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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 

 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:roger.kalberg@hkvachilles.nl
mailto:contributie@hkvachilles.nl
mailto:linda.vdhaak@hkvachilles.nl
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
mailto:tc@hkvachilles.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:kangoeroes@hkvachilles.nl
mailto:recreanten@hkvachilles.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:clubtenue@hkvachilles.nl
mailto:ac@hkvachilles.nl
mailto:materialencommissie@hkvachilles.nl


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Korfbal Achilles ´ Heel 4 
 
Van de Redactie 5 
 
Uitnodiging voor Korfbalmasterz Spelregelbewijs C en B 5 
 
Activiteiten Agenda Senioren 7 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 7 
Uitslagen / standen poule Achilles 1 7 
 
Wedstrijdverslagen 8 
 
WAPC Wat Was 11 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 13 
 
WAPC-nieuws 14 
 Agenda 14 
 Verjaardagenhoekje 14 
 
CR Klaverjassen 17 
 
Ledenlijst 17 
 
Inzamelingsactie´s 18 
 
 
 



 4 
 

Korfbal - Achilles’ Heel 
********************* 

 
Mensen die mij kennen weten dat ik platen verzamel. Ja, van die zwarte ronde 
dingen die je op een pick-up ofwel platenspeler draait. Ook wel vinyl of LP genoemd.  En 
dat ik graag naar muziek luister of concerten bezoek. Zo verkoos ik ooit een concert van 
David Bowie boven een trainingskamp van de selectie. Dit concert, waarbij Bowie na jaren 
weer eens rondtoerde met zijn eigen nummers, is uiteindelijk een concert gebleken waar ik 
David Bowie voor het laast in levende lijve in Nederland heb zien optreden. Het was op 18 
augustus 1990. Onvergetelijk. 
 
Mijn eerste concert was overigens ook gelinkt aan David Bowie - the Glass-Spider tour, 
mijn allereerste stadionconcert in de Kuip. Een uitstekend stadion voor concerten. Wij waren hier met een grote groep 
Achillianen die het zich nog stuk voor stuk zullen herinneren (en anders heeft Hans Bins de foto’s nog wel ergens). Roy 
van der Vegt als suppoost en er werd, al leek het een concert van Normaal, meer met bier gegooid dan er werd 
gedronken. En zo zal iedereen zijn eigen anekdote hebben. De volgende dag speelden wij in ieder geval de traditionele 
wedstrijd om de Jan Drees beker bij GKV. Tegen de broertjes Fellendans, later van Achilles en mijn matties sindsdien. 
  
Het gaat nu toevallig over Bowie, maar we hebben zo bijvoorbeeld ook menig concert van de Rolling Stones met 
groepen Achillianen bezocht in binnen- en buitenland. Een aantal jaar geleden heb ik met mijn allerbeste 
(Stones)vriend, Rob bakker, de Stones ter gelegenheid van hun vijftigste verjaardag in Hyde Park zien optreden. Dit was 
in 2013, 44 jaar na het concert in 1969 ter ere van Brian Jones, ex-bandlid die dood in een zwembad was aangetroffen.  
 
Het was weer spannend om aan kaarten te komen voor dit concert. Facebook had hier een grote rol in. Via de 
Facebook-pagina van The Stones kon je via een pre-sale kaarten bestellen. Wij waren zo’n twee uur van te voren 
ingelogd op het ticketsysteem en zagen al een vakje waar een code ingevuld moest worden. Dit alles vond enige tijd 
plaats vóór de reguliere voorverkoop. De code, wat was dat? En dat wij niet de enige waren die zich dit afvroegen bleek 
uit de ongeveer duizend comments binnen een minuut op de FB-pagina. In de meest diverse talen werd gevraagd naar 
de code. Soms schreeuwend. WHAT IS THE CODE???? DOES ANYONE KNOW WHAT THE F*CKING CODE 
IS?????!!!! En dat duurde een paar tergend lange minuten. Totdat The Stones zelf het verlossende antwoord gaven. The 
code is: ‘Satisfaction’. Snel intoetsen en ‘Enter’,  ‘Enter’, ‘Enter’ en de kaarten waren binnen. Om 10 uur begon de 
reguliere voorverkoop en om 3 minuten over tien was het concert uitverkocht. Het eerste ticket was al doorverkocht 
voor zo’n 6000,- euro. 
  
Leuk verhaal, Peet. Maar wat hebben wij aan dit gewauwel? Bovendien is het niet de eerste keer dat dit verhaal ter 
sprake komt. Had je al verteld over het concert zelf? De hoedjes die uit de lucht vielen en het privé-barretje links achter 
het podium? En hoe zat het eigenlijk met de vlucht terug, waren jullie op tijd of hadden jullie Johny Depp ontmoet?  
Ik hoor het sommigen al denken. 
 
