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Samenwerken aan de toekomst van Achilles 
************************************** 

 
Afgelopen vrijdagavond zaten er 40 Achillianen in de kantine te wachten op wat er 
komen ging. Er stond een beamer met laptop klaar die op een scherm het webadres 
www.mentimeter.nl projecteerde met een inlogcode.  
Na een kopje koffie/thee/frisje werd namens het bestuur de inleiding door Hans gedaan. Hij memoreerde de al eerder 
verschenen stukken in de Leeuwenkrabbels waarin telkens een stukje meer duidelijk werd van waar het bestuur mee 
bezig is geweest de afgelopen maanden. Hij is blij met de opkomst en wenst iedereen een mooie avond toe, waarin we 
samenwerken aan de opmaat om te komen tot een nieuwe gedragen visie vanuit de vereniging. Want de commissies zijn 
de dagelijkse handjes en voetjes van Achilles. Daar begint en eindigt alles. Hans introduceert Vincent en Sten die ons 
door de avond heen gaan brengen.  
 
Vincent herhaalt nogmaals dat niet het bestuur het beleid uitdenkt maar dat, wil iets van verandering slagen, dan eerst 
de leden aan zet zijn. Vandaar deze startbijeenkomst waar beslist een vervolg op gaat komen. 
Dan neemt Sten het over en vraagt hij of iedereen al ingelogd is? Na enige hulp links en rechts is uiteindelijk iedereen 
ingelogd (ook met leentelefoon) en kunnen alle aanwezigen anoniem via hun telefoon hun mening geven over het 
huidige Achilles. Waar staan we? Hoe doen we het? Wat gaat er goed? Wat kan er verbeterd worden? Met gemiddeld 
70-80 reacties per vraag hebben we een rijke score aan reacties. Tezamen vormen die later een goed beeld hoe de 
aanwezigen over ons Achilles denken. Daarna lopen we een flink aantal stellingen door. 
 
Pauze. 
 
Enthousiaste reactiesvolgen in de pauze. Uiteenlopend van “dit had ik niet verwacht” tot “wat leuk dat onze mening 
ertoe doet”. “Dacht dat het weer zo’n duffe boel zou worden, maar nee lekker interactief”. 
 
Na de pauze krijgen we de opdracht om een HOE-vraag te formuleren. En dat je daarin totaal los moet komen van je 
denken. Dus: er is geen verkeerd of vreemd antwoord op de vragen. “Hoe absurder hoe beter” vertelt Sten, “kom los 
van het idee dat iets niet kan”. De commissie- en bestuursleden zijn verspreid aan tafels gaan zitten. Dan worden er een 
viertal vragen door Vincent en Sten aan de groepen voorgelegd. 
Groep 1: Hoe wordt Achilles in aantal de grootste vereniging van district Noord West? 
Groep 2: Hoe krijgen we invloed op processen die ons als vereniging helpen? 
Groep 3: Hoe maken we Achilles blijvend financieel gezond? 
Groep 4: Hoe zorgen we ervoor dat alle leden van Achilles eenduidig en simpel korfbal krijgen aangeboden?  
Laten we zeggen dat de groepen zich flink hebben uitgeleefd en dat niets te gek was.  Het voert nu te ver om ze 
allemaal hier op te schrijven. Bij belangstelling: vraag één van de aanwezigen erop na. 
 
Na deze eerste ronde worden de meest absurde ideeën met elkaar gedeeld en op een papier doorgegeven aan de 
volgende groep. Deze groepen werken in korte tijd het idee verder uit. Deze ideeën komen plenair terug op vier vellen 
en worden op de muur opgehangen. Iedere aanwezige krijgt één sticker die bij het beste idee geplakt mag worden.  
Uiteindelijk is het idee ‘het maken en publiceren van korfbalfilmpjes op YouTube’ van groep 4 met de meeste stemmen 
gehonoreerd. 
 
Vincent en Sten sluiten de avond af door iedereen te bedanken voor hun inzet, ideeën en enthousiasme. De eerste stap 
op weg naar een nieuwe visie is vanavond samen gezet. Het vervolg op deze avond komt als de uitwerking gereed is en 
als terugkoppeling en het nemen van verdere stappen mogelijk is. Tussentijds zullen zij van zich laten horen via 
artikelen in de Leeuwenkrabbels en leidt deze avond naar de volgende bijeenkomst, waar zij hopen op het dubbele 
aantal van vrijdagavond j.l.  
Alle aanwezigen zijn benoemd tot onze ambassadeurs voor het proces waar we nu mee gestart zijn. En als iedere 
ambassadeur volgende keer één persoon meeneemt dan hebben we al het dubbele aantal.  
 
Als bestuur kijken we terug op een zeer geslaagde avond met dank aan het prima voorbereidende en uitvoerende werk 
van Vincent en Sten. Op naar de volgende bijeenkomst! Voor iedereen die er niet bij aanwezig was: je hebt echt iets 
gemist. 
 
Hans Lijmbach 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Scheidsrechters 
Het hing al een tijd boven ons hoofd: Punten in mindering voor elke 
wedstrijdploeg die uitkomt in de senioren-wedstrijdcompetitie. Vorig seizoen heeft Achilles in totaal te weinig wedstrijd 
extern gefloten. Hiervoor hebben we een flinke financiële sanctie gekregen, en daar bovenop ook nog eens een 
sportieve. Zes punten in totaal zijn afgelopen weekend verrekend. Onverwacht? Nee. Timing? had beter gekund. Zeker 
met een 2e team dat bovenaan in hun competitie stond en nu genoegen moet nemen met een tweede plek. Echter 
hebben we nog een flink aantal wedstrijden te gaan en weten ze dit gat nog te dichten. Het eerste team is gelukkig 
gevrijwaard van een sportieve sanctie. 
 
