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

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Uitnodiging en accommodatie 
************************** 

 
In alle bestuursvergaderingen sinds het eerste deel JAV hebben we telkens een aanzienlijk deel van onze vergaderingen 
besteed aan hoe onze toekomst eruit moet komen te zien. Daarom zijn wij druk met het vormen van Achilles’ visie op 
korfbal, zodat we structuur kunnen brengen in onze visie op korfbal en de gevolgen daarvan op onze vereniging.  
 
Daarom zal er een dezer dagen bij alle leden een uitnodiging op de deurmat vallen. Wij nodigen jullie uit om samen met 
het bestuur op vrijdagavond 25 januari a.s. mee te denken over onze nieuwe visie. Bijvoorbeeld “ Maken we de stap van 
doorsnee vereniging naar topsport?”  En als we daartoe  besluiten, wat komt daar dan allemaal bij kijken en wat moeten 
we daarvoor regelen. Allemaal zaken die het bestuur niet kan zonder haar leden. Want aan deze punten zullen we samen 
commitment moeten geven , alleen door een gezamenlijke inspanning kan zoiets laten doen slagen.  
Daarom bij dezen de oproep om vrijdag 25 januari a.s. in de Vlonder te zijn voor een bijzondere avond waarin we 
samen maar ook in kleinere groepjes met jullie willen komen tot het definitief formuleren van nieuwe stappen. Daag 
ons maar vooral ook jezelf uit om mee te denken en daarna te beslissen over onze toekomst. 
 
Het staat buiten elke discussie dat een up-to-date accommodatie voor ons allen op de eerste plaats staat en dat hier alle 
prioriteit aan gegeven moet worden. Daar is iedereen het al die jaren wel over eens. Alleen ik hoor het jullie al denken, “ 
ja dat is mooi Hans dat horen we nu al jaren van ons bestuur, maar we wachten nog steeds en er gebeurt letterlijk 
niets.”  Op deze conclusie valt niets af te dingen, want eigenlijk vatten we daarmee de afgelopen jaren kort en 
kernachtig samen.  
Enige tijd geleden heb ik op verzoek van het bestuur de moeite genomen om de afgelopen bijna 10 jaar de revue te 
laten passeren. Dat is een chronologisch verhaal geworden van onze queeste voor een nieuw clubgebouw. Ik ga jullie 
hier niet “vermoeien” met deze opsomming van data, maar het lijkt erop dat ons geduld uiteindelijk “ beloond” gaat 
worden. 
 
Zoals ook al gemeld op de nieuwjaarsreceptie heeft SCOH vlak voor Kerst de Europese aanbesteding op Tendernet.nl 
aangekondigd en daarop ook de stukken gepubliceerd. Daarmee is de eerste stap op weg naar realisatie gezet. Daarom 
ook vraag ik binnenkort aan leden om, als dit soort zaken jouw “ding” is, om je als lid van een van de deel 
projectgroepen aan te melden.   
 
“Wat zegt deze stap nu echt?” is mij al meerdere malen gevraagd in de afgelopen weken. Antwoord: SCOH is gestart 
met het melden van de aanbesteding en de stukken waarop de aannemers kunnen inschrijven. Deze staan inmiddels op 
dezelfde site gepubliceerd. De geïnteresseerde aannemers hebben tot medio maart 2020 de tijd om te rekenen en tot 
een aanbieding te komen. Medio maart 2020 worden daarop de aanbiedingen getoetst. Vraag blijft al die tijd in hoeverre 
deze aanbieding overeen komt met onze budgetten. Dat zal dan moeten blijken. 
 
Kortom de komende maanden worden voor alle partijen heel erg spannend, maar laten we ons vasthouden aan het 
spreekwoord “moed verloren al verloren” Dus dat doen we dus niet, maar kijken we reikhalzend uit naar de nieuwe 
uitdaging die ongetwijfeld voor ons ligt. 
 
Hans Lijmbach 
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Nieuwe info over Korfbalmasterz spelregelbewijs C en B 
************************************************* 

 
Onlangs lieten we jullie weten dat je kon inloggen bij de website van Korfbalmasterz om 
je spelregelbewijs te behalen. Helaas heeft de bond besloten de manier van inloggen te 
veranderen. Dit is nu dus niet meer mogelijk met de door ons verstrekte gegevens. Helaas dus, maar vrees niet. Het kan 
gelukkig nu op een andere manier die ook goed werkt. 
Je kan nu inloggen met de gegevens die men normaal gesproken gebruikt om in te loggen op de KNKV-app. Dit is het 
e-mailadres waarmee je staat ingeschreven bij Achilles. In veel gevallen is dit het e-mailadres van de ouder/verzorger. 
Indien je nog geen wachtwoord hebt, kan je deze aanvragen via de link onderaan het inlogscherm. 
Mocht je niet weten onder welk e-mailadres je ingeschreven staat, schroom niet een berichtje te sturen naar 
wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. 
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. Beter  Je zou dus al direct kunnen starten met het oefenen en wellicht het 
examen.  
Voor deze avond is het belangrijk dat je een laptop, Ipad of smartphone meeneemt waarop je dit spelregelbewijs kunt 
halen. 
Dan hebben we nog een verrassing voor jullie in petto: Indien elke speler van het C- of B-team voor aanvang van 
de tweede helft veldcompetitie het spelregelbewijs heeft behaald, ontvangt een dubbele vergoeding voor het 
teamuitje. Normaal gesproken bedraagt dit 5 euro per lid. Indien elk teamlid het spelregelbewijs voor 18 april behaald, 
wordt dit bedrag verdubbeld naar 10 euro! Kortom, aan de bak dus om jullie teamuitje een mooie upgrade te geven! 
We zien jullie graag 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
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

