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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 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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Korfbal League en Achilles komend seizoen 
************************************** 

 
Over de Korfbal League editie 2019-2020, stereotypen in het korfbal en lukt 
het Achilles 1 om direct terug te keren naar de Overgangsklasse?  
 
De Korfbal League bestaat als naam voor de hoogste competitie nu 15 jaar. Is er eigenlijk veel veranderd in de 
afgelopen 15 Jaar? Ja en nee. Telkens gemiddeld weer meer doelpunten, records per wedstrijd, een professionele 
competitieopzet en stukje bij beetje steeds meer exposurewaarde. Ook is de League vaak proeftuin voor nieuwe 
spelregels. Helaas zelden echte gamechangers. Feitelijk is de invoering van de schotklok in 2005 nog steeds de meest in 
het oog springende verandering. Wijzigingen doorvoeren gaan op z’n ‘korfbals’: kalm aan en niet te mal doen. Toch 
worden ineens dit seizoen een paar interessante spelregelexperimenten in de League doorgevoerd:  
 
1) De groene kaart = tijdstraf voor 5 minuten. Dit kost het team van de overtreder minimaal één wissel en in het geval 
van terugbrengen van de bestrafte speler twee wissels. 2 x groen is geel en ook een tijdstraf. Twee keer geel of direct 
rood betekent douchen (dit was al zo). 
 
2) Voortaan 2 scheidsrechters per wedstrijd. Dat lijkt een goede wijziging, maar hoe zit dat met de rolverdeling tussen 
de 2 arbiters? De 1 geeft aanvallende fout, de ander ziet er doordringen in? Spannend.  
3) Een strafworp moet genomen worden door de speler wiens kans verloren ging. Ik lees op de site van KNKV: “We 
zijn niet bang dat er bij gelijke stand in de slotfase een stortvloed van overtredingen zal komen.” Ik ben benieuwd hoe 
dit in de praktijk gaat uitpakken.   
 
Tot zo ver even de innovaties. Voor de thuiskijker is het er qua info en video een stuk beter op geworden de afgelopen 
jaren. Er zijn diverse sites waar alles te volgen is en de livestreams (ook steeds vaker hoofdklasse streams) worden 
steeds professioneler en dat geldt ook voor het commentaar, al is dat soms nog te partijdig.  
 
Wat ook nog is zoals het was, is dat de mannen de meeste goals maken, niet omdat ze daar per 
definitie meer aanleg voor hebben, maar dat is simpelweg in de traditionele rolverdeling 
ingebakken. Standaard zien we ongeveer een 70/30% verhouding in doelpunten. Soms schurkt het 
voorzichtig tegen de 60/40% aan. Of het ooit 50/50% gaat worden is zeer de vraag.  
 
Qua veel scorende dames zijn er gelukkig goede voorbeelden te noemen. Elke topclub in de League 
heeft wel een echte damesspits in de gelederen. Denk aan Fleur Hoek bij Fortuna, Celeste Spilt bij Top, Marjolijn 
Kroon bij LDODK en Esther Cordus bij KZ. Deze dames produceren goals op bestelling en dat is vooral prettig als je 
zo’n dame in jouw team hebt. De heren elimineren elkaar steeds vaker. De ene keer win jij, de volgende keer jouw 
tegenstander. Okay, op sommige heren staat geen maat, maar het is vaker gezegd, “wedstrijden win je op de dames”. 
Regelmatig produceren dames daadwerkelijk een beter schotpercentage dan hun mannelijke collega’s. Als aanvallende 
dame weet je je ook altijd gesteund door een reboundende heer. Die staat daar speciaal voor jou, dus peren maar. Dat 
er altijd mannen in de afvang staan is nooit anders geweest, het is nou eenmaal zo. Als je rebounder van beroep bent 
dan sta je desnoods te rebounden tegen een gast die nog eens een kop langer is dan je eigen gezonde 1.90 meter. 
Rebounden is mannenwerk, begrijp je wel. De uitzondering is Fortuna, want die hebben reuzin Mirjam Malta (1.98) in 
de gelederen. Toch is het vreemd dat dit de enige dame is die echt met regelmaat staat te rebounden, want ik zie genoeg 
voorbeelden van dames die bijna elke wedstrijd over-lengte hebben op hun directe tegenstandster.  Sanne Alsem heeft 
ook vaak over-lengte, heeft sprongkracht en dat felle waardoor ze per definitie geschikt is om elk paalduel te winnen. 
Toch is dat haar rol niet, want waar moet Reigersberg dan gaan lopen? Met Malta in de rebound zie je de snelheid in de 
aanval toenemen bij Fortuna. Ze pakt dan veel en gaat dan uitdelen totdat de goal valt of een lange heer voor de steal 
gaat met risico op een stip tegen. Weet ook dat een in één keer geplukte bal (dus zonder het vertragende uitblokken, de 
bal over je heen laten komen en de bal bij de achterlijn pakken) meestal een flitsend vervolg van een aanval zal 
betekenen, want wie dan omkijkt is gezien.  
 
Dus wat mij betreft heeft het traditionele posteren van een reboundende heer onder de paal z’n langste tijd gehad. Nog 
te weinig teams lossen de afvang dynamisch op. Jammer, want zonder statische afvang spelen is leuker om naar te 
kijken, met PKC als het beste voorbeeld. Leuker ook, omdat die tolletjes om de afvang te verkrijgen steeds irritanter 
worden. Misschien moeten we het gaan verbieden dat heren over een damesblok mogen oplossen? Als dat niet meer 
mag dan ben ik benieuwd welke creatieve oplossingen gevonden gaan worden. Misschien is dit ook de oplossing niet, 
maar het kan toch ook niet zo zijn dat we tot in de lengte der dagen naar dat vreselijke oplossen moeten blijven kijken. 
 