Afgelopen jaarvergadering in september werd het scheidsrechtersprobleem nog 
aangehaald door Marinus. Er moet iets gebeuren om het aantal scheidsrechters, dat 
extern wil fluiten, te gaan vergroten. Meerdere malen is het onderwerp binnen de 
bestuursvergadering besproken.  
 
Uiteindelijk heeft het bestuur besloten een noodmaatregel voor het resterende seizoen 
door te voeren: Scheidsrechters worden vergoed voor alle wedstrijden die mee tellen 
voor de telling van de rompregeling KNKV. Iets waar het bestuur geen fan van is, maar 
in dit geval breekt nood wet!  
Door deze noodmaatregel proberen we de sportieve sanctie voor aankomend jaar te voorkomen. Deze noodmaatregel 
is budgetneutraal omdat de vergoeding even hoog is als de kosten die normaal gesproken met de club worden 
verrekend. 
 
Op de langere termijn heeft Achilles al de nodige maatregelen genomen. Elk lid, startende vanaf de C-categorie, dient 
zijn of haar spelregelbewijs te halen dit jaar. Aanstaande maandag 27 januari vindt er een spelregelavond plaats in de 
kantine waarbij deze leden worden verwacht. Vorig jaar is deze regel reeds ingevoerd met daarbij een resultaat om trots 
op te zijn. Tevens geldt er voor de juniorenteams een verplichting om elke week scheidsrechter af te staan voor de 
jeugdploegen. Zij worden begeleid door de begeleiders. Tijdens trainingen worden onderlinge oefenwedstrijdjes 
gefloten door de spelers zelf. Hierdoor komt elke speler ook in aanraking met het fluiten van wedstrijden. 
 
Door deze maatregelen proberen we een cultuur te creëren waarin het fluiten van wedstrijden normaal is. Deze taak 
hoort er gewoon bij als we korfballen. 
 
Het Bestuur 
 
 
Achilles 2 - Nova 2 
Ik werd deze zondag wakker met een berichtje dat we niet langer aan kop staan. Ondanks dat het in groten getale 
aanwezige publiek in Houtrust heeft gezien dat we een simpele doch zakelijke overwinning hebben geboekt op 
hekkensluiter Nova (29-9). Waarom staan we dan niet meer bovenaan? We zijn toch ongeslagen? 
Het antwoord is simpel, de oplossing eigenlijk ook. 
 
Teams 2 t/m 6 hebben dit weekend allen een punt in mindering gekregen, waarvan wij zelfs een extra puntje minder. 
Hierdoor komen we ineens twee punten achter op koploper Dindoa te staan en zal de strijd om de titel nog zwaarder 
worden. Een strijd waarin we bemoeilijkt worden door onszelf. Onze eigen club steekt een mes in de rug van alle 
spelers, staf, verzorgers en andere betrokkenen die streven naar het hoogst haalbare met hun team. Ook Team Drie, die 
al genoeg te verduren heeft gehad dit seizoen. Eindelijk een trainer erbij, gaat er een punt vanaf. 
Dat we al jaren een scheidstrechtertekort hebben, is bekend. Dat we in onze handen mogen knijpen dat we het 
Segbroekverbond hebben is ook duidelijk. Echter is afgelopen seizoen gebleken dat zelfs dat ons niet meer redt. We 
hebben het nu over de punten in mindering in de zaal, maar dit gaat ook op het veld nog gebeuren. En wie weet wat 
daar de gevolgen van zijn. 
Je kan je afvragen wie hier nou de schuldige is. Ik weet het wel. Ik ben schuldig. Ik heb geen papiertje, ik fluit ook niet 
extern. Mijn team is schuldig. Niemand fluit extern. De selectie is schuldig. Niemand fluit extern. Maar we willen wel 
wedstrijdsport spelen. Wij willen wel dat onze wedstrijd gefloten wordt. En het liefst zo goed mogelijk. Ook jij bent 
schuldig. Stel je jezelf wel vaak genoeg de vraag of je genoeg doet voor de club? Laat dat even op je inwerken. Hoeveel 
krijg je terug van deze club? Hoeveel vriendschappen bouw je op? Wat heb je nou echt allemaal te danken aan het feit 
dat je lid bent van Achilles? Onze slogan is niet voor niets 'meer dan een club'. Het gaat helemaal niet om hoe goed je 
kan korfballen. Wat heb je daar aan in het echte leven? Je leert vriendjes maken, je houdt jezelf gezond, je leert omgaan  
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met tegenslagen, je leert hoe je moet omgaan met andermans kinderen, voordat je er zelf aan begint, je leert keuzes 
maken, verantwoordelijkheidsgevoel, teamgevoel, saamhorigheid, zorgen voor elkaar, evenementen organiseren. Je 
ontwikkelt jezelf. Achilles helpt je daarbij. Achilles is daar als het even tegenzit op school of op je werk. Een uitlaatklep, 
een schouder om op te huilen. 
Stel jezelf opnieuw de vraag nadat je dit allemaal gelezen hebt: Steek ik genoeg in de club t.o.v. wat ik er allemaal voor 
terugkrijg? 
 
Ik weet ook wie er zeker niet schuldig is aan dit tekort. Als je niet meteen weet over welke personen ik het heb, dan 
weet ik het antwoord op de vraag wel. Er is één man die al jaren alle scheidsrechters regelt. Die is niet schuldig. Marinus 
moeten we op handen en voeten dragen en blijven dragen. Er is sinds de samensmelting iemand bij gekomen die ook 
zeker niet schuldig is. Hij fluit elke wedstrijd waarbij geen bondsscheids kan. En gelukkig tellen die wedstrijden mee. 
Alex Bodaan weerhoudt ons van nóg meer punten in mindering. 
Buiten die twee heren is een eervolle vermelding voor iedereen die bijspringt wanneer het nodig is op zijn plaats. 
 