24-01 
27-01 
28-01 
31-01 

Commissie avond 
Korfbalmasterz 
Verhuurd 
Pub quiz 

07-03 
26/6 – 29/6 

Bier pong toernooi 
CR kamp 

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

 
Achilles – Dindoa 27-21 
Achilles 2 – Dindoa 2 20-20 
Achilles 3 – ZKV 3 18-14 
VEO 3 – Achilles 4 15-17 
Achilles 5 – KVS/Maritiem 5 26-9 
VEO 4 – Achilles 6 28-8 
Refleks 7 – Achilles 7 17-13 
Achilles 8 – DeetosSnel 12 9-23 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Dindoa 27-21 
Nova – Antilopen/Lancyr Deelen 1 21-28 
KVA – Die Haghe 32-24 
MIA – Noviomagum 22-30 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 5 4 1 0 9 119 101 18 0 
Dindoa 5 4 0 1 8 133 107 26 0 
KVA 5 2 2 1 6 148 130 18 0 
Antilopen/Lancyr D. 5 2 2 1 6 129 121 8 0 
Die Haghe 5 2 0 3 4 106 106 0 0 
Noviomagum 5 2 0 3 4 123 130 -7 0 
MIA 5 1 1 3 3 102 126 -24 0 
Nova 5 0 0 5 0 95 134 -39 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
14-12-19 
Antilopen 1 - Achilles 1 
Afgelopen zaterdag speelden Achilles 1 uit tegen Antilopen 1 in Leusden.  We vertrokken met de bus om 15:15 om er 
vroeg te zijn. Eerst speelden ons 2e een wedstrijd om 18:00 en dat was een genot om naar de kijken. Vele speelden een 
mega wedstrijd maar Joël en Ilan blinkten deze wedstrijd toch echt uit met hun vele doelpunten. Na de overwinning 
van 2 , moesten wij de eer hoog houden in onze poule van 1. We hebben lang gereden met de bus en waren van plan 
om de antilopen op te gaan vreten ,want voor ons (de leeuwen) was een antilopen maar een snack. We begonnen erg 
goed en waren erg fel. Normaal gesproken heeft Achilles 1 moeite met de 1e helft en maken het dan goed met de 2e 
helft. Nu stonden wij al snel na enkelen minuten met 1-9 voor. Dit gevoel was heerlijk en iedereen straalden uit dat wij 
(Achillianen) dit niet zomaar nog gaan weggeven. Het doel van Antilopen was dat zij heel ons 1e uit het spelletje wilden 
halen en hierdoor op voorsprong wilde komen.  Jammer genoeg was dat nog het geval ook. Wij gingen domme fouten 
maken, zeiken op de scheids en elkaar in de weg lopen. De stand was nog positief na alles , maar dat waren wel zenuw 
slopende minuten voor ons.  Na een slimme time –out van Glenn , moesten wij even onze koppies leeg maken en 
gewoon weer het spel spelen dat wij deden aan het begin. Dit pakte goed uit en met hier en daar wat goals stonden wij 
nog steeds voor. Eerst stonden wij 1-9 voor maar helaas met wat tegendoelpunten was het 10-13 bij rust. Rust deed ons 
goed en hierdoor konden wij even slim gaan nadenken hoe wij de wedstrijd verder gingen spelen. Met Jarmoo en 
Sander in één vak hadden zij enorm veel rebound en konden hierdoor vaak herhalen met het schot. Doordat de 2 heren 
elkaar konden afwisselen had het vak hieruit veel doelpunten gemaakt. Jarmoo en Danique waren hierbij de 
topscoorders uit het team en hadden allebei 6 doelpunten. De dame van Danique was even de weg kwijt want Danique 
kon de gehele wedstrijd wel 100x schieten . Als tip zou ik haar even een maandje verdediging training aanbieden. Na 
veel strijd tussen de twee ploegen wist Achilles hierbij de winst te halen.  Je zag dat meteen nadat de 2e helft was 
begonnen en iedereen vol strijd lust zat wij deze wedstrijd gingen winnen. De Leeuwen zijn nou eenmaal sterker dan 
antilopen maar dat zagen de Antilopen nog niet in helaas. Het was een wedstrijd vol genot en plezier en dat moesten wij 
even vieren met een drankje in de bus. Na een mooie zang van Jan  en een dansje van Glenn , zag je dat wij enorm blij 
waren met de punten. Helaas heeft Dindoa net gewonnen met 1 punt verschil van KVA en is dat ongunstig voor ons. 
We staan 2e in de poule en gaan de volgende wedstrijden iedereen opvreten en laten zien wat we kunnen. Het was een 
mooie wedstrijd om te zien en iedereen bedankt die kon komen naar Leusden en ons aan het aanmoedigen was.  
 
Fijne feestdagen alvast en tot de volgende wedstrijd!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pepijn van Loon  
 
Achilles grijpt koppositie 
In de eerste wedstrijd na de jaarwisseling, ook wel de oliebollenwedstrijd genoemd, stond 
direct de topper in 1ste klasse D op het programma: koploper Dindoa kwam op bezoek bij 
achtervolger Achilles. De Achillianen stonden voorafgaand aan de wedstrijd één punt achter op de koppositie. Winst 
zou dus stuivertje wisselen betekenen voor wat de posities op de ranglijst betreft. Het werd een mooie avond voor de 
Haagse formatie (27-21). 
Na drie weken zonder wedstrijden was het voor beide ploegen van het grootste belang om scherp aan de start te 
verschijnen en deze wedstrijd te winnen. Achilles kreeg echter nogal wat tegenslag te verwerken in de voorbereiding. 
Hoofdcoach Glenn de Vries moest verstek laten gaan wegens ziekte. Sterkhouder Bastiaan Overwater haakte af met 
een blessure. Assistent-coach Jan Brugmans nam de honneurs waar. 
Ondanks deze tegenvallers kwam Achilles prima uit de startblokken en noteerde aan de sfeervolle Sportcampus 
Zuiderpark in de eerste aanval gelijk een 1-0 voorsprong. De toon was daarmee gezet, zag Brugmans: "Achilles was 
gebrand op de overwinning en bleef zich aan de opdrachten houden". De thuisploeg leek voor rust een comfortabele 
voorsprong op te bouwen, maar zag Dindoa net voor rust toch nog van vier achter tot op één verschil terugkomen (11-
10). Jarmo Jongman bekroonde een meer dan uitstekende eerste helft met zijn achtste treffer, waarmee hij de ruststand 
op 12-10 bracht.  
De prima leidende scheidsrechter Mooren had in de hectische eerste helft twee gele kaarten nodig (voor beide ploegen 
één) om de wedstrijd in het gareel te houden.  
In de tweede helft pakte Achilles de draad weer op en bouwde de ploeg de voorsprong geleidelijk uit. Dindoa had in de 
rust de tactiek aangepast en probeerde nu veel te zakken en de afvallende bal te stelen. Hierdoor kregen de 
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Achillesdames wat meer ruimte, waar met name Danique de Bruijn van wist te profiteren (vier van de negen 
damesgoals in de tweede helft). Halverwege de tweede helft mocht Noa Busse zijn talent weer etaleren. Met een 
uitverkiezing voor oranje O19 op zak kwam hij tweemaal tot scoren. Op dat moment werd de wedstrijd in het slot 
gegooid met acht doelpunten verschil. Dindoa deelde in de laatste minuut nog twee speldenprikken uit, maar de punten 
bleven in Den Haag. 
Door deze overwinning mag Achilles zich koploper noemen in 1e klasse D. “De ploeg laat zien te groeien en als ploeg 
te functioneren,” vond Brugmans, die oog had voor alle factoren die op de winst van invloed waren: “Deze mooie 
overwinning was er niet geweest zonder de inzet van alle spelers en staf. En dan het publiek dat al bij Achilles 2 in grote 
getalen aanwezig was en wat bij het vlaggenschip met veel lawaai de ploeg een extra boost heeft gegeven. Wat mooi om 
onderdeel te zijn van deze vereniging”. 
Topscorer bij de heren werd Jarmo Jongman met elf doelpunten. Bij de dames was Danique de Bruijn het meest 
trefzeker met vier goals. “Maar de overwinning is voor de hele ploeg en voor Glenn de Vries,” besluit Brugmans. 
Komend weekend gaan de Achillianen op bezoek bij MIA in Amersfoort. 
 
