet natuurlijk niet alles en wie weet heeft hij hier of daar wie 
zal het zeggen een klein ankertje of kroontje laten zetten of een hartje met LOVE MAX . 
Ik hoop niet dat Jesse Klaver weet dat bij Schorum alleen mannen naar binnen mogen en vrouwen onmiddellijk de deur 
gewezen worden ( niet gewenst) want anders is het einde oefening voor deze barbiershop . 
Maxima zag er weer weergaloos uit in een haute couture robe plus bolerootje van couturier Taminiau en een koket 
hoofdbedekkingtje en geen grote flaphoed op verzoek van het fotojournaille. 
De troonrede was zoals gewoonlijk geheel uitgelekt en dit jaar niet als primeur van Frits Wester want die had de 
troonrede verwisseld met de Donald Duck omdat hij niet helemaal helder was dus de dag kon niet meer stuk.   
Woensdag begon de tweedaagse en ik vergelijk deze dagen altijd met de geschiedenisquiz , wetenschapsquiz of de 
bijbelquiz die ook jaarlijks terugkomen , je kijkt ernaar  vol verwachting en tenslotte denk je was dat alles. 
Zoals gewoonlijk begon de grootste oppositie partij om 10.00 uur en Wilders opende het bal , na een forse tik met de 
hamer van de voorzitter en was zomaar redelijk mild en debiteerde de gebruikelijke onderwerpen zoiets als de deur op 
slot en de sleutel in het staatssleutelkastje en de leugens van onze stadgenoot Mark. 
Het is als politieke partij heel belangrijk om gezien te worden dus binnen no-time was het filerijden bij de  
interruptiemicrofoon onder het motto het maakt niet uit wat je zegt als je maar wat zegt en herhaling van je stelling is 
ook populair. 
Mevrouw Marijnissen predikte zoals gewoonlijk hoe slecht we het hier hebben en begint altijd in mineur en gaande haar 
inbreng gaat haar stem omhoog en ook het volume neemt toe want hoe harder je schreeuwt hoe urgenter het probleem. 
Mevrouw Thieme heeft maar 1 onderwerp , milieu , kippen , varkens , koeien , alle boeren weg , CO2 , stikstof en alles 
is opgelost. 
Ome Henk Krol besprak de overvolle pensioenpotten en dat wij pensionadas al 10 jaar gepakt worden en daar heeft hij 
gelijk in want wij horen tot die doelgroep . 
Ik moet zeggen dat alles heel saai was  , saaier dan saai , slaapverwekkend en ik zag menig Kamerlid voortdurend op 
zijn telefoon kijken maar in feite zat hij gewoon te knikkebollen. 
Dit jaar geen dividendbelasting discussie ,  een beetje winstbelasting ,  de onderwijzers worden er beter van en een 
investeringsfonds en hoe dit uitwerkt weet niemand. 
Onze Mark had subliem de oppositie alle wapens uit handen geslagen , dus ja , Jesse ,  Lodewijk ( typische pvda naam 
want zo heten al die arbeiders ) Lilian , Marian en Henk konden zich alleen nog maar manifesteren met klein bier. 
Het antwoord van Mark op dag 2 was appeltje - eitje en met een kwinkslag hier en een kleine toezegging daar en een 
brede smaal stak hij hen allen in de zak. 
O ja, de meeste ophef en spanning kwam uit vak - K , want Grapperhaus en Corra v Nieuwenhuizen hadden het na 2 
dagen 
zitten in deze zitbatterij het wel gehad en keken naar hun favoriete club die overigens op desastreuze manier verloor. 
Een storm in een glas water maar je moet wat om het nog een beetje op te krikken en ik heb 2 dagen lang niets anders 
gezien dan 150 Kamerleden plus alle ministers en staatssecretarissen koekeloerend naar hun telefoon of tablet en ik 
weel zeker dat niet alles politiek gerelateerd was. 
 
Uw politieke commentatoren 
 
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: 
 
Dinsdag 01-10 18.30 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles Wolven – Fortuna/Delta Logistiek F4 
 09.00 uur Achilles D3 – Futura D3 
 09.30 uur Achilles B2 – VEO B3 
 10.00 uur Achilles Tijgers – Dijkvogels F1 
 10.00 uur Achilles C3 – Refleks C3 
 10.45 uur Achilles 4 – Refleks 3 
 11.00 uur Achilles E2 – ONDO E7 
 11.00 uur Achilles A1 – Die Haghe A1 
 12.15 uur Achilles A3 – Fortuna/Delta Logistiek A3 
 12.30 uur Achilles 3 – TOP 3 
 13.45 uur Achilles 6 – Excelsior 4 
 14.00 uur Achilles 2 – Die Haghe 2 
 15.15 uur Achilles B3 – Vriendenschaar B4 
 15.30 uur Achilles – Die Haghe 
 17.15 uur Achilles A2 – Pernix A1 
 