De relatie tot korfbal is in dit geval simpel. Korfbal. De band ‘Korfbal’. Ze worden als volgt omschreven: 
 
Korfbal “the ultimate sport”! If you control korfbal, you can perfectly practice any team sport. If that gives the korfbal 
sport no new respect, then this band certainly does. With members of Price, Canshaker Pi and The Homesick the band 
will win every competition with their corny garage rock. 
Korfbal is net als de sport eigenlijk gewoon voor iedereen. De band die bestaat uit Jaap van der Velde (The Homesick), 
Jesper Vos (Creepy Karpis), Leon Harms (Vox Vox Braun) en Marnix Visscher (Creepy Karpis) moedigt gemengd douchen 
waarschijnlijk zelfs aan. 
 
Ze hebben zelfs een nummer Achilles’ Heel. Het betreft hier waarschijnlijk een cover van Toploader, maar daarover 
volgende keer meer, als ik mag terugkomen voor een toegift. 
 
Luister en oordeel zelf: https://youtu.be/H9xTPJ3u790 
 
LtrZ! Ptr Zt 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/H9xTPJ3u790
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Van de redactie 
************** 

 
Aan het einde van het jaar verschijnt het krantje altijd voor een aantal weken. 
Dat is dit jaar ook weer het geval. 
Het laatste krantje van 2019 zal op dinsdag 17 december uitkomen. De kopij hiervoor 
moet uiterlijk maandagochtend 12.00 uur bij Olga binnen zijn 
Hierin staan de wedstrijdprogramma´s voor de volgende weekeinde: 21/22-12, 04/05-01 
en 11/12-01. 
Het eerste krantje in 2020 verschijnt op dinsdag 14 januari 2020., de kopij voor dit 
krantje moet uiterlijk 13 januari 12.00 uur bij Olga binnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging voor korfbalmasterz spelregelbewijs C en B 
************************************************ 

 
Sinds een aantal jaar is het behalen van het Korfbalmasterz spelregelbewijs verplicht voor de senioren en de junioren. 
Vanaf dit jaar geldt dit ook voor de spelende leden van de aspiranten (categorie C en B). Om iedereen op tijd te laten 
slagen nodigen wij de aspiranten uit op 27 januari om 18:30 uur in de kantine. Deze avond is verplicht voor de spelers 
die het spelregelbewijs nog niet gehaald hebben. Heb je voor 27 januari je spelregelbewijs al wel gehaald dan hoef je 
deze avond natuurlijk niet te komen. Je zou dus al direct kunnen starten met het oefenen en wellicht het examen. 
Wij hebben je account al voor je geactiveerd. Je hoeft alleen nog maar in te loggen :-) 
Je kunt inloggen op www.korfbalmasterz.nl/spelregelbewijs 
Gebruikersnaam: KNKV-lidmaatschapnummer (te vinden in de knkv app of op te vragen bij je coach of 
wedstrijdzaken) 
Wachtwoord: korfbalmasterz2020 
Voor deze avond is het belangrijk dat je een laptop, Ipad of smartphone meeneemt waarop je dit spelregelbewijs kunt 
halen. 
We zien jullie de 27e. 
 
Mocht je verder nog vragen hebben, mail ons gerust op wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. 
 
Twan, Marinus en Sten namens Commissie Wedstrijdzaken 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

13-12 
20-12 
 

Poekertoernooi 
Klaverjas 3 (Kerst) 
 

21-01 
07-03 
26/6 – 29/6 

Pub quiz 
Bier pong toernooi 
CR kamp 

 
 