HKV Achilles 1 – Dindoa 1  
Na drie weken niet gespeeld te hebben stond DE wedstrijd van het seizoen op de planning. We moesten onze coach 
Glenn langs de zijlijn missen, maar we hopen hem hier snel weer terug te zien. De koploper Dindoa stond met 1 punt 
boven ons, dus we moesten winnen om naar die eerste plek te verschuiven. We wisten allemaal wat er op het spel 
stond, dus we waren gefocust. Klaar om die twee punten te pakken!  
 
We hadden de dinsdag al een lange presentatie gehad over wat het plan was en hoe we dit 
plan gingen uitvoeren. Donderdag stond er nog een oefenwedstrijd tegen Refleks op het 
programma, zodat we de ‘oliebollenwedstrijd’ alvast hadden gehad.  
 
Toen was het zaterdag, tijd om te laten zien wat we kunnen. Met superveel publiek dat we 
de hele wedstrijd door konden horen werden we extra gemotiveerd. We begonnen scherp 
en met veel energie en stonden in het eerste deel van de eerste helft al 7-3 vóór. Vervolgens hadden we een moment 
waarin de ballen niet zo makkelijk wilden vallen en bij Dindoa wel. Hierdoor gingen we de rust in met een tussenstand 
van 12-10.  
 
We staan erom bekend dat we de tweede helft altijd beter spelen dan de eerste en dat was ook te zien. We gingen over 
alle schijven scoren en we bleven energie in de wedstrijd steken. De tegenstander van Jarmo had het zwaar, want Jarmo 
gooide de ene na de andere bal erin, om er uiteindelijk 11 te scoren! Mag tie vaker doen! Pepijn had deze week iemand 
tegenover zich die meer van theater spelen houdt dan van korfbal. In de presentatie van dinsdag werd hij ook wel ‘de 
clown’ genoemd. Hij lag in de wedstrijd meer op de grond dan dat hij op z’n benen stond. Wij gingen natuurlijk 
gewoon door en we bleven ons eigen spel spelen. Op die manier konden we de winst binnenhalen. De eindstand was 
27-21, dus die 2 punten bleven in Den Haag. 
 
Publiek, bedankt dat jullie er allemaal weer waren!  
Volgende week spelen we in Amersfoort tegen Mia. Aan de stand te zien één van de mindere tegenstanders, maar van 
de mindere tegenstanders moet je ook zien te winnen.  
 
We hadden Mr. Miyagi beloofd om te winnen en dat hebben we gedaan. Voor jou Miyagi! 
Miyagi na 3! 1…2…3… Miyagi!!! 
 
Groetjes Danique 
 
Achilles 2 – Dindoa 2 
De eerste competitie wedstrijd in het nieuwejaar en gelijk de kraker om plek 1 tegen Dindoa 2. Beide teams ongeslagen 
2019 doorgekomen dit beloofde een mooie wedstrijd te worden. Jammer genoeg zijn we een aantal teamgenoten 
kwijtgeraakt en beginnen we het nieuwejaar in een wat aangepaste samenstelling. Na een hele goede oefenwedstrijd 
donderdag tegen Refleks 2 die gewonnen werd met 30 – 19 waren we scherp en vol goede moed begonnen we aan de 
wedstrijd. De vakken 1e aanval Joel Cliff Alanah Jamie / 1e verdediging Ilan Tobias Desiree Julia, het begon goed 
gingen gelijk op tot we 10 minuten voor de rust een opleving kregen met goed verdedigen en lang herhalen in de aanval 
gingen we met een voorsprong van 3 punten de rust in. Tijdens onze wedstrijd was er nog geen rust act. Wel stonden 
na de rust de koppies op scherp helaas gingen de ballen er niet in en lieten we Dindoa terugkomen op een gelijke stand. 
Het was een wedstrijd met ups en downs maar wel een mooie clash met veel goede momenten. Het beloofde een 
spannend einde te worden, we kwamen wel is waar met 2 punten achter 18 -20 er waren op dit moment al wat mensen 
ingevallen uit de A1 (bedankt super goed gespeeld en goals gemaakt) het werd 19 – 20 en in de laatste minuut maakte 
onze Rick Pot een mooie one hander doorloop, om zo de eindstand te bepalen op 20 – 20. Dit betekend dus een  
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puntendeling met Dindoa en zo staan we beide nog ongeslagen bovenaan! Dit beloofd een spannende return te worden 
in Ermelo. Na onze wedstrijd was iedereen scherp en gebrand om met het 1e de overwinning binnen te slepen tegen 
ook Dindoa 1 die de nummer 1 was en de koppositie wilde wij graag overnemen in onze eigenhal! Bedankt voor de 
support we hopen dat jullie blijven komen en meegaan in de bus richting Ermelo waar het nog wel is leuk kan gaan 
worden. 
 