Kort even terugkijken naar de Korfbal League editie van vorig jaar. PKC was zoals gebruikelijk in de reguliere 
competitie heer en meester, maar liet zich wederom aftroeven in de finale. Dit keer door de reguliere nummer 4 van de 
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competitie Fortuna. De Delftenaren hadden een goed tactisch plan bedacht. Op de momenten dat PKC niet kon 
doordrukken sloeg Fortuna genadeloos toe, met Nick vd Steen als de belangrijkste plaaggeest. Fortuna is een lastige 
ploeg en kan diverse scenario’s spelen met uiteenlopende type spelers. Veel discipline ook in het uitvoeren van de 
opdrachten en taken. Wat Fortuna knap doet is spelers, met elk hun unieke vaardigheden, optimaal laten renderen en 
per wedstijd de ideale combinaties van die kwaliteiten bij elkaar puzzelen. Dit kan echter ook betekenen dat je ineens 
geen basisplaats hebt terwijl je de week daarvoor nog een 7 klapper schoot. Het collectief gaat duidelijk boven het 
individu in Delft en het werkt, dus ze hebben gelijk.  
 
Aan de onderkant kwam nieuwkomer DeetosSnel (nieuw voor de millennials dan, want Deetos is toevallig wel 
vijfvoudig landskampioen) tekort en degraderen kost je dan meestal direct ook je beste talent. Talent Brett Zuijdwegt 
dus van Deetos naar PKC. Ook KCC kwam uiteindelijk tekort en speelde heroïsche playdowns tegen hoofdklasse 
promovendus Tempo. Eerder in directe promotie-duels promoveerde Groen Geen naar de League en ik denk dat 
Groen Geel het aanstaand seizoen met kunst en vliegwerk gaat overleven. Groen Geel heeft een jonge en talentvolle 
selectie met Kevin Dik en Carlo de Vries als target-mannen, maar ze kunnen over meer schijven scoren. Als GG er 
aanstaande editie in weet te blijven, dan gaan we ze daar ook de komende jaren als vaste waarde zien. Voor Tempo ligt 
dat anders. Daar komen de goals doorgaans van clubicoon Edwin van der Weijde en de 3 Daltons, de broertjes 
Steenbeek. Jelle “de sloper” is de bekendste van de 3. Probleem is dat vd Weijde en de Steenbeekjes allen geen jonge 
High Potentials meer zijn. Jelle Steenbeek brengt wel League-ervaring uit zijn Dalto-tijd. Dat kan wellicht helpen. Het 
dameskwartet van Tempo is redelijk, maar niet goed genoeg (met Elma Schroder wellicht als positieve noot) om het 
scoren over te nemen als de heren aan banden worden gelegd. Puntloos blijft Tempo niet. Hier en daar voorzie ik een 
stunt, maar ik denk dat het bij een eenmalig optreden zal blijven.  
 
In de aankomende editie gaat het voor de bovenste plekken opnieuw tussen de top 5 van vorig seizoen. Dus PKC, 
TOP, LDODK, Fortuna en KZ. Maar zeker niet per se in deze volgorde. Mogelijk kunnen Dos’46 en DVO toch dit 
jaar al druk op plek 5 geven. PKC zal denk ik niet zo domineren zoals de afgelopen seizoenen. Ze zijn immers 
behoorlijk wat vaste waarden kwijt. Zo kozen Nadhie en Danny den Dunnen, Mabel en Veerle Havelaar en ook talent 
Mark Klop allen voor HKC, dat simpelweg geweldig heeft ingekocht. Kijk er niet gek van op als HKC zich dit jaar al 
gaat bemoeien met de kruisfinales voor promotie.  
 
Maar ook Susanne Struik is bij PKC gestopt na een prachtige carrière. PKC heeft 
natuurlijk veel breedte die nu een kans gaat krijgen. Er komt potentieel uit België over en 
er staat bij de heren nog steeds een enorme bak routine binnen de lijnen. Toch, PKC gaat 
er bij de dames dus heel anders uitzien. Kwalitatief niet per se minder, met talenten als 
Sanne van der Werff en Brett Zuijdwegt zeker in de basis, maar meestal moet een 
vervangende motor wel even goed worden ingereden. Te snel vol gas geeft verderop 
olielekkage.  
 
Bij Top zie ik niet heel veel verandering. Nog altijd TOP natuurlijk, maar ook wat sleets op de een of andere manier. Ik 
vond ze vorig seizoen wat mat. Als het even niet liep gaven ze zich snel gewonnen, alsof vechten te min is. Misschien 
toch de vervetting van 3 landstitels achter elkaar? De kwaliteit van de Sassenheimse selectie blijft evengoed 
onverminderd hoog. Het lijkt dus meer een mentaal dingetje. Ik denk dat nieuwe gezichten speeltijd krijgen. Talent Tim 
Flokstra die van LDODK overkomt gaan we zeker binnen de lijnen zien. Nieuw elan in de bollenstreek?  
 
Fortuna zoals beschreven is een echte stuntploeg. Ze kunnen veel jokers inzetten en gaan waarschijnlijk opnieuw 
kruisfinales spelen, ook zonder good old Marcel Segaar die gestopt is. Tich ook een naam en altijd stabiele vaste waarde 
geweest. LDODK is misschien toch de te kloppen ploeg in de reguliere competitie. Stabiele selectie, nu wellicht wel 
klaar om te oogsten, al is de keuze van sterkhouder Femke Faber om voorlopig te stoppen een serieuze aderlating. Ik 
zag wel een berichtje voorbijkomen dat ze haar toch nog op andere gedachtes willen brengen. Met de komst van 
Marlous Frieswijk (ex-Blauw Wit) halen ze evengoed een International met scorend vermogen.  
 
