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Mogen we alsjeblieft weer het veld op? 
********************************* 

 
Terwijl heel Nederland wordt geteisterd door de gruwelstorm Ciara verlang ik 
alweer naar het veldseizoen. Een beetje vreemd want de wind en regen zijn niet 
mals vandaag. Dus welke gek zou op een dag als deze niet blij zijn dat we onze wedstrijden binnen mogen spelen? Nou, 
ik dus. Team 6 (Team Breezer voor intimi) zit er dit seizoen nog niet heel lekker in. Tot dusver zijn de overwinningen 
op één hand te tellen, en dus ook de punten. Des te groter was de vreugde toen Team Breezer vorige week twee punten 
wist te pakken tegen Dijkvogels. Volgens de geruchten binnen Team Breezer zou dit te maken kunnen hebben met de 
afwezigheid van ondergetekende. 
 
Toen opperredacteur Erwin mij deze week er op attendeerde dat ik wederom aan de beurt was voor het hoofdartikel 
schrok ik toch een beetje. Het was al vrijdag en aangezien ik straal vergeten was dat ik aan de beurt was, had ik nog 
enkel idee waar het hoofdartikel voor deze week over zou moeten gaan. Na kort overleg met Erwin over de mogelijke 
onderwerpen zei ik gekscherend dat ik bij een eventueel verliespartij van Team Breezer een pleidooi zou houden om 
mijn korfbalschoenen aan de wilgen te hangen. Had ik dit maar niet gedaan… 
 
Want wat kon ons gebeuren? De ‘Breezers’ staan in de zaal na twee overwinningen op drie punten. Geen punt aftrek 
wegens het spelen van zeer lelijk korfbal, maar wegens problemen van hele andere aard (alhoewel een sanctie voor het 
vertoonde spel niet algeheel onterecht zou zijn). De twee overwinningen zijn behaald tegen Valto en Dijkvogels. 
Afgelopen zaterdag mochten de Breezers wederom spelen tegen Valto en een overwinning was zeer welkom geweest. 
Ik heb het al een beetje verklapt, een overwinning is het niet geworden. Althans, niet voor de Breezers. Valto wist ons 
na de overwinning van vorige week weer met beide beentjes op de grond te zetten. Het werd 15-23 in een bomvolle 
Campus. 
 
Ondanks die bomvolle Campus waren weinig toeschouwers getuige van deze afgetekende nederlaag. Iedereen met een 
liefde voor topsport zat namelijk in die andere hal waar Kiki en Aranxta het in de FED cup opnamen tegen Wit-
Rusland. Hoe kan het nu dat na de opbeurende overwinning van vorig weekend team Breezer toch weer verliest van 
een directe concurrent? Misschien waren de mannen toch een beetje afgeleid omdat zij zich in hetzelfde pand bevonden 
als Kiki en Aranxta. Misschien waren de dames al bezig met Valentijnsdag wat er deze week aan zit te komen. Of lag 
het toch aan het feit dat ondergetekende in de basis verscheen? 
 
Hoewel er genoeg argumenten zijn te bedenken waarom dit niet het geval is (zo deed ik ook mee in de uitwedstrijd 
tegen Valto en die wedstrijd won team Breezer gelukkig wel), wil ik het spelletje meespelen en hier toch in meegaan. 
Zelfs de aanwezigheid van goalgetter Jeanette (de zus van) in de basis kon een ramp niet voorkomen. Reden genoeg dus 
om te verlangen naar het veld, want misschien waaien er dan nog wel een paar balletjes in. 
 
Als ondergetekende afgelopen zaterdag op de bank was gaan zitten en niet in de basis was gestart hadden we misschien 
wel gewonnen, maar dat zullen we nooit echt zeker weten. Wat we wel zeker weten is dat handhaving heel erg ver weg 
is voor team Breezer en daar zullen we mee moeten dealen (vandaar die naam, Breezer). Omdat belofte schuld maakt 
beloof ik bij deze plechtig dat ik ooit een keer stop met korfbal, maar nu nog even niet. Gelukkig is en blijft korfbal een 
spelletje in de breedte zin van het woord, en daar is volgens mij niks mis mee.  
 
Groetjes thuis, 
Rinus 
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Wedstrijdzaken 
************** 

 
Aanmelding KNKV-scheidsrechter 
****************************** 

 
Na de vervelende berichten van afgelopen weekend over de sportieve sanctie de Achilles opgelegd heeft gekregen, 
hebben al een aantal spelers interesse geuit naar op de opleiding tot KNKV-scheidsrechter. Zo is een diploma nodig 
om wedstrijden extern voor de bond te kunnen fluiten. Zo hopen we in de aankomende jaren een grote poule aan 
scheidsrechters op te kunnen bouwen en meer wedstrijden extern kunnen fluiten. Nu betalen we de boete en 
ondergaan we een sportieve sanctie (totaal 6 punten in mindering, verdeelt over de wedstrijdploegen in de senioren).  
 
Mocht jij Achilles ook willen helpen en af en toe een wedstrijd extern willen fluiten? Meld je dan aan voor de opleiding 
bij Commissie Wedstrijdzaken wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. Je fluit, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider 
of een KNKV Beoordelaar, zoveel wedstrijden (wedstrijdkorfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van 
Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk.  
Achilles betaalt de kosten die komen kijken bij de opleiding. 
 