Groetjes de trotse Captain   
 
Cliff Kommer 
 
HKV Achilles 3- ZKV 3 
Zaterdag 11 januari stond er voor het 3de een mooie wedstrijd op het 
programma. Namelijk de wedstrijd tegen de vereniging uit  Zaandam 
ZKV. Na een rustperiode van 3 weken, had iedereen de tijd om zich 
weer te focussen op de aankomende wedstrijd tegen ZKV. De ploeg die op de 3de plek tijd in onze competitie. 
Na weer hard trainen op de dinsdag en donderdag, was iedereen klaar om te gaan knallen deze wedstrijden tegen ZKV. 
Helaas was Jeanette deze week afwezig door haar werk.  
 
De wedstrijd begon met een mooie start van 4-1, waarbij er mooie aanvallen werden gespeeld. Iedereen kreeg de kans 
om mee te scoren. Verdedigden was alles onder controle en werden er veel ballen onderschept.  
 
Met een stand van 10-7 gingen we de rust in. 
 
De tweede helft begon een beetje moeizaam met veel aanvallen waarbij helaas de schoten niet raak gingen. Maar 
gelukkig was dit bij ZKV hetzelfde geval. Alleen konden wij onze erover heen zetten om toch weer te scoren. Bij het 
eindsignaal was de stand 18-14 . 
 
Ik wil iedereen complimenten geven voor de inzet deze wedstrijden. En hoe iedereen positief was tijdens de wedstrijd.  
 
Alle reserves bedankt voor het reserve staan en voor het invallen!! ( Rick, Noah, Twan, Sterre, Laura).  
En natuurlijk weer complimenten voor Bastiaan en Marit die deze week er weer voor ons stonden om de training te 
verzorgen. 
 
Volgende week staat Phoenix op het programma. We spelen om 20.30 uur in Zoetermeer, dus iedereen is welkom om 
te komen aanmoedigen!! 
 
Groetjes  
Kelly  
 
Veo 3 - Achilles 4 
Zaterdag 11 januari, een week na een fantastische nieuwjaarsborrel die door velen van ons goed gevierd is, stond daar 
Veo 3 op het programma. Veo 3 is geen onbekende voor ons, want het tweede heeft daar op het veld nog tegen 
gespeeld en ondergetekende was daar ook aanwezig. Toen wist Achilles 2 te winnen met 17-15 en - spoiler alert- dat 
was ook nu weer de uitslag in het voordeel van Achilles. Na weken van intensieve trainingen en uren en uren van 
beeldmateriaal analyseren wisten we precies de sterke en zwakke punten van Veo te benoemen en het strijdplan 
gevormd. Willen we onze koppositie versterken dan moeten we vandaag winnen en weer een -spoiler alert- dat deden 
we. De wedstrijd zelf was een echte strijd waar beide teams elkaar lange tijd in evenwicht hielden en zo stond er binnen 
5 minuten een 4-4 op het scorebord. Het tempo lag heel hoog en zo ook het schotpercentage. Beide teams gingen meer 
focussen op de verdediging en Veo had veel moeite met de vele verdedigende rebounds die Achilles wist te pakken 
waardoor zij veelal korte aanvallen kregen. Dit gaf ons de kans om een voorsprong van 2 punten te pakken. Van 4-4 
naar 5-7, 8-8 naar een rust van 9-11. We waren duidelijk aan elkaar gewaagd, maar wij zaten aan de goede kant van de 
score. Voor het meegereisde publiek was het zeker een spannende wedstrijd die nog alle kanten op kon gaan. 2e helft 
ging het tempo iets naar beneden aan beide kanten en werden de laatste restjes oliebollen en appelflappen eraf gezweet. 
Mooi om te zien dat beide teams echt tot het gaatje gingen en dat Achilles 4 aan het langste eind heeft getrokken. Het 
werd met 6 minuten voor tijd nog heel spannend doordat Veo op gelijke hoogte kwam en zelfs de voorsprong pakte 
maar door een goede wissel van onze kant werd die voorsprong direct rechtgeschoten en schoten we over Veo heen. 
De eindstand was 15-17 in het voordeel van Achilles 4 en zo blijft de ongeslagen status behouden!  
 
Kjeld 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A2 21-17 
Fortuna/Delta Logistiek A4 – Achilles A3 11-10 
Phoenix B2 – Achilles B3 4-5 
Phoenix C1 – Achilles C2 12-1 
Nieuwerkerk F3 – Achilles Beren 12-10 
Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A1 19-20 
Die Haghe A3 – Achilles A3 8-9 
Achilles B2 – ALO B2 8-16 
Achilles B3 – Weidevogels B2  
HKV/Ons Eibernest C1 – Achilles C2 4-7 
Excelsior C3 – Achilles C3 13-3 
Achilles D1 – NIO D1 4-8 
Achilles D2 – Die Haghe D2 6-7 
Phoenix D4 – Achilles D3 24-1 
Achilles E3 – GKV E1 6-4 
Avanti/Post Makelaardij E4 – Achilles E4 2-9 
Achilles Tijgers – Weidevogels F1 18-7 
ALO F1 – Achilles Beren 19-4 
Achilles Wolven – Fortuna/Delta Logistiek F6 7-16 
 