KZ liet vorig seizoen van zich horen en heeft een team in opbouw. De internationals: Ester Cordus, Alwin Out en Jordi 
Pasma zijn daar de dragende krachten met daaromheen veel talent, zeker bij de dames. Als ze nog een stapje kunnen 
maken, dan kan KZ van iedereen winnen. Ik denk wel dat KZ zich met plaats 4 gaar bemoeien.  
 
Over Blauw Wit hadden we het nog niet gehad. Marc Broere is nu echt gestopt (dank namens korfbal minnend 
Nederland voor vele jaren entertainment en 1465 Korfbal League goals volgens Wiki), Otto Fabius en Momo 
Stuivenater voorlopig ook gestopt, Marlous Frieswijk en vriendje Christian Dekkers zijn verkast naar LDODK en dan 
gaat het toch lastig worden daar in Amsterdam vrees ik. Gerald van Dijk moet daar de meubels gaan redden. Hij blijft 
een fenomeen en begrijpelijk dat BW hem heeft gesmeekt terug te komen, maar kan hij het nog op Leagueniveau?  
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Gerald z’n kwaliteiten en z’n ervaring zijn natuurlijk evident, maar ik denk dat zo’n hele competitie lang op topniveau 
acteren te veel gevraagd is. Vervelend om te zeggen, maar ik denk dat Blauw Wit op de playdown plek gaat eindigen.   
 
DVO en Dos’46 zullen ook dit jaar de middenmoot vormen. DVO maakt stappen, lieten dat 2e helft van de vorige 
editie al zien en gaan dit jaar eerder afstand van de onderste streep nemen. DVO heeft veel scorend vermogen, maar 
moet zich verdedigend verbeteren. Het collectief is goed en ze kunnen als alles goed valt punten van de top 5 
afsnoepen. Dos’46 zal zich net als vorig jaar uiteindelijk  tevreden moeten stellen met plek 6. Dat past niet in hun 
ambities. Ze willen zich met de kruisfinales bemoeien, maar ik zie nog niet voldoende breedte om dat nu al af te 
dwingen. Het gat met de kuisfinale plekken zal wel kleiner zijn. De goals komen daar nog te veel van spits Jelmer 
Jonker (vorig jaar met 133 goals de topscorer, omdat hij werkelijk alles terugkrijgt) en de stylist van het Noorden, 
Harjan Visser. Ook Nienke Hintzbergen was regelmatig veel scorend, maar nog niet heel constant. Max Malesteijn is 
ook een vaste waarde geworden en meestal de baas in het veld. Leander Zwolle komt terug van een lange blessure en 
aanwinst Pascal Frieswijk (ex-Blauw Wit) is een goede versterking voor de rebound. Toch plek 6 denk ik, wellicht 5 als 
het mee zit.  
 
Laat ik me eens wagen aan een voorspelling tot aan de kruisfinales;   

1) LDODK  
2) TOP  
3) Fortuna  
4) PKC   
5) KZ  
6) DOS 46  
7) DVO  
8) Groen Geel  
9) Blauw Wit  
10) Tempo  

Als de Korfbal League voor jou een ver van je bed show is, zul je waarschijnlijk meer interesse hebben in de kansen van 
de Achilles wedstrijdsport teams. In plaats van een stapje dichter (amper 1,5 jaar geleden deed ons 1e tot het laatst mee 
voor promotie naar de hoofdklasse) bij de League te komen viel het kwartje aan het einde van het vorige seizoen juist 
de verkeerde kant op. Bitter en niet meer over hebben. Maar nu dan direct de kans om e.e.a. recht te zetten. Ik 
verwacht een zeer spannend competitieverloop en we gaan ons zeker met de bovenste plekken bemoeien. Echter, de 
tegenstand van de huidige veld Overgangsklassers Antilopen, Dindoa en KVA zal enorm zijn. Het is dus niet handig 
om hier te beweren dat we zomaar even kampioen worden. De hierboven genoemde teams hebben immers exact de 
zelfde doelstelling om direct (terug) naar de Overgangsklasse te promoveren. Dus op papier 4 kanshebbers. Mind you, 
5, want Die Haghe heeft weer wat kleur op de wangen gekregen na de terecht gewonnen HKD finale van zaterdag. 
 
Maar gaat het lukken? Het kan zeker, is mijn politieke antwoord. De vorm van de dag, wat extra brengen als het moet 
en een leeuwenhart, zijn nodig voor het kampioenschap. Met het scorend vermogen zit het doorgaans wel goed. Waar 
ik me af en toe wel flink aan erger is dat we het verdedigend soms echt te makkelijk laten lopen. “Ach zolang we er meer 
maken dan we doorlaten” zal de onuitgesproken gedachte zijn. Dat is uiterst onverstandig. In de 1e klasse kom je er vaak 
nog wel mee weg, in de Overgangsklasse zeker niet. Nu goed, wellicht was het bij de Haagse korfbaldagen nonchalance. 
Vanaf nu graag de vechtmachineknop weer activeren Als jullie dat ook kunnen brengen, dan krijg je het publiek vanzelf 
mee. De tegenstand gaat dus komen van Antilopen, Dindoa, KVA en Die Haghe. MIA, Nova, Noviomagnum zijn de 
andere tegenstanders. Een mindere dag hebben tegen deze ploegen lijkt echter niet handig. Ik wens de eerstelingen veel 
goals en hopelijk traantjes van geluk aan het einde van de rit. Promoveren in het shirt van Achilles is toch het mooiste 
dat er is.  
 
Ons 2e en ook het 3e spelen op reserve 1e klasse niveau en dat is goed voor de opbouw.   Gevoelsmatig kan het 2e voor 
het rechterrijtje gaan en voor het 3e zou handhaven een geweldige prestatie zijn. Ons 4e zit daar overigens (reserve 2e 
klasse) kort achter. Allen ook veel plezier en succes.    
 