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

 
Achilles – Die Haghe 17-12 
Achilles 2 – Die Haghe 2 22-15 
Achilles 3 – KZ/Thermo4U 3 18-17 
Excelsior 3 – Achilles 4 13-17 
Achilles 5 – Velocitas 4 11-8 
Excelsior 4 – Achilles 6 28-5 
ONDO 5 – Achilles 7 20-11 
Achilles 8 – Refleks 6 10-11 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Die Haghe 17-12 
KVA – Noviomagum 34-23 
Nova – Dindoa 14-30 
MIA – Antilopen/Lancyr Deelen 19-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Dindoa 3 3 0 0 6 83 52 31 0 
Achilles 3 2 1 0 5 63 57 6 0 
KVA 3 1 2 0 4 88 77 1 0 
Antilopen/Lancyr D. 3 1 2 0 4 78 71 7 0 
MIA 3 1 1 1 3 62 70 -8 0 
Die Haghe 3 1 0 2 2 56 56 0 0 
Noviomagum 3 0 0 3 0 65 85 -20 0 
Nova 3 0 0 3 0 51 78 -27 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Brede bank maakt het verschil voor Achilles 
In speelronde 3 stond in klasse 1D de derby tussen Achilles en Die Haghe op het programma. Na de recente 
overwinning van Die Haghe op de Achillianen in de finale van de Haagse Korfbaldagen nam de thuisploeg nu sportieve 
revanche (17-13).  
En een heuse derby werd het. Na een zenuwachtig begin werkten beide ploegen een draak van een eerste helft af. 
Achilles verviel in oud gedrag met de herkenbare starfworpenregen tegen. Het scoreverloop liet een gelijkopgaande 
strijd zien met als ruststand een schamele 6-7. Van de zeven Die Haghe treffers kwamen er vier vanaf de strafworpstip 
(en werden er zelfs twee gemist). De zwart-wit-groene brigade van Achillescoach Glenn de Vries mocht één keer 
aanleggen van tweeëneenhalve meter, maar verprutste het buitenkansje. "In de rust werd weer het vertrouwen in eigen 
kunnen voor de tweede helft uitgesproken door spelers en staf," vertelt De Vries zoals hij wekelijks lijkt te doen in de 
pauze. "Het lokte de uitspraak uit dat wij voortaan beter in de 26ste minuut konden starten…" 
Direct na de rust boog Achilles de stand om naar een voorsprong van 8-7. Halverwege de tweede helft was het pleit 
met een 13-9 tussenstand beslecht. Het verschil werd door de thuisploeg uitgespeeld. Van een leien dakje ging het niet, 
vond De Vries: "Het was snel duidelijk dat in de eerste helft een aantal dragende spelers niet thuis gaf. Dat was ook de 
reden dat wij besloten deze direct na de rust te vervangen door spelers uit Achilles 2, dat net daarvoor in een goede 
wedstrijd afrekende met Die Haghe 2". Sander Suurd startte in de basis voor de licht geblesseerde Jarmo Jongman en 
speelde een uitstekende wedstrijd. "Dat we ook nog mochten rekenen op de aanvallende kwaliteiten van Julia Baak en 
Lars Alsem geeft weer hoe ruim de keuze is aan kwalitatief goede spelers," duidt de oefenmeester op zijn brede selectie, 
"want zij zijn echt niet de enigen die goed kunnen vervangen of invallen". En dat bleek het belangrijkste verschil ten 
opzichte van de gele kanaries. "In de tweede helft konden we met een iets gewijzigd aanvalsspel de tegenstander op z'n 
zwaktes bespelen. Verdedigend was er meer controle, waardoor wij konden inlopen en vervolgens uitlopen," besluit De 
Vries zijn analyse. 
Komende zaterdag staat met de uitwedstrijd tegen Antilopen in Leusden weer de volgende uitdaging klaar. "We kijken 
uit naar het moment van twee mooie speelhelften, want alles moet immers toch een keer samenvallen?" blikt De Vries 
vooruit. "Antilopen uit wordt weer een enorme en leuke klus om naar toe te werken. Dinsdag dus weer keihard aan de 
slag".  
 
Erwin 
 
Achilles – Die Haghe 
De Haagse Derby 
De derde wedstrijd van de vijf was aangebroken. De stand was op dit 
moment nog 1-1, maar beide ploegen waren vastberaden om de derde 
wedstrijd in hun voordeel te trekken. Op deze mooie zaterdag waren 
voorafgaand aan 1 al door de A1, 3 en 2 punten gepakt. Het zou toch 
geweldig zijn als we als vlaggenschip ook de punten zouden binnenharken. Het begin van de wedstrijd begon zeker niet 
sterk. Het leek alsof we veel van wat we in de voorbereiding hadden afgesproken na het eerste fluitsignaal gelijk waren 
vergeten. Vooral de afspraak om de stippen en vrije ballen te voorkomen kwamen we niet na. De stand in de rust was 
6-7, waarvan 4 stippen bij Die Haghe. We gaven het dus volledig weg, verdedigend moest het 100 maal sterker en 
scherper. Na een kleine preek in de rust kwamen ook veel motiverende woorden aan bod. We moesten het samen 
doen, want als we als één team functioneren zijn wel zeker veel sterker dan onze buren. De tweede helft begon goed, 
we maakte al snel de gelijkmaker en gingen er zelfs overheen. Vanaf toen werd het verschil steeds groter en begon de 
teamspirit steeds meer te broeien. Wanneer we dat met elkaar creëren, kunnen we eigenlijk iedereen aan als je het aan 
mij vraagt. Met een eindstand van 17-13 hadden wij de derde wedstrijd terecht gewonnen. Ik ben onwijs trots op de 
comeback in de tweede helft en de winst die wij hebben behaald. Ook ben ik trots op de invallers: Julia, Lars, Sander en 
Noa! Zij hebben het fantastisch gedaan. Ik heb zelf besloten dat Sander man of the match was, hij heeft echt laten zien 
dat hij zo waardevol is in zo’n belangrijke derby. De volgende wedstrijd tegen de kanaries vindt plaats op 15 februari, 
we hopen dat u er dan bij kan zijn om ons op een stand van 3-1 te brengen.  
 