Coachverslag Avanti F5-Achilles F3 (Wolven) 
Vandaag stond voor onze toppertjes de kraker tegen Avanti op het schema. Na een militaire training van Wim op de 
woensdag werden onze soldaten klaargestoomd voor een mooie strijd tegen de soldaten van Avanti. De kids waren wel 
degelijk onder de indruk van deze training en er werd heel gedisciplineerd getraind. De vraag was nu natuurlijk of we dit 
ook in onze strijd tegen Avanti konden laten zien. Een keertje niet om 09:00 ’s ochtends al moeten spelen maar op het 
mooie tijdstip van 13:15. Van meerdere ouders begrepen dat zij dan toch liever voor het vroege tijdstip gaan. Want tja, 
onze stuiterballen van de F3 zijn toch al om 07:00 klaar wakker en helemaal klaar om te korfballen. De wedstrijd begon 
en het ging allemaal niet vanzelf kwamen we achter. We moesten er hard voor werken en dat hebben wij ook zeker 
gedaan. Met bezweten hoofdjes in de rust eventjes kort bij elkaar en stelde ik de vraag ‘’wat kunnen we zo meteen nog 
beter doen?’’ waarop ik meteen van vrijwel alle kids terug krijg: SCOREN!!! En dat is natuurlijk ook precies waar het 
om draait. Kritisch zoals wij als coaches toch wel een beetje zijn hadden we ook afgesproken om iets beter te gaan 
verdedigen. Ze weten dan precies te vertellen hoe we dit moeten doen. Of dit dan ook altijd maar precies lukt is de 
volgende stap waar we hard naar op weg zijn. Kansen kregen we super veel, het ene schot na de andere. Komt 
natuurlijk door ons fantastische reboundwerk wat ze ook echt heel goed onder de knie hebben. Het enige nadeel was 
dat al deze kansen telkens maar weer uit de korf draaide, we hadden gewoon super veel pech. Bij Avanti hadden ze niet 
zo veel kansen als bij ons maar toch rolde de bal bij hen net wel door de korf. Uiteindelijk na 4x 10 minuutjes had 
Avanti jammer genoeg 1 doelpuntje meer gemaakt dan wij. Maar ondanks het resultaat waren we met z’n allen toch heel 
trots op elkaar omdat we wel een hele leuke en goede wedstrijd gespeeld hadden. Met deze positiviteit en dit 
enthousiasme van alle kids gaan we ongetwijfeld een nog heel leuk seizoen hebben. 
 
De eerste wedstrijd na de kerst duurde voor Achilles F3 net tien minuten te lang. Op 11 januari mocht de F3 het 
opnemen tegen Fortuna. Voor de wedstrijd hadden we afgesproken dat we goed zouden verdedigen en goed in handen 
zouden gooien. De eerste dertig minuten ging dit goed, de wedstrijd ging gelijk op. We hadden soms wel een 
superspeler nodig, maar dit leverde complimenten van de coach van Fortuna op. Superspeler erin, snel naar de paal, 
scoren en superspeler er weer uit; zo simpel is het eigenlijk. Na dertig minuten stond het dan ook 7-8, de coaches 
dachten erop en erover, maar dit verliep iets anders. We verloren met 7-16, de concentratie was op voor vandaag. 7-16 
klinkt alsof je dik hebt verloren, dat is ook zo, maar zo voelt het totaal niet. De F3 deed het gewoon goed vandaag. 
Vechtlust, plezier & teamwork zag je terug bij deze toppers. De concentratieboog is nog wel een aandachtspuntje op 
deze leeftijd. Tijdens de wedstrijd krijgen de coaches leuke vragen: “juf, hoe gaat het eigenlijk met je voet?” of “meester, 
ik heb vanmiddag nog een feestje.” Dit zorgt voor een lach bij ons. Maar ook door de stappen die jullie maken krijgen 
wij een lach, plezier is belangrijk, maar we hebben hier wel te maken met de toekomst van Achilles. Elke week zie je 
vooruitgang. Gooien en vangen gaat goed, we scoren veel meer, we laten er minder door; jullie doen het zo goed! Dus 
tip van de dag: mocht je op een zaterdagochtend niks te doen hebben en wil je de allerkleinste van Achilles zien 
spelen: 25 januari spelen we om 9 uur thuis tegen ODO. Tot dan ;).  
Wesley en Selene 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Beste Achillianen  
 
U zal uiteraard wars zijn van alle wensen voor het nieuwe jaar. Genoeg is genoeg dus bij deze ben ik de laatste die u 
gelukkig nieuwjaar mag/zal wensen. Het nieuwe jaar is slechts een getal en een moment om terug te kijken op de 
afgelopen 365 dagen en een gunfactor voor de komende 365 dagen. Persoonlijk sta ik meer een dagelijkse wens voor de 
komende 365 dagen voor. 
 
Komend weekend verblijf ik met mijn dochter in het pittoreske Budapest. Daar ga ik het EK korfbal aanschouwen. 
Een heus vader-dochter trip. Quality time! Dit alles tezamen met 50 andere korfbalfanaten die Fortuna zullen 
aanmoedigen. Ik heb een polletje gemaakt en voorspelt dat zij de nieuwe Europees kampioen zullen worden. Wizard 
Simon was die mening ook al toegedaan. Tijdens dit spektakel maken oud Achillianen Sanne Alsem en Joren van 
Nieuwenhuizen acte de présence. “Kat in het bakkie” dus. Ik zal volgende week verslag doen van hun kunsten.  
 
Toch ga ik met gemengde gevoelens derwaarts. Derwaarts...dat is oud Nederlands voor ”daar naar toe”. Ik moet dus de 
wedstrijd van de A1 missen. Niet alleen als supporter maar ook als juryvoorzitter.  
 
Ik spreek de hoop uit dat u mij wil vervangen en onze spelers massaal wil ondersteunen. 
 
Papa Ben 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
13-03 Kampavond 
 
 
 

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

 
Weer veel jarige deze keer. Op 10 januari was Noah van Os jarig, hij werd 7 jaar. 12 januari 
was het feest bij Lola Ziemba, zij werd 10 jaar. 13 januari viert Oscar Burnettt zijn 14e 
verjaardag. 14 januari wordt Jarmo Jongman 20. Op 17 januari wordt Elishya Ros 14. 18 
januari wordt Glenn Jol 6 jaar. Op 19 januari viert Jarmo Laathoven zijn 7e verjaardag en 
Lisanne Verhagen haar 14e verjaardag. De laatste deze week is Joachim Vrijenhoek, hij 
wordt 20 januari 6 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 
 
Afgelopen zaterdag werden alle kanjers die loten hebben verkocht voor de Grote 
Clubactie in het zonnetje gezet. Tijdens de rust van Achilles 1 mochten ze allemaal 
de zaal in en kregen ze groot applaus van alle supporters! 
Dit zijn de 8 beste verkopers van 2019: 

• 1e Esmee (D1)met 65 loten 
• 2e Sanne (D1) met 53 loten 
• 3e Niels (E3) met 52 loten 
• 4e Jarmo (F1) met  36 loten 
• 5e Minka (F2) met 35 loten 
• 6e Kiki (D1)met 32 loten 
• 7e Lianne (D2) met 31 loten 
• 8e Lynn (D1) met 30 loten 
•  

 
De Teamprijs ging naar de D1 die met elkaar 225 loten hebben 
verkocht.  
De D2 is geëindigd op een mooie 2e plek met 97 loten. 
 