Zondag 12.30 uur Achilles 5 – SDO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 40 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK391 
za 05/10 

Achilles 1 -  Die Haghe 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:30 
Scheidsrechter R. Peters    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

2 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK2812 
za 05/10 

Achilles 2 -  Die Haghe 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 13:00 
Scheidsrechter W. le Comte    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

3 Klasse: R1H Wedstrijdnummer: WK2794 
za 05/10 

Achilles 3 -  TOP 3 12:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 11:45 
Scheidsrechter WG. Pellikaan    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK2782 
za 05/10 

Achilles 4 -  Refleks 3 10:45 

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

Heren Sander Suurd, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad 

Coach  
Verzamelen 10:00 
Scheidsrechter L. Witteveen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK391
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=WK2812
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=WK2794
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=WK2782
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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5 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK5206 
zo 06/10 

Achilles 5 -  SDO 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: WK3180 
za 05/10 

Achilles 6 -  Excelsior 4 13:45 

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 13:00 
Scheidsrechter A. van Marion    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     

8 Klasse: S-230 Wedstrijdnummer: BK12150 
zo 06/10 

Phoenix 5 -  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 Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 
     
A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6207 
za 05/10 

Achilles A1 -  Die Haghe A1 11:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Verzamelen 10:00 
Scheidsrechter Jelmer Baljeu    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
A2 Klasse: A1F Wedstrijdnummer: WK6196 
za 05/10 

Achilles A2 -  Pernix A1 17:15 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK5206
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=WK3180
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=BK12150
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=332
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6207
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=WK6196
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Heren Julian Sanches, Lucas Winia, Osayande Lyawe, Quincy Smit, Stef van 
den Brand, Zohier Belarbi 

Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 16:30 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Kayleigh zie A3 
     
A3 Klasse: A-005 Wedstrijdnummer: BK3058 
za 05/10 

Achilles A3 -  Fortuna / Delta Logistiek A3 12:15 

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

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

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Kayleigh Smit 
Verzamelen 11:30 
Scheidsrechter Achilles 4    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Hannah Brauer, Tim van der Zwan 
     
B1 Klasse: B1G Wedstrijdnummer: WK7848 
za 05/10 

Meervogels / Física B1 -  Achilles B1 12:30 

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

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

Coach Joost van Soest, Rick Pot 
Reserves Femke Sinnige, Damien Leben, Mick Peeters 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Trouwborst, Dekeling, de Bruijn, Roos 
Scheidsrechter Corne Pronk    
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 
     
B2 Klasse: B-063 Wedstrijdnummer: BK11900 
za 05/10 

Achilles B2 -  VEO B3 9:30 

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 8:45 
Scheidsrechter Ilan Verboom    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Silja en Niek zie B3; Femke zie B1 
     
B3 Klasse: B-084 Wedstrijdnummer: BK11890 
za 05/10 

Achilles B3 -  Vriendenschaar B4 15:15 

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=BK3058
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=WK7848
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=80
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11900
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=BK11890
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Dames Elishya Ros, Mira Pepe, Naomi van Leeuwen, Stella Woestenburg 

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

Coach Annelotte van Geel 
Reserves Silja Labordus, Niek Nooteboom 
Verzamelen 14:30 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8326 
di 01/10 

Achilles C1 -  Fortuna / Delta Logistiek C2 18:30 

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

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

Coach Julia Baak, Frank Baars 
Reserves Manelle Belarbi, Tehzeeb Moemoe, Björn Weerman 
Verzamelen 17:45 
Scheidsrechter Rob Dijkhuizen    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
Opmerking Damien en Mick zie B1 
     
C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8384 
za 05/10 

VEO C1 -  Achilles C1 10:15 

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 
Vervoer Peeters, Hollander, Labordus, Spies 
Locatie Westvliet in Voorburg 
Opmerking Damien en Mick zie B1 
     
C2 Klasse: C-031 Wedstrijdnummer: BK5580 
za 05/10 

Avanti / Post Makelaardij C5 -  Achilles C2 13:30 

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

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

Coach Joy Oudshoorn, Sterre Groen 
Verzamelen 12:15 
Vervoer Mertens, Corporan, Belarbi, Moemoe 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 
Opmerking Lisanne zie C3; Manelle en Björn zie C1, Bo zie D1 
     
C3 Klasse: C-081 Wedstrijdnummer: BK5467 

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=WK8326
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK8384
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5580
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5467
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za 05/10 
Achilles C3 -  Refleks C3 10:00 