Cheers, Benthe 
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Achilles 2 – Die Haghe 2 
Afgelopen zaterdag stond er voor de selectie kanarie op het menu. 
De wedstrijd van het 2e begon erg stroef en moeizaam. Het ging de eerste helft dan ook gelijk op. Wanneer Achilles 
een punt maakte werd er aan de andere kant gelijk een tegendoelpunt gemaakt. Jammer genoeg voor de vakgenoten van 
Lars werd met elk schot van meneer Alsem de mand gevonden waardoor ze weer mochten verdedigen. De tussenstand 
in de rust was 11-9 voor de Achillianen. 
Gelukkig kwamen de Achillesleeuwen sterk uit de kleedkamer en maakten het gat groter naar 13-9. Hierna was de 
wedstrijd gespeeld en heeft Achilles 2 er 22-15 van gemaakt. De 2 punten blijven 
in Den Haag en Achilles 2 blijft ongeslagen. 
Complimenten voor de scheidsrechter, Harald van Dongen, die een prima pot 
heeft gefloten. 
Dank aan de vele supporters. Dat steuntje in de rug vanaf de tribune was erg 
aangenaam. 
Ook dank aan de reserves die er altijd weer voor ons zijn. 
 
Tobias 
 
Achilles 3 – KZ 3  
Het derde heeft het dit jaar niet makkelijk gehad. Op het veld zijn er veel spelers gestopt die ‘afgevallen’ zijn naar het 
derde en een trainer die er mee kapte… Tja… Daar stonden we dan na twee weken met een handjevol mensen op het 
veld die wel nog graag door willen. Een structurele oplossing kon niet snel gevonden worden. Gelukkig konden we op 
de dinsdag met Glenn en Jan meetrainen. Op donderdag was Tjitse bereidt om ons training te geven. Bij de dames 
kregen we versterking van Michelle en Niki (die het zeker niet onverdienstelijk doen in het derde).  
 
Het coachen van de zaterdag wedstrijden bleef echter een probleem. Voornamelijk de uitwedstrijden. Het derde is een 
jonge ploeg die elke wedstrijd goed bij wist te blijven, maar zelf wissels toepassen in een team dat nog zo jong is en een 
goede tactiek bedenken en de kalmte bewaren tegen oude rotten is best lastig gebleken voor ons. Op het veld staan we 
onderaan met 2 punten. Als je naar de uitslagen kijkt hebben we het echt niet slecht gedaan > 14-13, 16-11, 13-15, 13-
15, 16-10. Afgezien van de wedstrijd tegen KCC zijn we er nergens afgegaan. Punten hadden elke keer voor ons 
kunnen zijn. We moeten het als team doen, maar het gebrek aan leiding heeft er toch ook voor gezorgd dat we best 
vaak niet met de punten naar huis gingen.  
 
Het zaalseizoen leek dezelfde wending te krijgen als op het veld. Wederom zijn de afvallers naar 3 gestopt of in een 
ander team gaan spelen. De uitwedstrijd naar Amsterdam moesten we weer zelf oppakken. En ook dit keer waren het 
oudgediende waar we tegen moesten spelen. Super sportief overigens die Amsterdammers, altijd leuk die uitwedstrijden. 
Maar goed de eerste wedstrijd ging verloren, wellicht ook omdat wij ons wat verloren voelde…  
 
De tweede wedstrijd ging echter een stuk beter. De credits hiervoor mogen naar mijn mening gaan naar Marit en 
Bastiaan die de trainingen hebben opgepakt voor de dinsdag en donderdag. Ik denk dat iedereen in het derde er 
hierdoor ook weer zin in heeft, ik in ieder geval wel. De wedstrijd tegen Die Haghe 3 ging stukken beter. We stonden 
zelfs ver voor aan het begin van de wedstrijd. Door meer structuur en aanwijzingen van de zijkant staat er weer een 
ploeg. Daarnaast hebben wij deze week versterking gekregen van een super spits die het derde wel naar een hoger 
niveau wilt tillen, Michael Matla! Het derde kan jou goed gebruiken, top van je dat je bereid bent om met ons mee te 
doen.  
 
Dan de wedstrijd van zaterdag! Het derde mocht met Renske als trainer het opnemen tegen de koploper KZ. Na de 
super trainingen van Marit, Bastiaan en Renske wisten we met de vakken precies wat we moesten doen. We speelden 
veel beter samen en er werd hard voor elkaar gewerkt. Hierdoor wisten we de punten eindelijk een keer binnen te 
slepen. Met een nipte overwinning van 18-17 hebben we de koploper verslagen. Hopelijk zetten we deze lijn zo voort 
en gaan we meer punten pakken.  
 
Marit en Bastiaan, jullie zijn echt toppers. Jullie positiviteit werkt aanstekelijk en de trainingen zijn hartstikke leuk. Ook 
alle wissel bedankt die op het veld en in de zaal present waren. De bikkels van de A1 wil ik ook complementeren dat 
jullie ook bij het derde langs de lijn staan en ook hier voor de winst willen gaan! Helemaal super!!  
 
Schroom niet om iemand in het derde aan te schieten als je ook een handje kan helpen. We hebben nog niet alles 
geregeld! 
 