De oplossing is, zoals eerder genoemd, simpel. We komen al een heel eind qua sportieve sanctie als er op 
zaterdagochtend een paar wedstrijden extern gefloten kunnen worden. Neem het voorbeeld aan Lars, die gaat een paar 
keer Die Haghe D1 fluiten. Een wedstrijd die niet lastig is, rond een uur of twaalf in de 'eigen' Sportcampus. Zo zijn er 
wel meer wedstrijden te bedenken die je voor je eigen wedstrijd kan fluiten. Ieder steentje draagt bij. Het enige wat je 
moet doen is je scheidsrechtersdiploma halen en te beginnen met fluiten. Meld je dus vooral aan bij Wedstrijdzaken. 
Hoe meer mensen hiertoe bereid zijn, hoe minder je hoeft te fluiten. Dikke tip: ga als team te werk en verdien geld voor 
een leuk teamuitje! 
Iets voor ons, Team Twee? Dan komt die Disney karaoke misschien toch nog een keer van de grond. 
 
Ilan 
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TC 
*** 

 
Erna Fisher trainer/coach Achilles 3 
 
Tot het einde van dit seizoen neemt Erna Fisher Achilles 3 onder haar 
hoede.  Achilles is blij met de rol die Erna voor Achilles wil vervullen. 
Erna brengt de nodige ervaring en kan de stabiliteit brengen die het 3e op 
dit moment nodig heeft. 
 
Achilles 3 komt in de competitie uit in de res. 1e klasse. Met Erna hopen 
we handhaving in deze klasse te kunnen bewerkstelligen. 
 
Veel dank is Achilles verschuldigd aan alle interim-trainers en -coaches die 
zich de afgelopen maanden over het 3e hebben ontfermd. Het tekent de 
vereniging. Dank aan allen. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

31-01 Pub quiz 07-03 
26/6 – 29/6 

Bier pong toernooi 
CR kamp 

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

 
Achilles – Nova 31-21 
Ach8illes 2 – Nova 2 29-9 
Achilles 3 – Tempo 3 20-21 
KVS/Maritiem 4 – Achilles 4 16-17 
Refleks 4 – Achilles 5 10-21 
DES 4 – Achilles 6 15-11 
Achilles 7 – Avanti/Post makelaardij 6 4-6 
Dubbel Zes/Futura 5 – Achilles 8 10-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Nova 31-21 
Noviomagum – Die Haghe 18-20 
KVA – MIA 40-29 
Antilopen/Lancyr Deelen – Dindoa 24-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 7 6 1 0 13 177 145 12 0 
Dindoa 7 5 0 2 10 183 155 28 0 
KVA 7 4 2 1 10 215 179 36 0 
Die Haghe 7 4 0 3 8 154 143 11 0 
Antilopen/Lancyr D. 7 3 2 2 8 172 169 3 0 
Noviomagum 7 2 0 5 4 165 179 -14 0 
MIA 7 1 1 5 3 153 193 -40 0 
Nova 7 0 0 7 0 136 192 -56 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles halverwege op titelkoers 
Afgelopen zaterdag stond voor Achilles de laatste wedstrijd in de reeks van heenduels op het programma. Daarmee is 
de competitie nu halverwege. Nova uit Bilthoven behaalde nog geen enkel punt, terwijl koploper Achilles slechts 
eenmaal een puntendeling moest toestaan met KVA. De Bilthovenaren legden de koploper dan ook geen strobreed in 
de weg (31-21).  
Achillescoach Glenn de Vries, die weer plaats nam op de bank, had weinig hoofdbrekens over de tegenstander, maar 
des te meer over de opstelling met drie heren in de lappenmand. Met Sander Suurd, Lars Alsem en Joël Sanches in de 
basis was er echter het volste vertrouwen in een goede afloop. Achilles startte veelbelovend, maar kwam het eerste 
kwartier niet los. Nova kon de Haagse formatie goed bijhouden tot 6-4. Daarna werd een gaatje geslagen naar 9-5. 
“Vanaf dat moment hadden we gelukkig de controle over de wedstrijd door vooral verdedigend minder overtredingen 
te maken, een blijvende kwaal van de ploeg,” vertelt De Vries. “Het is vooral inzet en gretigheid die achter die fouten 
zitten, positieve motieven dus, maar wel om constant en bewust aan te werken,” analyseert de hoofdcoach. Na de rust 
liepen de Achillianen vrij snel naar een gat van tien punten (21-11). “En dan is het zaak om no mercy en zakelijk de 
wedstrijd uit te spelen,” hoopte De Vries. “Kennelijk is dan de concentratie moeilijk te behouden”. Nova kwam dan 
ook nog één keer terug tot 21-15. “Daarmee werd het tijd om ook anderen het podium te gunnen”. Waar Joël Sanches 
zijn zaaldebuut maakte, zo werd ook Rick Pot (A1) zijn debuut gegund. Met Ilan Verboom en Julia Baak tussen de 
lijnen (beiden Achilles 2) werd het verschil weer naar tien gebracht. “Uiteindelijk zijn er dus vier spelers uit Achilles 2 
en één uit de A1 opgesteld. De club mag trots zijn!” jubelde De Vries na afloop. Topscorer bij de heren was Joël 
Sanches met tien treffers. Bij de dames was Daphne van Zweden vier maal loepzuiver. 
De Vries zal ook blij zijn geweest met het resultaat van achtervolger Dindoa. Dat ging onderuit op bezoek bij Antilopen 
(24-20). Achilles start het tweede deel van de competitie met een thuiswedstrijd tegen Noviomagum. In de uitwedstrijd 
werden de Nijmegenaren met 20-22 verslagen. Aanvang is 17:45 in de Sportcampus Zuiderpark. 
 