Nogmaals allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet en tot de 
volgende grote club actie!  
 
 
 



 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes Rianne en Mirjam 
 
 
 
 
 
 



 17 
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Vrijdag 20 december vond de jaarlijkse Kerstklaverjasdrive plaats. 
Voor een ieder was er weer een prijs en de hoofdprijs, was net als vorig jaar, een rollade 
gesponsord door Slagerij Boektje. 
Helaas waren er maar 4 tafels bezet, ik vind het de laatste tijd een beetje tegenvallen met de animo voor het 
klaverjassen. Hoop dat het volgend jaar weer een beetje meer interesse voor is. 
De uitslag werd uiteindelijk: 
1 Roelie en Ed 4430 580 5010 
2 Emmy en Belinda 3716 1020 4736 (tevens roemprijs) 
3 Dennis en Marc 3900 770 4670 
4 Simon en Tjitse 4079 580 4659 
5 Arie en Olga 3919 540 4459 
6 Sander en Frank 3886 530 4416 
7 Dicky en Marcel 3662 710 4372 
8 Jerry en Merlijn 3612 520 4132 (tevens poedel) 
 
Ik hoop dat jullie allemaal fijne feestdagen hebben gehad en ik wens jullie alle goeds voor 2020!! 
We gaan het dan weer opnieuw proberen!! 
 
Tot dan 
Groetjes 
Olga 
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

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

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

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Renee Lelieveld 
 
Bedankt als lid: Micheal Steensma 
 Jennifer Steensma 
 Anna Spetgens 
 
Bedankt ivm verhuizing: Armin van der Zijden 
 Annelotte van Geel 
 Siddarth Assarfi 
 Naomi van Leeuwen 
 Lorenzo Tom 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Uithuilen en opnieuw beginnen 
Ik zit hier relaxed op mijn schrijversstoeltje aan mijn schrijverstafeltje en een 
winters schrijverszonnetje prikt door het raam en geeft een lekker warm gevoel af, maar buiten is het onaangenaam 
koud met een schrale wind. 
Ik staar voor mij uit zo lekker nikserig en in gedachte laat ik een beetje 2019 de revue 
passeren, wat heeft het ons gebracht en vooral wat heeft het niet gebracht. 
Eigenlijk zou er tussen 2019 en 2020 een paar niet vermelde dagen moeten zitten om 
het afgelopen jaar te analyseren maar helaas in een honderdste van een seconde is het 
2020 en je moet door. 
Als je een huis renoveert en je hebt de woonkamer helemaal af met alle toeters en bellen 
eraan kan je een paar daagjes daarvan genieten en overdenken hoe het is geweest 
voordat je aan de keuken begint maar dat geldt niet voor de jaarwisseling. 
Om in een paar zinnen 2019 te schetsen is niet makkelijk er gebeurde zoveel dingen 
waar je blij mee was en zaken waarvan je zegt daar gaan we weer en laten we dat in 2020 beter aanpakken of niet meer 
over praten over die onzin. 
Zwarte Piet kap met die discussie, misschien is nu de Kerstman aan de beurt en gaan we strijden tegen de uitbuiting van 
die zielige rendieren die die zwaarbeladen slee de lucht in moeten trekken. 
Het klimaat is dag in dag uit aan de orde , je wordt er gek van, zodat er bij veel mensen een soort van klimaatmoeheid 
optreed. 
We beleggen jaarlijks een klimaatconferentie en vliegen daar naar toe met een paar duizend mensen wat zeer milieu 
belastend is en natuurlijk ook weer terug, maar ja vanuit Peru met de fiets naar Madrid is echt ondoenlijk. 
Een zekere Mijnheer Timmermans , 2de bobo van Europa, zit de hele dag aan zijn bureautje allerlei plannetjes uit te 
werken die de doorsnee burger niet raakt of zijn schouders over ophaalt maar ontzettend veel geld kosten. 
Volgens mij wordt het nooit wat daar ieder land tegenstrijdige maatregelen neemt, in Nederland moet iedereen van het 
gas af terwijl Duitsland gas juist promoot als zeer schone energie en minder vervuilt. 
Wij plempen overal windmolens neer wat weer veel commotie teweeg brengt bij omwonenden en Duitsland heeft 
verleden jaar slechts 4 windmolens geplaatst terwijl het land tig meer plaats heeft dan ons kleine kikkerlandje.  
Polen stookt lekker door met bruinkool hoe vies kan je het hebben en wij sluiten 100 keer schonere met kolen 
gestookte centrales gloednieuw en hypermodern, maar als je in de verdomhoek zit kom je er niet meer vanaf. 
We doen allemaal maar wat laat staan wat India, China en de USA doet die alles aan zijn laars lapt. 
We mogen niets meer alles is slecht, vies of ongezond we eten gras, biologische gekweekte onzin groentes, snuiven 
havermoutvlokken, knagen vegetarische hamburgers en guacemole een avocadostamp wat net zo goor is als de naam 
doet vermoeden. 
Wat is er mis met draadjesvlees karbonaatjes, speklapjes of een balletje gehakt half om half met gewone aardappeltjes 
lekker kruimig liggend in een slootje vleesjus. 
Alles wat het leven op aarde zo leuk maakt wordt verboden of is slecht voor de gezondheid of milieu. 
Roken is slecht (pas na de jaren 60) dat is zeker maar verbieden waar dan ook in de openbare ruimte slaat een beetje 
door, waarschijnlijk thuis stiekem op de WC is nog okay. 
Roken wordt zo duur gemaakt dat sigaretten op drugs gaan lijken en ook weer in het criminele circuit belanden want er 
zijn al illegale sigarettenfabrieken ontmanteld waar 100.000 sigaretten geproduceerd worden voor de helft van de prijs. 
Maar de overheid promoot om softdrugs vrij te geven om het uit het criminele circuit te halen en de politie te ontlasten 
zodat ze hier niet meer achteraan hoeven te gaan. 
Ja, dan weet ik er nog wel een paar om de politie te ontlasten, vanaf heden mag men inbreken mits het gestolen bedrag 
niet hoger is dan euro 1500 plus 2 gouden voorwerpen en een parelketting. 
Fiets stelen, okay, geen politie inzet meer als je hem na gebruik weer netjes op slot zet en aflevert in een byciclete. 
Dit jaar staat alcohol hoog op het te verbieden lijstje als zeer ongezond . e 
Dag Achilles en andere sportverenigingen daar gaat je voortbestaan als club want de kantineomzet is de moneymaker 
voor de club en dan bedoel ik niet het appelsapje en het glaasje ranja maar de pomp die altijd flink openstaat voor een 
metertje of zo een schenkkan vol. 
Vuurwerk wordt het komende jaar het volgende favoriete item. 
Zo kan ik nog even doorgaan, maar positief als ik ben geloof ik weer in een prachtig jaar met veel sportplezier , 
Olympische spelen EK voetbalen en niet te vergeten het wielrennen want we hebben een lichting renners waar iedereen 
jaloers op is denk aan Mathieu v d Poel zowel weg cross als Mountainbike en ik kan niet wachten. 
 