Jeanette 
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Achilles 4  - Excelsior 3 
Zaterdag 7 december; de dag begon met Tjitse die zoals gebruikelijk Matchday! in de groepsapp scandeerde. Met dit 
gepaste enthousiasme verzamelden wij extra vroeg om nog even het zesde aan te moedigen. Wij begonnen de wedstrijd 
met de toevoeging van Iris die ons de rest van het seizoen gaat komen versterken. In de eerste helft hadden we het 
aanvallend erg lastig en vonden we het lastig om onder de verdedigende druk uit te komen. Toch ging het gelijk op wat 
ervoor zorgen dat we met een kleine achterstand van 6-7 gingen rusten. In de rust benadrukte we dat het spel nog niet 
eens zo slecht was, maar dat er wel wat meer pit in moest. Ook kwamen we op het idee om na de gewonnen wedstrijd 
van vorige week weer een ‘Erwin effect’ te creëren. Na de goede invalbeurt van Erwin van Veen twee weken geleden en 
het feit dat we Erwin de Laleine op de bank hadden zitten, hebben we doen besluiten om hem in te zetten. Uiteraard 
had dit het gewenste effect wat ervoor zorgde dat na 1 minuut Erwin uit het veld kon worden gehaald en wij weer 
verder konden met de basis acht. Al snel wisten we het gat van vier goals te slaan en dit hebben wij goed doorgezet wat 
resulteerde in een eindstand van 17-13. Publiek bedankt, scheids bedankt en Erwin bedankt. Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Fabian van Hagen 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – SKF A1 24-20 
Sporting Delta A1 – Achilles A2 27-10 
Nieuwerkerk A2 – Achilles A3 18-9 
Fortuna/Delta Logistiek B2 – Achilles B1 15-13 
Achilles B2 – Die Haghe B2 8-14 
Achilles B3 – ONDO B4 4-7 
Maassluis C1 – Achilles C1 3-12 
Avanti/Post Makelaardij C4 – Achilles C2 6-3 
Sperwers C1 – Achilles C3 8-3 
Achilles D1 – Olympia D1 9-3 
Achilles D2 – Valto D3 4-10 
KVS/Maritiem D3 – Achilles D3 22-0 
NIO E1 – Achilles E1 4-13 
IJsselvogels E3 – Achilles E2 5-11 
Achilles E3 – ODO E3 8-15 
Fortuna/Delta Logistiek E3 – Achilles E4 6-5 
Achilles Tijgers – Fortuna/Delta Logistiek F1 16-15 
Achilles Beren was vrij 
Achilles Wolven – Dijkvogels F2 5-2 
 
 
De eerste twee zaalwedstrijden zitten er alweer op voor Achilles F3. Zelfs met twee keer winst!! In de zaal zijn we wat 
lager ingedeeld dan op het veld. Hierdoor spelen wij ook tegen eerstejaars F’jes en dat maakt het voor onze kinderen 
wat leuker en makkelijker. Dit zie je ook terug in het spel. Afgelopen zaterdag was het tijd voor de tweede wedstrijd van 
de zaalcompetitie. Het was een beetje een gekke week, woensdag hebben we gezellig een pietentraining gehad en vrijdag 
waren de kinderen allemaal kapot en hadden we geen training op de voorwaarde dat alle kinderen zaterdagmorgen fit in 
de campus waren voor de wedstrijd tegen Dijkvogels F2. Fit waren ze zeker, we begonnen de wedstrijd dan ook met 
een 3-0 voorsprong. Verdedigend zaten we er goed bij en zodra we de bal onderschept hadden, gingen we als een speer 
naar onze paal om te scoren. Daarna hadden we een dipje, de concentratie leek na tien minuten al op te zijn. In het 
tweede en derde kwart hebben we dan ook niet gescoord en Dijkvogels kwam terug naar 3-2. Voor de laatste tien 
minuten hebben de coaches maar even gevraagd of we Chinees praten, maar dat doen we gelukkig niet. Opnieuw 
afgesproken dat we goed gaan verdedigen en plezier gaan maken . Conclusie is dat we ook echt geen Chinees praten, 
altijd fijn om te weten. De F3 was weer lekker fel en ging voor elke bal. We kwamen dan ook nog op 5-2 en dat 
betekent de tweede winstpartij in de zaalcompetitie. Na de wedstrijd was iedereen heel blij! De coaches hebben geen 
stem meer over, maar wat hebben jullie het weer goed gedaan. Super hoe jullie je herpakt hebben de laatste tien 
minuten, er stonden echte Achilles leeuwen in het veld! Maar vooral leuk hoe snel jullie stappen maken, elke week 
beginnen jullie het spelletje beter door te krijgen. Er wordt nu hard in elkaars handen gegooid, schieten met veel meer 
power. Ga zo door allemaal! Volgende week spelen we gelukkig om een degelijke tijd bij Avanti. Deze week gaan we 
weer heel hard trainen en dan zijn we helemaal klaar voor zaterdag.  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 - SKF A1 
Er bestaat een werkelijkheid op papier en de realiteit. Soms ben je geneigd je vast te houden aan de papieren 
werkelijkheid want die ziet soms veel rooskleuriger uit. Zo ook de wedstrijd tegen SKF. De ploeg uit Veenendaal die op 
papier de zwakste schakel is van de Hoofdklasse A. Geen wedstrijd gewonnen en de topploegen doen hun best tegen 
hen om hun doelsaldo op te vijzelen. Zo aan het begin van de competitie mogen onze Achillianen zich op basis van de 
stand een stevige middenmoter noemen die zich zeker kan meten met de top.  
 