Achilles 2 - Nova 2 
Ik werd deze zondag wakker met een berichtje dat we niet langer aan kop staan. Ondanks dat 
het in groten getale aanwezige publiek in Houtrust heeft gezien dat we een simpele doch 
zakelijke overwinning hebben geboekt op hekkensluiter Nova (29-9). Waarom staan we dan niet 
meer bovenaan? We zijn toch ongeslagen? 
Het antwoord is simpel, de oplossing eigenlijk ook. 
 
Teams 2 t/m 6 hebben dit weekend allen een punt in mindering gekregen, waarvan wij zelfs een 
extra puntje minder. Hierdoor komen we ineens twee punten achter op koploper Dindoa te staan en zal de strijd om de 
titel nog zwaarder worden. Een strijd waarin we bemoeilijkt worden door onszelf. Onze eigen club steekt een mes in de 
rug van alle spelers, staf, verzorgers en andere betrokkenen die streven naar het hoogst haalbare met hun team. Ook 
Team Drie, die al genoeg te verduren heeft gehad dit seizoen. Eindelijk een trainer erbij, gaat er een punt vanaf. 
Dat we al jaren een scheidstrechtertekort hebben, is bekend. Dat we in onze handen mogen knijpen dat we het 
Segbroekverbond hebben is ook duidelijk. Echter is afgelopen seizoen gebleken dat zelfs dat ons niet meer redt. We 
hebben het nu over de punten in mindering in de zaal, maar dit gaat ook op het veld nog gebeuren. En wie weet wat 
daar de gevolgen van zijn. 
Je kan je afvragen wie hier nou de schuldige is. Ik weet het wel. Ik ben schuldig. Ik heb geen papiertje, ik fluit ook niet 
extern. Mijn team is schuldig. Niemand fluit extern. De selectie is schuldig. Niemand fluit extern. Maar we willen wel 
wedstrijdsport spelen. Wij willen wel dat onze wedstrijd gefloten wordt. En het liefst zo goed mogelijk. Ook jij bent 
schuldig. Stel je jezelf wel vaak genoeg de vraag of je genoeg doet voor de club? Laat dat even op je inwerken. Hoeveel 
krijg je terug van deze club? Hoeveel vriendschappen bouw je op? Wat heb je nou echt allemaal te danken aan het feit 
dat je lid bent van Achilles? Onze slogan is niet voor niets 'meer dan een club'. Het gaat helemaal niet om hoe goed je 
kan korfballen. Wat heb je daar aan in het echte leven? Je leert vriendjes maken, je houdt jezelf gezond, je leert omgaan 
met tegenslagen, je leert hoe je moet omgaan met andermans kinderen, voordat je er zelf aan begint, je leert keuzes 
maken, verantwoordelijkheidsgevoel, teamgevoel, saamhorigheid, zorgen voor elkaar, evenementen organiseren. Je 
ontwikkelt jezelf. Achilles helpt je daarbij. Achilles is daar als het even tegenzit op school of op je werk. Een uitlaatklep, 
een schouder om op te huilen. 
Stel jezelf opnieuw de vraag nadat je dit allemaal gelezen hebt: Steek ik genoeg in de club t.o.v. wat ik er allemaal voor 
terugkrijg? 
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Ik weet ook wie er zeker niet schuldig is aan dit tekort. Als je niet meteen weet over welke personen ik het heb, dan 
weet ik het antwoord op de vraag wel. Er is één man die al jaren alle scheidsrechters regelt. Die is niet schuldig. Marinus 
moeten we op handen en voeten dragen en blijven dragen. Er is sinds de samensmelting iemand bij gekomen die ook 
zeker niet schuldig is. Hij fluit elke wedstrijd waarbij geen bondsscheids kan. En gelukkig tellen die wedstrijden mee. 
Alex Bodaan weerhoudt ons van nóg meer punten in mindering. 
Buiten die twee heren is een eervolle vermelding voor iedereen die bijspringt wanneer het nodig is op zijn plaats. 
 
De oplossing is, zoals eerder genoemd, simpel. We komen al een heel eind qua sportieve sanctie als er op 
zaterdagochtend een paar wedstrijden extern gefloten kunnen worden. Neem het voorbeeld aan Lars, die gaat een paar 
keer Die Haghe D1 fluiten. Een wedstrijd die niet lastig is, rond een uur of twaalf in de 'eigen' Sportcampus. Zo zijn er 
wel meer wedstrijden te bedenken die je voor je eigen wedstrijd kan fluiten. Ieder steentje draagt bij. Het enige wat je 
moet doen is je scheidsrechtersdiploma halen en te beginnen met fluiten. Meld je dus vooral aan bij Wedstrijdzaken. 
Hoe meer mensen hiertoe bereid zijn, hoe minder je hoeft te fluiten. Dikke tip: ga als team te werk en verdien geld voor 
een leuk teamuitje! 
Iets voor ons, Team Twee? Dan komt die Disney karaoke misschien toch nog een keer van de grond. 
 