Laten we er allemaal weer wat moois van maken, een heel sportief en voorspoedig 2020 
 
groetjes 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 09.00 uur Achilles D2 – Futura D3 
  10.00 uur Achilles C3 – Nieuwerkerk C5 
  11.00 uur Achilles C1 – VEO C1 
  13.40 uur Achilles A2 – Meervogels/Fisica A1 
  15.20 uur Achilles A1 – DSC A1 
 
 Transvaal 12.00 uur Achilles E3 – Dubbel Zes E1 
  13.00 uur Achilles E1 – RWA E1 
  14.00 uur Achilles E2 – HKV/Ons Eibernest E1 
  15.00 uur Achilles B1 – Meervogels/Fisica B1 
  18.20 uur Achilles 6 – ODO 3 
  19.35 uur Achilles 4 – Meervogels/Fisica 3 
 
Zondag Zuiderpark 11.15 uur Achilles 8 – Die Haghe 5 
  12.30 uur Achilles 5 – Die Haghe 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 3 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK11065 
za 18/01 

MIA 1 -  Achilles 1 18:55 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter S. Bloemendaal    
Locatie De Bokkeduinen in Amersfoort 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK13713 
za 18/01 

MIA 2 -  Achilles 2 17:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter C. van Munster    
Locatie De Bokkeduinen in Amersfoort 
     

3 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK13722 
za 18/01 

Phoenix 2 -  Achilles 3 20:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 19:15 
Scheidsrechter Henk v.d. Nol    
Locatie De Veur in Zoetermeer 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK14788 
za 18/01 

Achilles 4 -  Meervogels / Física 3 19:35 

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 onbekend 
Scheidsrechter M. Bommelé    
Locatie Transvaal in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK11065
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1341
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13713
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1341
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK13722
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1323
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14788
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549


 24 
 

5 Klasse: R3P Wedstrijdnummer: WK15260 
zo 19/01 

Achilles 5 -  Die Haghe 4 12:30 

Dames 
Desiree de Bruin, Laura Rozendaal, Marian Kasten, Raquel Chapper, 
Renee Lelieveld, Renske Lelieveld, Simone Kouwenhoven, Tessa 
Rijskamp 

Heren Alexander Bodaan, Erwin Bodaan, Erwin van Veen, Martijn Schaap, 
Niek Visser, Niels Aandewiel, Tako Hulsman 

Coach  
Verzamelen 11:45 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK14774 
za 18/01 

Achilles 6 -  ODO 3 18:20 

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

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

Coach  
Verzamelen onbekend 
Locatie Transvaal in Den Haag 
     

8 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK13858 
zo 19/01 

Achilles 8 -  Die Haghe 5 11:15 

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

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

Coach  
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Ed Arbouw    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK16856 
za 18/01 

Achilles A1 -  DSC A1 15:20 

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

Heren Cino Koene, Mick van Nieuwenhuijzen, Noa Brusse, Noah de Jong, 
Rick Pot 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 

Reserves 
Marlou de Reu, Pauline Erkelens, Yara Koene, Osayande Lyawe, 
Stef van den Brand 

Verzamelen 14:20 
Scheidsrechter M.S. de Groot    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Romy van Vianen 
     
A2 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK17248 
za 18/01 

Achilles A2 -  Meervogels / Física A1 13:40 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK15260
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=WK14774
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13858
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=WK16856
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=WK17248
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Dames Kayleigh Smit, Marlou de Reu, Pauline Erkelens, Rosanna van 
Kester, Yara Koene, Zoë Muller 

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

Coach Bastiaan Overwater 
Reserves Quincy Smit 
Verzamelen 12:55 

Scheidsrechter 
Timothy, G. 
Graaf, de, T    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Marlou, Pauline, Yara, Osayande en Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-036 Wedstrijdnummer: BK17387 
za 18/01 

IJsselvogels A2 -  Achilles A3 15:05 

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

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Quincy Smit 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Annelotte van Geel  
Verzamelen 13:35 
Vervoer Veltman, Arnts, Labordus, Morris 

Scheidsrechter 
Ruud 
Kranendonk    

Locatie Zuidplas in Moordrecht 
Opmerking afgemeld: Tim van der Zwan 
     
B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK18911 
za 18/01 

Achilles B1 -  Meervogels / Física 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 onbekend 
Locatie Transvaal in Den Haag 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK19616 
za 18/01 

Valto B3 -  Achilles B2 16:15 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Reserves Ocker Pijlman 
Verzamelen 15:00 
Vervoer Bins, Linse, van der Zwan, Sinnige 
Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
Opmerking afgemeld: Jill Spies 

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=BK17387
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1021
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK18911
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK19616
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=696
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B3 Klasse: B-042 Wedstrijdnummer: BK19625 
za 18/01 

Meervogels / Física B3 -  Achilles B3 11:05 

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 Lisanne Verhagen, Lucas Houwing 
Verzamelen 9:50 
Vervoer Woestenburg, Veen van Wolfswinkel, Pijlman 
Locatie De Veur in Zoetermeer 
Opmerking Ocker zie B2 
     