Tot slot onze talenten van de A1. Afgelopen seizoen heeft onze A1 zich kunnen meten met de absolute top van de 
Junioren Hoofklasse teams. Op het veld laat het team van coach Arjen ook zien dat ze er klaar voor zijn en dan bedoel 
ik promoveren naar de veld Hoofdklasse. In de zaal spelen we al op dat niveau. Maar mijn hemel wat een sterke 
zaalindeling, althans op basis van de namen. Wat te denken van een poule met: Fortuna, Top, PKC, KZ, Dalto, DSC 
en SKF. Klinkt als een loeizware klus,  al zeggen de namen vaak lang niet alles over de kracht van een lichting in een 
specifieke seizoen. Als we even van eigen kunnen uitgaan dan zullen we wederom handhaven. Hier en daar mooie 
uitslagen  tegen de grote namen en wie weet zit er nog wel meer in dan plek 5.  
 
Peter Frauenfelder 
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IMPOSANTE TENTOONSTELLING OVER HAAGSE KORFBALHISTORIE 
********************************************************************** 

 
Na de presentatie van het tweede boek over de Haagse korfbalgeschiedenis werden de genodigden naar de 
breedtesporthal van het Sportcampus Zuiderpark geleid. Daar opende Rob Meijer op ingenieuze wijze de 
tentoonstelling over de Haagse korfbalhistorie. 
 
Een tentoonstelling die in de gang (1e etage) tussen de topsporthal en de breedtesporthal de gehele lengte heeft 
ingenomen. Een mooi stuk huisvlijt van Rob Blokpoel (fotocollage) Martijn van Wensveen, die maandenlang werkte 
aan de totstandkoming van de geschiedenis (in cijfers) van de Haagse regio korfbalclubs. Van oprichtingsdatum van de 
club tot aan de mooiste (veelal) zwart-wit foto’s van korfbalteams. De genodigden blijven logischerwijs langer staan bij 
de clubs waar ze hadden gespeeld. Vervolgens zochten zij naar bekenden op de foto’s. 
 
Niet alleen de Haags regio clubs werden tentoongesteld. Ook een lijst van 
Haagse internationals hing naast de Wall of Fame van Haagse sporters. 
Het gaf uiting aan het feit dat met name in verschillende decennia Den 
Haag een mooi woord meesprak in de geschiedenis van het topkorfbal. 
Van Hans Pouw, die bij de genodigden hoorde, tot Tim Abbenhuis. De 
aanwezigen waren het er over eens: die tijd van grote prestaties van 
Haagse regioclubs moet weer terugkomen. Het Delftse Fortuna is als 
regerend landskampioen daarbij een lichtend voorbeeld. 
 
De tentoonstelling is te bezoeken t/m donderdag 7 november in de 
Sportcampus Zuiderpark en op vrijdag 8 en zaterdag 9 november in de 
HKV/Ons Eibernesthal aan de Steenwijklaan 16. Op de finaledagen zijn 
ook de boeken te koop! 
 
Op de website www.haagsekorfbalhistorie.nl meer artikelen en foto's. 
 
Rob Blokpoel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haagsekorfbalhistorie.nl/
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Beste korfbalverenigingen, 
 
Willen jullie onderstaand bericht met jullie leden en ouders van jeugdleden delen? 
 
Zorg voor een recente pasfoto op de KNKV app! 
 
Tot en met donderdag 7 november a.s. is het mogelijk om je pasfoto te wijzigen in de KNKV App. Daarna niet meer 
tot na de zaalcompetitie! 
 
Wij willen alle leden (spelers, coaches, staf en scheidsrechters) en ouders van jeugdleden vragen om te controleren met 
wat voor foto je in de KNKV Wedstrijdzaken app staat. 
Niet een vakantie foto maar het liefst een pasfoto, bijv. een selfie van voren. De arbitrage controleert namelijk via de 
app of de spelers, coaches en staf die op het digitale wedstrijdformulier vermeld worden ook daadwerkelijk in het veld 
staan of bij de wedstrijd aanwezig zijn. Dit kan niet met een foto die al enkele jaren oud is, vooral niet bij de 
jeugdteams! Ook al is je profiel afgeschermd in de app, dan kan de scheidsrechter de foto controleren (vanaf vlak voor 
de wedstrijd tot vlak na de wedstrijd). 
 
Je kunt de foto als volgt wijzigen in de KNKV app: 

• Ga naar het menu linksboven in de app en klik vervolgens onder het kopje ‘ALGEMEEN’ op ‘instellingen’;  
• Voor leden van 16 jaar en ouder: klik op ‘mijn persoonsgegevens’. Hier kun je je foto (en eventuele andere 

persoonsgegevens) wijzigen.  
• Voor ouders van leden tot 16 jaar: klik op ‘mijn kinderen’. Hier worden de kinderen die lid zijn weergegeven. U 

kunt hier de foto (en eventuele andere persoonsgegevens) wijzigen. 
 
Voor leden tot 16 jaar kunnen alleen de ouders de foto wijzigen. Ouders kunnen zelf een account maken. Het 
is belangrijk dat hierbij het email-adres wordt gebruikt wat ook bij de ledenadministratie/KNKV bekend is. Mocht je 
niet meer weten welk adres je hebt laten registreren, vraag dit dan na bij de ledenadministratie via de vereniging. 
 
Klik hier voor alle vragen over de KNKV wedstrijdzaken app. 
 
Deze mail is in bcc verzonden naar de secretariaten en Cp Wedstrijdsecretariaten zaal van alle verenigingen 
zoals vermeld in Sportlink. 
 