Ilan 
 
KVS/Maritiem 4 – Achilles 4 
Afgelopen zaterdag mocht Achilles 4 aantreden tegen KVS in Scheveningen. Het vierde is sinds begin van het 
veldseizoen nog ongeslagen en dat wilde we nu ook graag zo houden. Maar we wisten al dat KVS geen gemakkelijke 
tegenstander zou zijn. Ze stonden niet voor niks vlak onder ons!  
We begonnen de wedstrijd niet helemaal scherp en moesten vanaf begin af aan tegen een of twee punten achterstand 
opboksen. KVS zorgde er effectief voor dat wij niet in ons spel kwamen. We lieten ons te veel verleiden de eerste kans 
te nemen en verdedigend veroorzaakten we te veel overtredingen waardoor we verschillende strafworpen tegen hebben 
gekregen.  
Maar het vierde zou het vierde niet zijn als we elkaar in de rust niet in de ogen zouden kijken en de schouders er weer 
onder konden zetten! De gepelde mandarijntjes van Fabian zijn vader en ons publiek hielpen hier absoluut bij. Volgens 
mij hadden wij zelfs meer publiek dan KVS.  
In de tweede helft lukt het nog niet direct om het tij te keren, maar we maakten minder overtredingen waren nu ook 
beter in staat om KVS uit hun spel te halen. Zo’n twaalf minuten voor tijd konden we de gelijkmaker maken, waarna we 
ook één en vervolgens zelfs twee punten voorsprong pakten. KVS wist de stand uiteindelijk terug te brengen tot één 
punt verschil, maar de scheidsrechter liet snel daarna het eindsignaal klinken. De punten zijn weer in de pocket en we 
blijven op koers voor het kampioenschap!  
 
Katrien 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Fortuna/Delta Logistiek A1 – Achilles A1 33-12 
Kinderdijk A1 – Achilles A2 26-12 
Achilles A3 – DES A2 7-14 
Refleks B1 – Achilles B1 8-16 
Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4 4-12 
Achilles B3 – Weidevogels B2 3-13 
Achilles B3 – KVS/Maritiem B3 2-11 
Velocitas C1 – Achilles C1 5-14 
Achilles C2 – Olympia C1 6-8 
KOAG C3 – Achilles C3 14-1 
Achilles D1 was vrij 
Achilles D2 was vrij 
Achilles D3 m- Lynx D1  
Dijkvogels E1 – Achilles E1 14-11 
Meervogels/Fisica E3 – Achilles E2 7-13 
ONDO E6 – Achilles E3 5-10 
Achilles E4 – Excelsior E3 10-5 
Achilles Tijgers was vrij 
Achilles Beren – KVS/Maritiem F2 4-6 
Achilles Wolven – ODO F3 2-10 
 
Nadat de B1 vorige week tegen De Meervogels de eerste punten pakte, stond deze week het nog wel puntloze Refleks 
op het programma. Met vertrouwen werd de Schilp betreden en ook met de nodige scherpte. Er werd afgesproken om 
vanaf het begin er vol in te knallen en Refleks geen moment het idee te geven dat er iets te halen was. Dit werd goed 
opgepakt. Met strak verdedigen en vooral ook met heel strak uitverdedigen werd het Refleks moeilijk gemaakt. Het gaf 
ons de kans om een 0-2 voorsprong te pakken, al kwam Refleks daarna weer langszij. Dat bleek tevens ook de laatste 
keer. Refleks was erg happerig en daar maakten wij dankbaar gebruik van. Met een lekker tempo en prachtig 
uitgespeelde kansen, waarbij er veel oog was voor elkaar, liepen we gestaag uit naar een 3-8 voorsprong bij rust. 
Na rust hadden we aanvankelijk moeite om het spel van de eerste helft door te zetten. Aanvallend gingen we te veel op 
zoek en verdedigend waren we minder scherp. Refleks was echter niet bij machte om dichterbij te kruipen en nadat we 
door de eerste stroeve fase heen waren, liepen we weer verder uit tot een maximale voorsprong bij 6-15. De reserves 
mochten daarna ook nog even meedraaien en uiteindelijk wist Refleks het gaatje nog iets te verkleinen. De eindstand 
kwam blijkbaar bij 8-16. 
Volgende week wacht KVS. Als we ook nu onze scherpte vast kunnen houden, kunnen we onze reeks wellicht 
doortrekken. 
Bjorn, Lucas en Sanne, bedankt voor het reserve staan! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Extra verslag. 
Velocitas C1 – HKV Achilles C1 5-14 Zaterdag 25 Januari 2020 10.55 
Op de training hadden we heel veel geoefend op voor verdedigen.  We moesten oefenen op overnemen als er iemand 
in de aangeef kwam van de tegenpartij want Velocitas speelde heel veel op de doorloop. In de speech van Frank en Julia 
werd ook aangegeven dat we er de hele wedstrijd voor moesten blijven. We moesten ook goed onze kansen uitspelen 
en geen uitwerkingsfouten. Fuut de wedstrijd begon met Demi, Jill, Levi en Shane in de aanval en Nikki, Paivi, Mick en 
Damien in de verdediging. Het ging in de eerste paar seconde gelijk mis 1-0 voor velocitas. Er was nog niks aan de 
hand want we hadden nog de hele wedstrijd. Het werd dus 1-0 en na een goed uitgespeelde aanval werd het 1-1 door 
Demi. Het vak van Levi onderschepte daarna 2 keer goed de bal waardoor Paivi en Mick zorgden voor de 1-3 
voorsprong. Echter werd het gelijk 2-3 en een mooie actie van Jill resulteerde in de 2-4. Daarna ging het hard. We 
onderschepte bal na bal en toen scoorde Nikki de 2-5 en 2-6 Jill 2-7 en Levi 2-8. Frank en Julia waren trots op ons dat 
we supergoed aan het voor verdedigen waren. We gingen dus de rust in met een 2-8 voorsprong tegen de nummer 2. In 
de rust waren Frank en Julia trots op ons dat we zo goed aan het voor verdedigen waren. We moesten wel zuiniger 
omgaan met onze kansen en het voor verdedigen blijven doen. We begonnen aan de tweede helft en het werd gelijk 2-9 
door een goal van Nikki. Het bleef heel lang 2-9 doordat de ballen er niet meer in gingen en het was even op. Na een 
kwartier werd er eindelijk weer gescoord door Damien met een strafworp 2-10. Toen werd het gelijk weer 3-10 door 
een strafworp van velocitas. Vervolgens scoorde Levi de 3-11. Het was weer een aantal minuten later en toen scoorde 
Mick weer de 3-12 gevolgd door de 4-12. Jill maakte er weer 4-13 van en het werd weer 5-13 door een mooi jump schot 
van onze tegenstander. De laatste goal scoorde Nikki door een heerlijke pass van Levi uit het andere vak  in Nikki haar 
handen te geven waaruit Nikki scoorde met een doorloop 5-14. We wonnen dus met 5-14 van de nummer 2. We staan 
nu dus 3 punten voor op de nummer 2 velocitas en 4 punten voor op de nummer 3 KVS. Wederom weer een heerlijke 
wedstrijd. Na de wedstrijd kwamen we nog even bij elkaar en Frank zei toen dat wedstrijden ook gewonnen konden 
worden door goed te verdedigen. We bedankte ook nog even het publiek die er altijd voor ons zijn. Ook de reserves 
bedankt en de scheidsrechter natuurlijk. Volgende week weer tegen Top C2 in Sassenheim knallen en de puntjes 
meenemen naar Achilles.  
 