Alles in een bijzondere competitie waar niets is wat het lijkt. Neem nou PKC. Vorige week vielen zij ten prooi aan de 
ambities van ons team. Deze week hadden zij zich herpakt en wonnen weer van Dalto waar wij dan weer van hadden 
verloren. Kortom er is altijd wat te beleven in deze competitie. 
 
Een ontspannend ogend team betrad dan ook het speelveld. Binnen 15 seconden al viel de eerste treffer voor ons. 
Zoooooo ..... 
als dit geen monster uitslag zou worden wist ik het ook niet meer. Gemiddeld om de 2 minuten scoorden wij een 
doelpunt. De gasten uit Veenendaal hadden meer moeite met het vinden van de korf. Ondanks het redelijke gemiddelde 
werd de ruststand op 13 - 6 in ons voordeel bepaald. Maar om nu te zeggen dat SKF geen volwaardige tegenstander 
was doet zeker geen recht aan deze sportieve ploeg. Dat zou blijken in de 2e helft. 
 
Dan de 2e helft. SKF speelde onbevangen en was zeker niet van plan zich te laten afslachten. Het leek wel of bij hen in 
de rust duidelijk werd dat met meer geloof in eigen kunnen er misschien wel wat te halen viel in het Haagse. Vanaf de 
5e minuut in de 2e helft gingen zij los. SKF scoorde er lustig op los en kroop langzaam, als een sluipmoordenaar, 
dichterbij. Gelukkig herpakte wij ons de laatste 7 minuten. Geen monsteruitslag maar wel de 2 punten werden 
veiliggesteld. Eindstand 24 - 20. 
 
Duidelijk was in ieder geval dat de Sint het land had verlaten met zijn Pieterbazen. Geen cadeautjes meer van hun te 
verwachten. Zeker niet met de komende wedstrijd in het vooruitzicht. Volgende week naar Koog aan de Zaan waar KZ 
ons opwacht de nummer 2. De laatste wedstrijd voor de kerst. Wacht eens even. Kerst ..... das toch iets met een 
kerstman die ook iets heeft met cadeaus? Hoho. Hoe KZ nu speelt hoeven we geen zeker geen presentje te verwachten 
maar dat is wederzijds.  
 
Als laatste nog even een compliment voor de scheidsrechters van afgelopen wedstrijd. Consequent en haast foutloos. 
Mag ook een keer gezegd worden. 
 
Papa Ben 
 
Achilles B2- Die Haghe B2 
De eindstand was 8-14, dus helaas geen punten. In het begin was het nog wel spannend, 
maar Die Haghe maakte het verschil groter. Wat er goed ging was dat er veel werd 
geschoten. We maakten veel plaatsfouten, daar kunnen we aan werken. 
Scheidsrechter bedankt! Ilana en Joy bedankt voor het coachen! 
 
Groetjes Elise 
 
Sperwers C1- Achilles C3 7 december 2019 
We speelden uit en moesten wel een eindje rijden. Thomas was geblesseerd, maar kwam ons wel gezellig aanmoedigen. 
Gelukkig hadden we twee reserves die ook fantastisch hebben gespeeld. Dirk en Bradley: heel erg bedankt! Bradley 
scoorde wel 3 keer! 
De wedstrijd verliep helaas niet zo goed en de stand werd dan ook 8-3. We hadden met meer pit in het spel een betere 
stand kunnen hebben. 
Scheidsrechter bedankt. 
 
Groetjes Joost 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is Thom Hilverda. 
Thom van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog iets meer dan een week te gaan en dan is het weer zover. 
We gaan gezellig klaverjassen. 
Alleen kunnen de aanmeldingen beter voor deze kerstdrive. 
De volgende mensen hebben zich wel opgegeven: 
Marc – Dennis Belinda – Emmy Roelie – Ed 
Dicky – Marcel Tjitse – Simon Sander – Frank 
Miranda - Olga 
 
Hier moet nog minstens 1 koppel bij zodat we vier complete tafels 
hebben. 
Meld je dus aan!! Mail:ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134!! 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledenlijst 
********* 

 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Aangenomen als lid: Johan Aquaris (Achilleslidnr. 2250) 
 