Voor veel gestelde vragen over o.a. arbitrage en competitie kun je ook kijken op onze website: 
https://www.knkv.nl/faq. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Moniek Voermans 
 
 
 

https://sportlinkservices.freshdesk.com/nl/support/solutions/9000107528
https://www.knkv.nl/faq
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Activiteiten Agenda Senioren 

15-11 
 

Klaverjas 2 
 

20-12 
26/6 – 29/6 

Klaverjas 3 (Kerst) 
CR kamp 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Meervogels A1 - Achilles A1 (HKD) 
Op naar Zoetermeer voor de 2e ronde van de Haagse Korfbaldagen. Meervogels had de dag hiervoor dik van Die 
Haghe verloren dus de logica was dat wij geen kind zouden hebben aan Meervogels. Hoe dan ook, of wij vlogen er bij 
verlies uit of bij winst zouden we zouden donderdag nogmaals Die Haghe treffen. 
 
Meestervoorspeller Simon had zo weer zijn eigen verhaal. Zijn voorspelling zag er als volgt uit. De halve finale zou 
gespeeld worden tussen Die Haghe en Achilles. Das 1. Ja duhuh, dat kon ik ook wel voorspellen. Maar het werd geen 
makkie volgens hem. Das 2. De uitslag. De 40 zou niet gehaald worden maar wel 10 doelpunten verschil. Das 3. Ook 
het arbitrale duo zou een hoofdrol vervullen in de eindstand. Das 4. Whow....4 voorspellingen! Krijgt hij kapsones, 
Haagse bluf of wordt zijn contact met hogere machten intensiever? Wie het weet mag het zeggen. 
 
Het fluitsignaal klonk en de score ging gelijk op. Meervogels was heel fysiek. Zelfs zo heftig dat onze coach de spelers 
maande om zelf ook fysiek te worden. De scheidsrechter liet zich duidelijk in de maling nemen. Haren trekken, spelers 
omver lopen om uiteindelijk een bal tegen te geven. Yrsa raakte al snel geblesseerd aan haar enkel en Yara viel voor 
haar in. Yara zou zich uiteindelijk zeer verdienstelijk maken voor het team. Echt super!!  
 
Wat elke keer opvalt is de mentale veerkracht die onze spelers ten toon spreiden. Geloof in eigen kunnen. Zeker niet 
het mooiste van het spel laten zien maar het geloof hebben in het eindresultaat. We kwamen zelfs achter te staan in 
deze hectische wedstrijd. Ruststand 11 - 12 in ons voordeel. 
 
Het 2e bedrijf. Duidelijk was dat er sprake was van klasseverschil. Meervogels vocht letterlijk en vocht. Het was tegen 
alle verwachtingen in een zenuwslopende wedstrijd. Het venijn zat hem toch weer in de staart. Daar waar de arbiters 
het in het eerste gedeelte hadden voorzien op onze Achillianen bleken ze de laatste 10 minuten milder.  
 
De beer was los en 1 minuut en 10 seconden voor tijd de 10 doelpunten verschil die Simon voorspeld had. 
Neeeeeeeeee 4 voorspellingen en 4 goed. En toen......toen viel het spreekwoordelijke doek voor het orakel. Meervogels 
scoorde 8 seconden voor tijd nog een doelpunt. Eindstand 21 - 30. 
Dus weer Die Haghe. 
 
Na de wedstrijd sprak ik de coach. Hij sprak de gevleugelde woorden:”Als je in een 
slechte wedstrijd 30 doelpunten maakt hoeveel moeten het er dan worden in een 
goede wedstrijd?” Een winnende coach heeft altijd gelijk dus laten we ons daaraan 
vasthouden. 
 
Toch ook respect voor de leidsmannen want ga er maar staan in je vrije tijd.  
 
Simon was na de wedstrijd nergens te bekennen. Ik vond hem uiteindelijk onder een boom op de parkeerplaats. Ik 
confronteerde hem met zijn misser. Simon gierde het uit. “Weet je wat het is” zei hij. “Had ik je toch te pakken. Ik zeg 
10 maar een 10 staat voor een 1 en een nul. Trek dat van de 10 af dan kom je op 9. Had ik gelijk of niet?” I rest my 
case. 
 
Helaas kan ik morgen geen verslag maken. Ik beloof plechtig, indien de A1 de finale behaald, ik er weer verslag van zal 
doen. 
 
Papa Ben 
 
Vooruitblik/oproep finale Achilles A1 - Avanti A1 (HKD) 
Dit keer geen verslag van de laatste wedstrijd tussen Achilles A1 tegen Die Haghe A1 maar slechts een impressie, een 
oproep en “de magische enveloppe”. 
 
De halve finale ging onze A1ers naar horen zeggen makkelijker af dan de voorgaande wedstrijd. Was het omgaan met 
druk, geloof in eigen kunnen of gewoon goed spel. Ik heb me laten vertellen dat het alledrie betrof. De eindstand van 
22 - 13, en ontspannen koppen van de trainers, spelers en teamouder waren in ieder geval veelzeggend 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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En daar staan we dan. In de finale samen met de A2. Op het affiche van vrijdagavond prijken namelijk de finales van de 
A1 en A2 alsof het een Achilles spektakel is. Gewoon gaaf! 
 
Wat gaat het worden en wat gaat het zijn? Niemand weet het ..... of toch. Toen ik na de gewonnen halve finale mijn 
dochter kwam halen was iedereen die ik sprak euforisch. 1 man bleef om mij heen draaien en in een onbewaakt 
ogenblik stapte hij op mij af. Het was Simon. Schichtig om zich heen kijkend overhandigde hij mij een gesloten 
enveloppe. Ik zag dat op de enveloppe in zwarte blokletters “UITSLAG” stond geschreven. “Niet open maken voor 
zaterdagmorgen” fluisterde de Wizard. Ik wilde nog wat vragen maar toen ik Simon in zijn ogen keek zag ik dat het 
menens was. Thuisgekomen heb ik de enveloppe direct in mijn kluis gelegd onder toeziend oog van mijn dochter. 
Zaterdagmorgen open ik hem en zal de inhoud aan u allen bekend maken. 
 