Dit was mijn verslag groetjes Damien Leben 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
07-02 Spelletjesavond vanaf de D 13-03 Kampavond 
28-02 HIJS HOKIJ 20-03 Themafeestje F & E 
 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is Jens Nooteboom. Hij wordt 3 februari 11 jaar. 
Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 
 
 

AC 
*** 

 
 
 
 
De AC begint dit jaar met een Game Night! Of je nu van bordspellen, 
computerspellen of actieve spellen houdt, je kan voor alles terecht deze 
avond in de kantine! Zoals de poster al aangeeft, is het voor de D-jeugd 
en ouder. Speciale vermelding voor 30 seconds; wij zeggen dat we van 
iedereen winnen....kom maar op � 
 
Groetjes de AC 
 
 
 
 
 
 



 17 
 

 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 

 
Correctie LK 21: 
Bedankt ivm verhuizing: Armin van der Zijden 
 Annelotte van Geel 
 Siddarth Assarfi 
 Naomi van Leeuwen 
 Lorenzo Tom gaat in per 01-04-20 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
The noble art of selfdefence 
Wat een prachtige poëtische zin om iemand legitiem in elkaar te rossen.  
Toch wordt hier de edele bokssport bedoeld zoals deze al eeuwen en eeuwen geleden werd beoefend. 
Bij de Grieken en in de Romeinse arena's werd het vuistvechten beoefend niet met die 
geavanceerde beschermende bokshandschoenen van nu maar gewoon met de blote 
vuisten.  
Wie kent ze niet de beroemde Rotterdammer Bep van Klaveren, genaamd the Dutch 
Windmill , Rudy Koopmans ooit de opponent van de wereldberoemde Mohammed 
Ali de vroegere Casius Clay maar als islamiet werd die naam niet meer op prijs gesteld 
en Rudy maakte het hem nog knap lastig. 
Wie is er niet decennia geleden 's nachts opgestaan om Mohammed te zien boksen om 
de wereldtitel in de Afrikaanse jungle en als je het niet geloofd vraag het je opa. 
Die gekte is wat overgewaaid en als het om de wereldtitel gaat bij welke boksbond dan 
ook zijn het voor ons totaal onbekende gasten ergens uit Amerika of Zuid-
Amerikaanse landen. 
Ik persoonlijk heb het een beetje gehad met alle soorten van vechtsporten en zeker het vervangende kickboksen of de 
nog ergere versie als kooigevechten zijn not mine piece of cake. 
De opgefokte strijd, aan mij voorbij gegaan, tussen Badr en Rico deden mij niets en ze zullen echt wel goed 
geprepareerd de ring in zijn gegaan maar het op elkaar inbeuken, schoppen en zware kniestoten kunnen mij niet 
bekoren en als Badr na een hoge kick een beetje ongelukkig terecht komt en zijn voet verstuikt stort hij ter aarde en ligt 
te kermen als een kleuter met dikke tranen.  
Het geld is binnen en hij wordt afgevoerd met veel bombarie en vier uur later na het gevecht is hij alweer te vinden in 
een nachtclub dus hoe serieus moet je het nemen . 
Er hangt altijd een zweem van de onderwereld, misdaad of maffia types rond dit soort sporten. 
Nee, dan de wielercrosser Toon Aerts (belg) man van staal  die achter VDP ( van der Poel) aanjaagt, valt en vier ribben 
breekt en wat ribben kneust, gewoon weer opstaat wetende dat het voor hem voorbij is en toch nog alles op alles zet 
om tweede te worden en dat zijn kerels. 
Al die Aziatische vechtsporten uit Japan,Korea of China kunnen mij niet bekoren. 
Judokampioenschappen eindigen altijd onbevredigend, men draait oneindig om elkaar heen om een goede binding te 
krijgen men rukt en trekt wat aan elkaars jasje ,probeert op zijn hollands gezegd de ander pootje te haken alhoewel dit 
in het japans een andere benaming heeft en dan grijpt de referee in en geeft om onbegrijpelijke reden een van de twee 
een straf voor passiviteit, daarna gebeurd er niets meer en heeft de desbetreffende judoka verloren tot algemene 
boosheid van de coach omdat zijn pupil toch echt beter was. 
Jiujitsu, taekwondo, kungfu of karate noem maar op al deze sporten beoefend in een soort pyjamapak of in de kimono 
van je moeder kunnen mij niet tot enige opwinding verlokken.   
Vroeger het American Wrestling was een sensatie, geen echte sport maar wel beoefend door sportmensen maar een 
geheel in elkaar gezet gebeuren wie zou winnen en wie zou verliezen en als show ongeëvenaard. 
Op zaterdagavond met je kinderen op de bank kijken naar Hulk Hogan, Jack de Snake die een jute zak meetorste en 
zodra hij gewonnen had er een piton uithaalde en om de keel van de overwonnene draaide en om genade schreeuwde, 
sergeant Slagter een keiharde Vietnamveteraan,meedogenloos of de one dollarmillionman die een koffer met een 
miljoen dollar bij zich droeg en als je hem versloeg was de een miljoen dollar voor jou. 
De meest vreselijke grepen, verwurgingen, arm en nekklemmen werden uitgevoerd en enige interventie van de 
scheidsrechter werd genegeerd, men sprong vanaf de bovenkant van de ring op zijn tegenstander maar alles liep op het 
eind goed af. 
 