Dames Bregje van der Veen, 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 Lisanne Verhagen 
Verzamelen 9:15 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
D1 Klasse: D-004 Wedstrijdnummer: BK7198 
za 05/10 

TOP / SolarCompleet D2 -  Achilles D1 9:00 

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, Erik Zoutendijk 
Verzamelen 7:45 
Vervoer Alkema, Hulsman, Smit 
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     
D2 Klasse: D-032 Wedstrijdnummer: BK7206 
za 05/10 

KVS / Maritiem D2 -  Achilles D2 12:00 

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 11:15 

Scheidsrechter 
Naomi 
Grootscholten    

Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 
Opmerking Erik zie D1 
     
D3 Klasse: D-050 Wedstrijdnummer: BK7148 
za 05/10 

Achilles D3 -  Futura D3 9:00 

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

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

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 8:15 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-013 Wedstrijdnummer: BK9392 

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=BK7198
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=451
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK7206
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=BK7148
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=BK9392
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za 05/10 
ONDO E2 -  Achilles E1 10:30 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 9:30 
Vervoer Weerman, Verwijs, Pasutto 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 
     
E2 Klasse: E-064 Wedstrijdnummer: BK9393 
za 05/10 

Achilles E2 -  ONDO E7 11:00 

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 10:30 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-075 Wedstrijdnummer: BK9582 
za 05/10 

Excelsior E2 -  Achilles E3 9:15 

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 8:15 
Vervoer Latour, van Noort, van der Veen 
Locatie Biesland in Delft 
     
E4 Klasse: E-136 Wedstrijdnummer: BK11624 
za 05/10 

Fiks E3 -  Achilles E4 10:00 

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

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 9:00 
Vervoer van Boltaringen, de Graaf, Banshidhar-Sharma 
Locatie Voscuyl in Oegstgeest 
     
F Klasse: F-003 Wedstrijdnummer: BK11134 
za 05/10 

Achilles Tijgers -  Dijkvogels F1 10:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

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=BK9393
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=BK9582
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1553
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11624
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=157
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK11134
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Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Ricado van Os 
Verzamelen 9:30 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
     
F Klasse: F-009 Wedstrijdnummer: BK11044 
za 05/10 

Excelsior F1 -  AchillesBeren 11:00 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Maas, Wiekenkamp, Verheijen 
Locatie Biesland in Delft 
     
F Klasse: F-073 Wedstrijdnummer: BK10423 
za 05/10 

Achilles Wolven -  Fortuna / Delta Logistiek F4 9:00 

Dames Faylinn Verbeek, 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    
Locatie Pomonaplein in Den Haag 
 
 
 
 
 
 

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=BK11044
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1553
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10423
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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Volgende week 9, 12 en 13 oktober 2019 
 
Roda – Achilles 1 
Roda 2 – Achilles 2 
KCC/SO natural 4 – Achilles 3 
Weidevogels 3 – Achilles 4 
Achilles 5  - ALO 3 
Valto 5 – Achilles 6 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 
Achilles 7 – ONDO 5 
Achilles 8 – ALO 7 
KVS/Maritiem A1 – Achilles A1 
Weidevogels A1 – Achilles A2 
GKV A1 – Achilles A3 
Achilles B1 – KZ Daniden B1 
GKV B1 – Achilles B2 
ONDO B4 – Achilles B3 
Achilles C1 – Tempo C1 
Achilles C2 – Dijkvogels C2 
ONDO C3 – Achilles C3 
Achilles D1 – KZ Danaiden D1 
Achilles D2 – GKV D1 
Refleks D2 – Achilles D3 
Achilles E1 – ODO E2 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E1 
Achilles E4 – Fluks E2 
Die Haghe F1 – Achilles Tijgers 
Achilles Beren – ODO F1 
VEO F1 – Achilles Wolven 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 15.00 uur 
Za 17.00 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 16.55 uur 
Za 14.15 uur 
Wo 09-10 20.00 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.30 uur 
Za 11.45 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 09.45 uur 
Za 10.45 uur 
Za 09.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 

 

 
 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.00 Selene, Anne 
10.00 – 11.00 Ricado, Gamze 
11.00 – 12.15 Cino, Noa 
12.15 – 13.45 Mark, Robbin 
13.45 – 15.15 Tjitse, Sander S. 
15.15 – 17.15 Annelot,Tristan K. 
17.15 – einde Bastiaan O. 
 
Zondag 
12.30 – einde Res. dame/heer Ach. 
5 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 30-09 Marian Lijmbach 
 07-10 Olga van Reijn 
 14-10 Monique Alsem 
 21-10 Vera Rodriguez 
 28-10 Anneke Zoutendijk 
 
 
Bel even naar de kantine 
(3684814) of er iets te wassen is. 
Mocht het je niet uitkomen, 
probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  
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