Wat staat u en mij te wachten. Vrijdagavond a.s., klokslag 19.00 uur, betreden de spelers van de A2 voor hun finale als 
eerste het speelveld in de hal van HKV ONS EIBERNEST aan de Steenwijklaan. Ook zij wonnen hun halve finale 
tegen KZ DE DANAIDEN en mogen het opnemen tegen VEO A1. 
 
Dan 20.45 uur de finale van de A1. Zij spelen hun finale tegen Avanti A1. Op het veld waren zij een geduchte 
tegenstander van onze krijgers. Een ploeg die zeker niet onderschat mag worden. 
 
Zou het niet mooi zijn als de hele hal zwart wit gekleurd zou zijn beide wedstrijden? Zou het niet mooi zijn als het een 
compleet Achilles feestje wordt? Ik roep u op om massaal aanwezig te zijn om als de negende man te gaan staan wat de 
uitslagen ook worden want dat blijft voor iedereen gissen. Voor iedereen...op 1 na dan. Simon weet het antwoord en 
dat antwoord ligt in mijn kluis. 
 
Papa Ben 
 
Finale HKD Avanti A1 -Achilles A1 ennnnnn de enveloppe  
Het was een feit. Zowel het 1e, de A2 als de A1 van Achilles in de finale van de Haagse 
Korfbaldagen. DE hofleverancier van finalisten. Als je naar dit toernooi kijkt en je zoekt een 
vergelijking dan kom je al gauw op de KNVB beker. 1 grote tombola waar de beste ploegen 
uiteindelijk boven komen drijven. En is het dan niet heerlijk als de bevestiging er is dat wij 
dat zijn? Maar vandaag moest er eerst gewonnen worden van de opponenten.  
 
Allereerst de A2. Dominant, constant en fel. Terechte winst en terechte kampioen. 
Gefeliciteerd!! Ook hier was de gunfactor duidelijk aanwezig. De A1 langs de lijn met een 
bord “hup korfbal”. Niemand snapte de boodschap die hier vanuit ging maar de sfeer was gezet.  
 
Na de huldiging de A1. Wizard Simon had vandaag een makkie. Zijn voorspelde uitslag lag in een enveloppe al sinds 
donderdagmorgen achter slot en grendel en zou zaterdag onder het toeziend oog van “notaris Danielle” geopend 
worden. Zou het hem lukken zich onsterfelijk te maken? Sowieso zullen er opnames gemaakt worden van dit ritueel. 
 
De spelers oogden ontspannen maar niets was minder waar. Voorafgaande aan de wedstrijd spraken ouders uit dat ze 
toch wel gespannen waren. Poker-face dus. Het team ging wervelend van start. De ene combinatie nog mooier als de 
andere met een sterk veldoverwicht. Toch was Avanti niet slecht. Het is voor een dergelijke ploeg lekker om als 
underdog te beginnen tegen de gedoodverfde winnaar. En dat maakte dat zij boven zichzelf uitstegen. Na 8 doelpunten 
achter gestaan te hebben kroop Avanti langzaam dichterbij tot  
8 -11 bij het rustsignaal.  
 
De 2e helft begon en duidelijk was dat Avanti bloed rook. De strijd ging gelijk op en er werd behoorlijk fysiek maar 
sportief gespeeld. Ook de scheidsrechters voelden de wedstrijd goed aan en behoudens enkele missertjes (het blijft 
tenslotte mensenwerk) leidden zij de wedstrijd naar behoren. En toen, toen gebeurde het onmogelijk geachte. 2 
seconden voor tijd, met een stand van 17 - 18 in ons voordeel op het scorebord, een strafworp tegen. Neeeeeeeeeee dit 
kon niet waar zijn. Het publiek in shock. Wat gebeurde er? Koelbloedig werd de strafworp door een speler van Avanti 
genomen. 18 - 18. Het fluitsignaal klonk en de reguliere speeltijd was voorbij. Een gekkenhuis onder de aanwezigen en 
ongeloof onder de speler van beide teams.  
 
Na beraad met de jurytafel op naar de verlenging. 5 minuten zuivere speeltijd erbij met een golden goal. Vijf minuten 
nagelbijten voor de toeschouwers en vijf minuten tot het gaatje gaan voor de spelers. De ene bal na de andere mis of 
draaide uit de korf van Avanti. Zij kregen slecht 3 kansen de wedstrijd naar zich toe te trekken. De rest was voor ons. 
Alsof een deksel op de korf zat. De bal ging er ook voor ons niet in. Er werd niet meer gescoord. Einde wedstrijd.  
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En nu. Alsjeblieft geen strafworpen. Maar het was niet anders. Besloten werd dat elke veldspeler een strafworp moest 
nemen om de eindstand te bepalen. Wat een stress moest dat zijn voor alle spelers. De eerste gingen er aan beide 
kanten in. Avanti miste de volgen. Aan onze kant werd niets gemist. Avanti miste er 3 van de 8 en alsnog was de winst 
voor ons. Wat een topprestatie.  
De ontlading was groot en het was 1 groot feest voor de staf, de spelers en het publiek. Misschien technisch niet de 
beste wedstrijd maar qua amusementswaarde een 10. 
 
Graag wil ik ook gebruik maken om Avanti een compliment te maken. Mooie ploeg, goede coach en goede wedstrijd 
gespeeld. 
 