Nee, geef mij maar gewone teamsporten en zeker geen jury sporten zoals kunstrijden, gymnastiek of dressuur omdat dit 
altijd tot discussie leidt. 
Sport is heilzaam voor geest en lichaam en laten we het zo houden, laten we zeggen : 
 THE NOBLE ART OF SPORTS 
 
Uw sportverslaggevers Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.10 uur Achilles Wolven – Excelsior F2 
  09.10 uur Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E3 
  09.10 uur Achilles E1 – Dijkvogels E1 
  10.10 uur Achilles D3 – Futura D2 
  11.20 uur Achilles A1 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 
  12.45 uur Achilles B2 – Olympia B2 
  13.45 uur Achilles A3 – Fortunqa/Delta Logistiek A4 
  15.05 uur Achilles 3 – AW.DTV 3 
  16.20 uur Achilles 2 – Noviomagum 2 
  17.45 uur Achilles – Noviomagum 
  19.15 uur Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 7 
 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 5 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK11994 
za 01/02 

Achilles 1 -  Noviomagum 1 17:45 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 16:45 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK15448 
za 01/02 

Achilles 2 -  Noviomagum 2 16:20 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 15:20 
Scheidsrechter P. van Putten    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

3 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK15435 
za 01/02 

Achilles 3 -  AW.DTV 3 15:05 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 14:20 
Scheidsrechter F. Kuijper    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK14945 
za 01/02 

Sporting Trigon 2 -  Achilles 4 13:10 

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 11:40 
Scheidsrechter CJ. Steenbeek    
Locatie 5 Mei-hal in Leiden 
     

5 Klasse: R3P Wedstrijdnummer: WK13825 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11994
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=WK15448
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=WK15435
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=WK14945
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=958
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13825
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zo 02/02 
Sporting Trigon 4 -  Achilles 5 13:40 

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 12:25 
Locatie Drie Oktoberhal in Leiden 
     

6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK14967 
za 01/02 

Dijkvogels 3 -  Achilles 6 16:35 

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 15:20 
Locatie Sporthal in Maasdijk 
     

7 Klasse: S-038 Wedstrijdnummer: BK15065 
za 01/02 

Achilles 7 -  TOP / SolarCompleet 7 19:15 

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 18:30 
Scheidsrechter Achilles 3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK17285 
za 01/02 

Achilles A1 -  Dalto / Klaverblad Verzekeringen A1 11:20 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe, Stef van den Brand 
Verzamelen 10:20 

Scheidsrechter 
Sebastiaan de 
Jong    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A2 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK17291 
za 01/02 

GKV / Enomics A1 -  Achilles A2 15:15 

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

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=WK14967
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=985
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK15065
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=WK17285
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=WK17291
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Heren Julian Sanches, Lucas Winia, Osayande Lyawe, Quincy Smit, Stef van 
den Brand, Zohier Belarbi 

Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 13:30 
Vervoer van Kester, Winia, Belarbi, van den Brand 
Scheidsrechter R. van Gorkum    
Locatie Van Rappardhal in Gorinchem 
Opmerking Marlou, Yara, Osayande en Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-036 Wedstrijdnummer: BK17533 
za 01/02 

Achilles A3 -  Fortuna / Delta Logistiek A4 13:45 

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

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

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Sanne van der Zwan, Silja Labordus, Pepijn Bins 
Verzamelen 13:00 

Scheidsrechter 
Dominique 
Welbergen    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK18924 
za 01/02 

KVS / Maritiem B1 -  Achilles B1 14:00 

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 Björn Weerman 
Verzamelen 13:00 
Scheidsrechter R. Knuist    
Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK20601 
za 01/02 

Achilles B2 -  Olympia B2 12:45 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Reserves Bo Linse 
Verzamelen 12:00 
Scheidsrechter Niek Visser    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Femke Sinnige, Jill Spies; Sanne, Silja en Pepijn zie A3 
     
B3 Klasse: B-042 Wedstrijdnummer: BK19523 
za 01/02 DES B1 -  Achilles B3 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=806
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK17533
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=WK18924
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=BK20601
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=BK19523
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13:00 

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 Tehzeeb Moemoe, Armin van der Zijden 
Verzamelen 11:45 
Vervoer Asargi, Pijlman, Gerritsen, Ros 
Locatie De Hoornbloem in Den Hoorn 
     