Bedankt als lid: Inge van Staalduinen 
 
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 Zuiderpark 09.10 uur Achilles Beren – ODO F2 
  09.10 uur Achilles E2 – ONDO E4 
  09.10 uur Achilles E1 – ALO E1 
  10.10 uur Achilles C2 – OZC C1 
  11.20 uur Achilles A2 – Nieuwerkerk A1 
  12.50 uur Achilles C3 – Vriendenschaar C2 
  13.55 uur Achilles C1 – KVS/Maritiem C1 
  15.00 uur Achilles B1 – Valto B1 
  16.05 uur Achilles 4 – Weidevogels 3 
  17.15 uur Achilles 6 – Twist 3 
  18.25 uur Achilles 7 – Valto 9 
 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 50 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK10949 
za 14/12 

Antilopen / Lancyr Deelen 1 -  Achilles 1 19:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter G.H. Dekker    
Locatie Sportcentrum Buiningpark in Leusden 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK13535 
za 14/12 

Antilopen / Lancyr Deelen 2 -  Achilles 2 18:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter R. Gerritsen    
Locatie Sportcentrum Buiningpark in Leusden 
     

3 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK13525 
za 14/12 

Avanti / Post Makelaardij 3 -  Achilles 3 19:30 
Dames  

Heren Is bekend 

Coach Is bekend 

Verzamelen 18:15 
Scheidsrechter Matthijs Welter    
Locatie De Viergang in Pijnacker 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK13421 
za 14/12 

Achilles 4 -  Weidevogels 3 16:05 

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

Heren Fabian van Hagen, Kjeld Verboom, Simon Rodriguez, Tjitse Bouwkamp, 
Twan de Raad 

Coach  
Verzamelen 15:20 
Scheidsrechter F. Montanje    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK10949
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1761
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13535
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1761
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13525
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1342
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13421
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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5 Klasse: R3P Wedstrijdnummer: WK15138 
zo 15/12 

KZ Danaiden 4 -  Achilles 5 14:45 

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 13:30 
Scheidsrechter C. Verhappen    
Locatie Drie Oktoberhal in Leiden 
     

6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK13408 
za 14/12 

Achilles 6 -  Twist 3 17:15 

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 16:30 
Scheidsrechter R. Pardoen    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

7 Klasse: S-038 Wedstrijdnummer: BK39146 
za 14/12 

Achilles 7 -  Valto 9 18:25 

Dames Alex van der Stap, Evy Vroomans, Judith Maes, Louise Boonstoppel, 
Nelleke de Kort, Tessa Palstra 

Heren Elmar Muller, Henk Kop, Jarreth Chang, Leon van Dam, Rick Ruis, Sem 
de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach  
Verzamelen 17:40 
Scheidsrechter Achilles 6    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

8 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK13838 
zo 15/12 

Sperwers 2 -  Achilles 8 16:15 

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

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

Coach  
Verzamelen 14:45 
Locatie Sportmotor in Rotterdam 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK16749 
za 14/12 

KZ / Thermo4U A1 -  Achilles A1 16:15 

Dames Daniëlle Buis, Olivia van Bleijswijk, Romy van Vianen, Sterre Groen, 
Yrsa Ravensbergen 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK15138
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=955
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13408
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=BK39146
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=BK13838
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1709
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16749
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Heren Cino Koene, Mick van Nieuwenhuijzen, Noa Brusse, Noah de Jong, Rick 
Pot 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe, Stef van den Brand 
Verzamelen 14:15 
Vervoer Ravensbergen, Koene, Groen, de Jong, van Bleijswijk 
Scheidsrechter RL Zwart    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
     
A2 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK16779 
za 14/12 

Achilles A2 -  Nieuwerkerk A1 11:20 

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

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

Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 10:35 
Scheidsrechter Ad Spelt    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Marlou, Yara,Osayande en Stef zie A1 
     
B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK18772 
za 14/12 

Achilles B1 -  Valto B1 15:00 

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 Demi Brusse, Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen 
Verzamelen 14:00 
Scheidsrechter Corne Pronk    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK19517 
za 14/12 

Nieuwerkerk B2 -  Achilles B2 14:30 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Verzamelen 13:00 
Vervoer Bins, van der Zwan, Nooteboom, Koene 
Scheidsrechter Sander Thomas    
Locatie De Kleine Vink in Nieuwerkerk ad IJssel 
Opmerking afgemeld: Jill Spies 
     
B3 Klasse: B-042 Wedstrijdnummer: BK21009 
za 14/12 

Phoenix B2 -  Achilles B3 16:00 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=936
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16779
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=WK18772
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=BK19517
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1475
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK21009
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Dames Elishya Ros, Malou Veen van Wolfswinkel, Mira Pepe, Naomi van 
Leeuwen, Stella Woestenburg 

Heren Leander Gerritsen, Siddarth Asargi, Taufeique Moemoe 

Coach Annelotte van Geel 
Reserves Armin van der Zijden, Lucas Latour 
Verzamelen 14:45 
Vervoer Woestenburg, Gerritsen, Ros, Pepe 
Locatie Oosterpoort in Zoetermeer 
Opmerking afgemeld: Ocker Pijlman; Naomi en Leander zie C3 
     