En daarna, in dit geval, de 5e helft. Wijnen en bieren. Simon was in zijn nopjes. “Ik wist het” zei hij zelfingenomen. Ik 
zei op mijn beurt tegen hem dat het eerst nog maar moest blijken.  
 
Zaterdagmorgen en geheel volgens de instructies van Simon opende ik zijn enveloppe. Ik trof in de enveloppe op het 
eerste gezicht een blanco blaadje. Bij nadere inspectie met een grote zwarte stip in het midden van het blad. Een stip, 
hij had voorspeld dat de wedstrijd beslist zou worden door een stip. Ongelofelijk. Wie nu nog aan zijn voorspellingen 
twijfelt.... Uiteraard zijn er ook opnames gemaakt van het openen van de enveloppe. Ik ga hem nu opgeven voor het 
programma MindF*ck. 
 
Wie het spektakel niet life heeft kunnen aanschouwen hierbij de YouTube-link om de wedstrijd te zien 
 
https://youtu.be/bRHsG1sM7Rw 
 
Rest mij nog het 1e vanavond succes te wensen in hun finale tegen Die Haghe! 
 
Papa Ben 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
Deze week 4 jarige. Als eerste viert Mika van Collenburg op 13 november 
haar 10e verjaardag. Op 15 november feest bij Maaike van Duijvenbode en 
Ocker Pijlman. Maaike wordt 19 en Ocker wordt 14. Het laatste feestvarken 
is Jinte Vrijenhoek, zij wordt 16 november 8 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Vrijdag is het dan zover, we gaan weer gezellig klaverjassen.  
De volgende personen worden voor acht uur verwacht: 
Emmy – Belinda Simon – Tjitse Jerr - Dennis 
Dicky – Marcel Roelie – Ed Susan – Sjoerd 
Wendela – Wourt Arie – Olga 
 
Laat het weer een gezellige avond worden? 
 
Tot dan 
 
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 

 
Bedankt als lid: Diederik Grinwis 
 Lucas Bouwman 
 
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: 
 
Zaterdag  Zie oefenprogramma!!! 
 
Zondag  Zie oefenprogramma!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 46 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002369 
za 16/11 

Twist 2 -  Achilles 3 17:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 16:20 
Locatie Westwijk in Vlaardingen 
     

5-Apr Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X079873 
zo 17/11 

HKV / Ons Eibernest 3 -  Achilles 4/5 14:45 

Dames In onderling overleg 

Heren In onderling overleg 

Coach  
Verzamelen onbekend 
Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
     

5 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002744 
zo 17/11 

Refleks 5 -  Achilles 5 11:15 

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 10:00 
Locatie Marimbahal in Rijswijk 
     

6 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002523 
za 16/11 

Achilles 6 -  Refleks 4 18:20 

Dames Danielle van Maanen, Joy Oudshoorn, Mieke Deurloo, Shirley Beck, 
Vera Berghout 

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

Coach  
Verzamelen 17:35 
Scheidsrechter Alexander Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

7 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X079896 
zo 17/11 HKV / Ons Eibernest 5 -  Achilles 7 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002369
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1250
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X079873
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=546
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002744
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1124
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002523
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X079896
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12:15 

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 11:30 
Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
     

8 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X079876 
zo 17/11 

HKV / Ons Eibernest 6 -  Achilles 8 11:00 

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

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

Coach  
Verzamelen 10:15 
Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
     
A1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002467 
di 12/11 

Achilles A1 -  KCC A1 20:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Verzamelen 19:00 
Scheidsrechter Alexander Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK17665 
za 16/11 

DSC A1 -  Achilles A1 16:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter M. de Boer    
Locatie De Vijfkamp in Eindhoven 
     
A2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002741 
za 16/11 

Achilles A2 -  Maassluis A2 17:00 

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

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

Coach Bastiaan Overwater 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=546
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X079876
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=546
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002467
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17665
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1343
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002741
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Verzamelen 16:15 
Scheidsrechter     
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Marlou, Yara en Osayande zie A1 
     
A3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002800 
za 16/11 

Achilles A3 -  ALO A2 16:00 

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

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Tim van der Zwan, Max Bakker, Quin 
Hollander 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Citlali Sip, Floor Schuiten, Jaimy Trouwborst, Thijs Roos 
Verzamelen 15:15 
Scheidsrechter Ilan Verboom    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
B1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002317 
za 16/11 

Achilles B1 -  ALO B1 14:50 

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 Levi van Nieuwenhuijzen 
Verzamelen 13:50 
Scheidsrechter Koen Baak    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Citlali, Floor, Jaimy en Thijs zie A3 
     
B2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002927 
za 16/11 

ALO B2 -  Achilles B2 12:00 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Verzamelen 11:15 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     
B3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002296 
za 16/11 

Achilles B3 -  ONDO B4 13:40 

Dames Elishya Ros, Malou Veen van Wolfswinkel, Mira Pepe, Naomi van 
Leeuwen, Stella Woestenburg 

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

Coach Annelotte van Geel 
Reserves Armin van der Zijden 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002800
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002317
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002927
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002296
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Verzamelen 12:55 
Scheidsrechter Katrien Volleman    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
C1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002883 
za 16/11 

Achilles C1 -  Refleks C1 12:30 

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, Björn Weerman 
Verzamelen 11:45 
Scheidsrechter Sten Verleg    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Levi zie B1 
     
C2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002411 
za 16/11 

ALO C1 -  Achilles C2 11:00 

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 10:15 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
Opmerking Manelle en Björn zie C1 
     
C3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002217 
za 16/11 

Achilles C3 -  ONDO C4 11:20 

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 
Verzamelen 10:35 

Scheidsrechter 
Dominique 
Welbergen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Armin zie B3 
     