C1 Klasse: C1E Wedstrijdnummer: WK19719 
za 01/02 

TOP / SolarCompleet C2 -  Achilles C1 14:00 

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, Lucas Houwing 
Verzamelen 12:30 
Vervoer Peeters, Labordus, Leben, Spies 
Scheidsrechter H. Kool    
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     
C2     

Opmerking 
Björn zie B1; Bo zie B2; Tahzeeb zie B3; Lucas H. en 
Menelle zie C1 

     
C3     
Opmerking Armin zie B3    
     
D1 Klasse: D-054 Wedstrijdnummer: BK24960 
za 01/02 

Olympia D1 -  Achilles D1 14:35 

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

Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters, Milan Laarhoven, Erik 
Zoutendijk 

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 
Verzamelen 13:05 
Vervoer Alkema, Hulsman, Anthony-Jimenez, Smit 
Locatie Olympia in Spijkenisse 
     
D2 Klasse: D-058 Wedstrijdnummer: BK24911 
za 01/02 

ODO D1 -  Achilles D2 13:05 

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

Heren Jan Woestenburg, Jens Nooteboom, Lukas Kuper, Milan van der 
Geest, Sem Maas 

Coach Vera Berghout, Simon Rodriguez 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=709
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK19719
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1149
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK24960
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1590
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK24911
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Verzamelen 11:50 
Vervoer Plugge, Woestenburg, van der Geest, van Kaam 
Locatie De Hofstede in Maasland 
Opmerking afgemeld: Erik Zoutendijk 
     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK26712 
ma 27/01 

Achilles D3 -  Lynx D1 19:00 

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

Heren Aiden Soerodikromo, Jez Davis, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 18:15 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK25009 
za 01/02 

Achilles D3 -  Futura D2 10:10 

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

Heren Aiden Soerodikromo, Jez Davis, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 9:25 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E1 Klasse: E-078 Wedstrijdnummer: BK36749 
za 01/02 

Achilles E1 -  Dijkvogels E1 9:10 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Joël Sanches    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E2 Klasse: E-084 Wedstrijdnummer: BK30576 
za 01/02 

RWA E3 -  Achilles E2 10:00 

Dames Jinte Vrijenhoek, Noa Puijk, Roos van der Laaken, Sophie Diemel 

Heren Fedde van Mosel, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken 
Verzamelen 8:45 
Vervoer Diemel, van der Laaken, van Mosel 
Scheidsrechter Julian Sanders    

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=986
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26712
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=BK25009
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=BK36749
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=BK30576
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Locatie Rhoon in Rhoon 
     
E4 Klasse: E-088 Wedstrijdnummer: BK29208 
za 01/02 

Achilles E4 -  Fortuna / Delta Logistiek E3 9:10 

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

Heren Joe Lek 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Reserves Noah van Os 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Tygo Brouwer 
     
F Klasse: F-040 Wedstrijdnummer: BK33526 
za 01/02 

ONDO F1 -  Achilles Tijgers 10:00 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen 9:00 
Vervoer Jol, van Os, Maas 
Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 
Opmerking afgemeld: Luuk Deurloo 
     
F Klasse: F-034 Wedstrijdnummer: BK34612 
za 01/02 

Fortuna / Delta Logistiek F2 -  Achilles Beren 10:00 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 9:00 
Vervoer de Groot, Boelhouwer, Zoutendijk 
Locatie Fortuna-hal in Delft 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK34580 
za 01/02 

Achilles Wolven -  Excelsior F2 9:10 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 

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=BK29208
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=BK33526
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=887
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK34612
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=704
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK34580
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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Volgende week 08 en 09 en 12 februari 2020 

 
KVA – Achilles 
KVA 2 – Achilles 2 
Die Haghe 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – Pernix 4 
Achilles 5 – Phoenix 3 
Achilles 6 – Valto 4 
VEO 6 – Achilles 7 
TOP/SolarCompleet 7 – Achilles 7 
Achilles 8 – Fortuna/Delta Logistiek 8 
PKC/SWKGroep A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – HKV/Ons Eibernest A1 
GKV A2 – Achilles A3 
Achilles B1 – HKV/Ons Eibernest B1 
Achilles B2 is vrij 
Weidevogels B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – Pernix C1 
Achilles C2 – KVS/Maritiem C2 
Avanti/Post Makelaardij C6 – Achilles C3 
Achilles D1 – KCR D1 
Achilles D2 – Meervogels/Foisica D2 
Achilles D3 is vrij 
Meervogels/Fisica E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – Valto E5 
Die Haghe E2 – Achilles E3 
Meervogels/Fisica E5 – Achilles E4 
Achilles Tijgers – IJsselvogels F1 
Achilles Beren – DES F1 
Achilles Wolven is vrij 

Za 18.35 uur 
Za 17.15 uur 
Za 16.25 uur 
Za 17.20 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 18.35 uur 
Za 19.10 uur 
Wo 21.15 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 13.40 uur 
Za 10.20 uur 
Za 18.50 uur 
Za 16.10 uur 
 
Za 13.10 uur 
Za 15.10 uur 
Za 14.05 uur 
Za 17.15 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.55 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 09.10 uur 
 

Nieuwe 
Bankrashal 
Nieuwe 
Bankrashal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Essesteyn 
De Wasbeek 
Zuiderpark 
PKC-hal 
Zuiderpark 
Overbosch 
Zuiderpark 
 
Rijneveen 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Emerald 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
De Veur 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Veur 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 

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

WASROOSTER 
 03-02 Coby Linse 
 17-02 Marian Lijmbach 
 02-03 Olga van Reijn 
 16-03 Monique Alsem 
 23-03 Vera Rodriguez 
 30-03 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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