C1 Klasse: C1E Wedstrijdnummer: WK19588 
za 14/12 

Achilles C1 -  KVS / Maritiem C1 13:55 

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 
Bo Linse, Manelle Belarbi, Tehzeeb Moemoe, Björn Weerman, Lucas 
Houwing, Viggo Linse 

Verzamelen 13:10 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Demi, Damien en Levi zie B1 
     
C2 Klasse: C-048 Wedstrijdnummer: BK22961 
za 14/12 

Achilles C2 -  OZC C1 10:10 

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 9:25 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Lucas L. zie B3; Bo, Manelle, Tehzeeb, Bjorn, Lucas H. en Viggo zie C1 
     
C3 Klasse: C-053 Wedstrijdnummer: BK21703 
za 14/12 

Achilles C3 -  Vriendenschaar C2 12:50 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest 

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

Coach Gamze Cinar, Tessa Palstra 
Reserves Naomi van Leeuwen, Leander Gerritsen 
Verzamelen 12:05 

Scheidsrechter 
Dominique 
Welbergen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Teun van den Noort; Armin zie B3 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1356
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK19588
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=BK22961
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=BK21703
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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D1 Klasse: D-054 Wedstrijdnummer: BK24551 
za 14/12 

RWA D1 -  Achilles D1 11:00 

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 
Verzamelen 9:30 
Vervoer Alkema, Laarhoven, Smit, Kraak 
Scheidsrechter Daan Prikker    
Locatie Rhoon in Rhoon 
     
D2 Klasse: D-058 Wedstrijdnummer: BK26045 
za 14/12 

Excelsior D2 -  Achilles D2 12:00 

Dames Joanne van Kaam, Layla Brenkman, Lianne Plugge, Lisette Houwing, 
Sofie Burnett 

Heren Erik Zoutendijk, Jan Woestenburg, Lukas Kuper, Milan van der Geest, 
Sem Maas 

Coach Vera Berghout, Simon Rodriguez 
Verzamelen 10:45 
Vervoer Plugge, Houwing, Maas, van Kaam 
Locatie De Buitenhof in Delft 
Opmerking afgemeld: Jens Nooteboom; Lianne en Lukas zie D3 
     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK26389 
za 14/12 

Excelsior D3 -  Achilles D3 11:00 

Dames Almes Mahi, Lena Kaal, Lola Ziemba, Malek Thomas, Resa Knoester 

Heren Aiden Soerodikromo, Jez Davis, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Reserves Lianne Plugge, Lukas Kuper 
Verzamelen 9:45 
Vervoer Knoester, van Collenburg, Thomas, Kaal 
Locatie De Buitenhof in Delft 
Opmerking afgemeld: Donya Zorgui 
     
E1 Klasse: E-078 Wedstrijdnummer: BK28493 
za 14/12 

Achilles E1 -  ALO E1 9:10 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Susan Middeldorp    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK24551
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1117
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26045
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=702
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26389
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=702
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28493
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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E2 Klasse: E-084 Wedstrijdnummer: BK28607 
za 14/12 

Achilles E2 -  ONDO E4 9:10 

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 8:40 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-072 Wedstrijdnummer: BK28511 
za 14/12 

Excelsior 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 9:00 
Vervoer van Noort, van der Veen, den Hartog 
Locatie De Buitenhof in Delft 
     
F Klasse: F-040 Wedstrijdnummer: BK33191 
za 14/12 

KVS / Maritiem F1 -  Achilles Tijgers 9:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen 8:30 

Scheidsrechter 
Christian van der 
Eijk    

Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
     
F Klasse: F-034 Wedstrijdnummer: BK34433 
za 14/12 

Achilles Beren -  ODO F2 9:10 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK33208 
za 14/12 

Avanti / Post Makelaardij F5 -  Achilles Wolven 13:15 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28607
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=BK28511
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=702
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK33191
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=543
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK34433
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=BK33208
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Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 12:15 
Vervoer Maessen, Raskou, Verbeek 
Locatie Emerald in Delfgauw 

 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=701
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Volgende week 18 21 en 22 december 2019 

 
TOP/SolarCompleet 7 – Achilles 7 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A2 
 
Overige ploegen zijn vrij!!! 
 

Wo 21.15 uur 
Za 14.15 uur 

 
 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.10 Mark, Peter, Paul 
10.10 – 11.20 Joy, Sterre 
11.20 – 12.50 Bastiaan 
12.50 – 13.55 Gamze , Tessa 
13.55 – 15.00 Julia, Frank 
15.00 – 16.05 Joost, Rick 
16.05 – 17.15 Res. dame/heer Ach. 4 
17.15 – 18.15 Res. dame/heer Ach. 6 
18.15 – 19.15 Res. dame/heer Ach. 7 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 09-12 Olga van Reijn 
 23-12 Monique Alsem 
 06-01 Vera Rodrguez 
 20-01 Anneke Zoutendijk 
 03-02 Coby Linse 
 17-02 Marian Lijmbach 
 
Bel even naar de kantine 
(3684814) of er iets te wassen is. 
Mocht het je niet uitkomen, 
probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  
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