D1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002319 
za 16/11 

Achilles D1 -  ALO D1 10:10 

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

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

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002883
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002411
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002217
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002319
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Verzamelen 9:25 
Scheidsrechter Erwin Bodaan    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
D3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002646 
za 16/11 

ALO D2 -  Achilles D3 14:00 

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

Heren Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 13:15 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     
E1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002281 
za 16/11 

ALO E1 -  Achilles E1 10:00 

Dames Britt Linse, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 9:30 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     
E2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002835 
za 16/11 

Achilles E2 -  KOAG E1 9:00 

Dames Noa Puijk, Roos van der Laaken, Sophie Diemel 

Heren Fedde van Mosel, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken 
Verzamelen 8:30 
Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Jinte Vrijenhoek 
     
E3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002643 
za 16/11 

ALO E2 -  Achilles E3 10:00 

Dames Fiep den Hartog, Imke van der Veen 

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

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 
Verzamelen 9:30 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     
E4 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002828 
za 16/11 Achilles E4 -  Refleks E3 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002646
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002281
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002835
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002643
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002828


 26 
 

9:00 

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

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 8:30 
Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002133 
za 16/11 

ALO F1 -  Achilles Tijgers 10:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen 9:30 
Locatie Ockenburgh in Den Haag 
     
F Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X079113 
za 16/11 

HKV / Ons Eibernest F2 -  Achilles Beren 9:00 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 8:30 
Locatie HKV/Ons Eibernesthal in Den Haag 
     
F Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002175 
za 16/11 

Achilles Wolven -  Excelsior F2 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     
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002133
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=548
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X079113
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=546
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002175
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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Oefenprogramma zaal november 2019 
De bal is rond en het oefenprogramma ook: 
 

Team Tegenstander 
Uit of 
thuis Datum Tijd Scheids 

Achilles 1 KOAG 1 UIT 19 nov 20.45  
Achilles 2 KOAG 2 UIT 19 nov 19.30  
Achilles 3 Twist 2 UIT 16 nov 17.35  
Achilles 4/5 HKV/OE UIT 17 nov 14.45  
Achilles 5 Refleks 5 UIT 17 nov 11.15  
Achilles 6 Refleks 3/4 THUIS 16 nov 18.20 Alexander Bodaan 
Achilles 7 HKVoe UIT 17 nov 12.00  
Achilles 8 HKVoe UIT 17 nov 11.00  
Achilles A1 KCC A1 THUIS 12 nov 20.00 Alexander Bodaan 

Achilles A2 
Maassluis 
A1  THUIS  16 nov 17.10  Lars Alsem 

Achilles A3 ALO A2 THUIS 16 nov 16.00 Ilan Verboom 
Achilles B1 ALO B1 THUIS 16 nov 14.50 KOEN BAAK 
Achilles B2 ALO B2 UIT 16 nov 12.00  
Achilles B3 Ondo B4 THUIS 16 nov 13.40 Katrien Volleman 
Achilles C1 Refleks C1 THUIS 16 nov 12.30 Sten Verleg  
Achilles C2 ALO C1 UIT 16 nov 11.00  

Achilles C3 ONDO C4 THUIS 16 nov 11.20 
Dominique 
Welbergen 

Achilles D1 ALO D1 THUIS 16 nov 10.10 Erwin Bodaan 
Achilles D2 KOAG D2 UIT 16 nov 13.30  
Achilles D3 ALO D2 UIT 16 nov 14.00  
Achilles E1 ALO E1 UIT 16 nov 10.00  
Achilles E2 KOAG E1 THUIS 16 nov 09.00 Susan Middeldorp 
Achilles E3 ALO E2 UIT 16 nov 10.00  

Achilles E4 
REFLEKS 
E3 THUIS 16 nov 09.00 Marinus Stulp 

Achilles 
Tijgers ALO F1 UIT 16 nov 10.00  
Achilles Beren HKV/OE  F UIT 16 nov 09.00  
Achilles 
Wolven Excelsior F2 THUIS 16 nov 09.00 Rick Pot 
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Volgende week 23 en 24 november 2019 

 
Noviomagum – Achilles 
Noviomagum 2 – Achilles 2 
Aw.DTV 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – Sporting Trigon 2 
Achilles 5 – Sporting Trigon 4 
Achilles 6 – Dijkvogels 3 
TOP/SolarCompleet 7 – Achilles 7 
Achilles 8 is vrij 
Dalto/KlaverbladZerv. A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – GKV/Enomics A1 
Achilles A3 is vrij 
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 
Olympia B2 – Achilles B2 
Achilles B3 is vrij 
Achilles C1 – TOP SolarCompleet C2 
Achilles C2 is vrij 
Achilles C3 is vrij 
Achilles D1 – Valto D1 
Achilles D2 – ODO D1 
Futura D2 – Achilles D3 
Die Haghe E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – RWA E3 
Achilles E3 is vrij 
Achilles E4 - Dijkvogels E4 
Achilles Tijgers – ONDO F1 
Achilles Beren – Fortuna/Delta Log. F2 
Excelsior F2 – Achilles Wolven 
 

Za 16.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 16.45 uur 
Za 17.55 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 16.45 uur 
Za 11.00 uur 
 
Za 16.00 uur 
Za 11.15 uur 
 
Za 15.45 uur 
Za 13.15 uur 
 
Za 14.45 uur 
 
 
Za 13.45 uur 
Za 12.45 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 

De Triangel 
De Triangel 
Zeeburgereiland 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Wasbeek 
 
Hoenderdaal 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 
Olympia 
 
Zuiderpark 
 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuidhaghe 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Buitenhof 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
 
Zondag 
 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 11-11 Coby Linse 
 25-11 Marian Lijmbach 
 09-12 Olga van Reijn 
 23-12 Monique Alsem 
 06-01 Vera Rodrguez 
 20-01 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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