C1 Klasse: C1E Wedstrijdnummer: WK19862 
za 18/01 

Achilles C1 -  VEO C1 11:00 

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, Tehzeeb Moemoe, Aaron Corporan, Björn 
Weerman 

Verzamelen 10:15 
Scheidsrechter R. Knuist    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Demi, Damien en Levi zie B1 
     
C2     

Opmerking 
Lisanne en Lucas H. zie B3; Manelle, Tehzeeb, Aaron en Björn zie 
C1 

     
C3 Klasse: C-053 Wedstrijdnummer: BK21885 
za 18/01 

Achilles C3 -  Nieuwerkerk C5 10:00 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest 

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

Coach Gamze Cinar, Tessa Palstra 
Reserves Bradley Smit, Dirk van der Veen 
Verzamelen 9:15 
Scheidsrechter Achilles A2    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
D1 Klasse: D-054 Wedstrijdnummer: BK26156 
za 18/01 

Avanti / Post Makelaardij D2 -  Achilles D1 15:25 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK19625
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1323
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK19862
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=BK21885
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=BK26156
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Heren Bradley Smit, Dirk van der Veen, Jim Peeters, Milan Laarhoven, 
Erik Zoutendijk 

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 
Verzamelen 14:10 
Vervoer van der Veen, Alkema, Peeters, Kraak 
Locatie Emerald in Delfgauw 
Opmerking Bradley en Dirk zie C3 
     
D2 Klasse: D-058 Wedstrijdnummer: BK26157 
za 18/01 

Achilles D2 -  Futura D3 9:00 

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 
Verzamelen 8:15 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Erik Zoutendijk 
     
E1 Klasse: E-078 Wedstrijdnummer: BK28850 
za 18/01 

Achilles E1 -  RWA E1 13:00 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies 

Coach  
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter Joël Sanches    
Locatie Transvaal in Den Haag 
     
E2 Klasse: E-084 Wedstrijdnummer: BK30426 
za 18/01 

Achilles E2 -  HKV / Ons Eibernest E1 14:00 

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 onbekend 
Scheidsrechter Marinus Stulp    
Locatie Transvaal in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-072 Wedstrijdnummer: BK28929 
za 18/01 

Achilles E3 -  Dubbel Zes E1 12:00 

Dames Fiep den Hartog, Imke van der Veen 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=701
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK26157
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=BK28850
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK30426
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28929
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Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Transvaal in Den Haag 
     
E4 Klasse: E-088 Wedstrijdnummer: BK28865 
za 18/01 

VEO E2 -  Achilles E4 11:00 

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

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Steensma, Lek, Banshidhar-Sharma 

Scheidsrechter 
Merle, S. 
Spreeuw, M.    

Locatie Essesteyn in Voorburg 
     
F Klasse: F-040 Wedstrijdnummer: BK34523 
za 18/01 

Valto F1 -  Achilles Tijgers 10:15 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen 9:15 
Vervoer van Os, Deurloo, Laarhoven 
Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK33361 
za 18/01 

ONDO F5 -  Achilles Wolven 10:00 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg, Mika Jillissen 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 9:00 
Vervoer van Collenburg, Jillissen, de Gelder 
Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 

 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=549
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK28865
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1260
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK34523
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=696
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK33361
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=887
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Volgende week 25 en 26 januari 2020 

 
Achilles – Nova 
Achilles 2 – Nova 2 
Achilles 3 – Tempo 3 
KVS/Maritiem 4 – Achilles 4 
Refleks 4 – Achilles 5 
DES 4 – Achilles 6 
Achilles 7 – Avanti/Post Makelaardij 6 
Dubbel Zes/Futura 5 – Achilles 8 
Fortuna/Delta Log. A1 – Achilles A1 
Kinderdijk A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – DES A2 
Refleks B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4 
Achilles B3 – KVS/Maritiem B3 
Velocitas C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Olympia C1 
KOAG C3 – Achilles C3 
Achilles D1 is vrij 
Achilles D2 is vrij 
Achilles D3 – Lynx D1 
Dijkvogels E1 – Achilles E1 
Meervogels/Fisica E3 – Achilles E2 
ONDO E6 – Achilles E3 
Achilles E4 – Excelsior E3 
Achilles Tijgers zijn vrij 
Achilles Beren – KVS/Maritiem F2 
Achilles Wolven – ODO F3 
 

Za 20.30 uur 
Za 19.10 uur 
Za 16.10 uur 
Za 19.40 uur 
Zo 13.15 uur 
Za 17.30 uur 
Za 20.15 uur 
Zo 14.20 uur 
Za 16.45 uur 
Za 13.10 uur 
Za 19.05 uur 
Za 09.25 uur 
Za 18.05 uur 
Za 17.25 uur 
Za 10.55 uur 
Za 13.00 uur 
Za 16.20 uur 
 
 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Houtrust 
Houtrust 
Gaslaan 
De Blinkerd 
Marimbahal 
De Hoornbloem 
Transvaal 
Houtrust 
Fortunahal 
Molenzichthal 
Transvaal 
De Schilp 
Transvaal 
Gaslaan 
De Does 
Transvaal 
Groene Wetering 
 
 
Transvaal 
Maasdijk 
De Veur 
De Hoekstee 
Transvaal 
 
Transvaal 
Transvaal 
 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.00 Vera, Simon 
10.00 – 11.00 Gamze, Tessa 
11.00 – 12.00 Julia, Frank 
13.40 – 15.20 Bastiaan 
15.20 – 16.40 Arjen, Sander 
 
 Transvaal 
12.00 – 13.00 Jeanette, Mieke 
13.00 – 14.00 Coach E1 
14.00 – 15.00 Cino, Noa 
15.00 – 16.10 Joost, Rick 
18.20 – 19.35 Twan 
19.35 – 20.50 Mathijs O. 
 
 
Zondag Zuoiderpark 
11.15 – 12.30 Erwin B. 
12.30 – 13.45 Arie 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 06-01 Vera Rodrguez 
 20-01 Anneke Zoutendijk 
 03-02 Coby Linse 
 17-02 Marian Lijmbach 
 02-03 Olga van Reijn 
 16-03 Monique Alsem 
 
 
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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