Commissie Wedstrijdzaken 
 
 

Sellicha 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, 
moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde namelijk (en nu nog steeds) een korfbalvereniging 
met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting op 15 mei 
1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenezen van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde 
niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen. 
 
Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. 
De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de voorzitter van de 
N.K.B., de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de 
korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die 
niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, voorzien van naschriften. 
 
Harald 
 
Leeuwenkrabbels nummer 49, 32e jaargang 24 juni 1970   Voetbal 
Voetbal  
Brazilië is wereldkampioen, dat is wel algemeen bekend. 
Daarmee is ook een eind gekomen aan de noodzaak om op ons 
KORFBALVELD hoe goed je mee had kunnen doen in dit 
wereldtoernooi. Van nu af aan dus geen gevoetbal meer op ons 
terrein, althans niet tijdens de trainingsuren van Achilles. Het 
stoort de trainenden en leidt de aandacht te veel af. 
 
Naschrift: Brazilië versloeg Italië met 4-1, de grote ster was Pelé. 
Wat betreft voetballen op ons veld, er verandert weinig wat dat 
betreft. Ik zou graag weer eens zien dat er continu tussen twee 
palen geschoten wordt, 21’en is leuk, nog leuker is het om je 
tegenstand(st)er een stuk of zes, zeven goals om de oren te knallen! 
 
 

mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Foto van de week (2) 
****************** 

 
Een nieuwe rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen maar ook 
de namen van de spelers op een groepsfoto. Met het oog op het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante 
archief nog completer maken!  
Als jij iemand herkent, mail dan naar archief@hkvachilles.nl. 
Welke 4 Achillianen zijn dit? We zien jullie enthousiaste reacties graag tegemoet. 
De Archiefcommissie 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:archief@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-03 va 20.00 uur Vergadering VVE 07-03 
26/6 – 29/6 

Bier pong toernooi 
CR kamp 

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

 
KVA – Achilles 18-17 
KVA 2 – Achilles 2 16-21 
Die Haghe 3 – Ach9illes 3 21-22 
Achilles 4 – Pernix 4 20-19 
Achilles 5 – Phoenix 3 15-14 
Achilles 6 – Valto 4 15-23 
VEO 6 – Achilles 7 18-12 
Achilles 8 – Fortuna/delta Logistiek 8 8-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
KVA – Achilles 18-17 
Noviomagum – Antilopen/Lancyr Deelen 18-19 
Nova – Mia 22-28 
Dindoa – Die Haghe 17-21 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
KVA 9 6 2 1 14 260 215 45 0 
Achilles 9 6 1 2 13 217 186 21 0 
Die Haghe 9 6 0 3 12 203 177 26 0 
Dindoa 9 6 0 3 12 235 201 34 0 
Antilopen/Lancyr D. 9 4 2 3 10 210 214 -4 0 
Noviomagum 9 3 0 6 6 216 221 -5 0 
MIA 9 2 1 6 5 206 250 -44 0 
Nova 9 0 0 9 0 176 248 -73 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles koploper af na nederlaag bij KVA 
Na de thuisnederlaag tegen Noviomagum stond voor de korfballers van HKV Achilles de krachtmeting met concurrent 
KVA op het programma. Op voorhand was duidelijk dat de veelscorende Amstelveners (gemiddeld dertig goals per 
duel) een moeilijke ploeg hebben om te verslaan. Helaas voor de Achillianen ging ook deze wedstrijd dan ook verloren 
(18-17). 
De eerste helft was het voor Achilles zoeken naar de juiste aanpak van KVA. Na het startsignaal kon de Haagse 
formatie van Achillescoach Glenn de Vries KVA tot 4-3 goed bijhouden. Zwak verdedigen en een matig schot dat de 
Achillianen de hele wedstrijd in de steek liet, stelde KVA in staat om een score reeks te realiseren van vijf doelpunten 
(9-3). De 11-7 achterstand bij rust leek nog beperkt en overbrugbaar. De inhaalslag bleek moeilijk en zorgde voor 
spannende slotminuten. Via 13-12 en 16-15 kwam de Haagse formatie terug tot 16-16. In enkele hectische minuten 
scoorde KVA nog door een dikke verdedigende misser van Achilles. Direct daarop volgde de 17-17 van Malou Abbas 
die uitstekend inviel na haar recente terugkeer bij Achilles. Het eindresultaat leek in een puntendeling te eindigen. Een 
kapitale inschattingsfout in de Haagse verdediging bezorgde KVA in de laatste seconden echter alsnog de overwinning. 
“Achteraf bleek dat ons schotvermogen bijzonder laag was: vier basisspelers haalden bijvoorbeeld wat dat betreft hun 
niveau niet,” analyseerde De Vries. “Bovendien hadden we te veel tijd nodig om goed om te gaan met hun 
verdedigende speltype, het extreme achterverdedigen en lieten onze ervaren spelers zich onvoldoende gelden”. Dat was 
erg jammer vond de hoofdcoach: “We startten weer compleet deze week en dat gebruikten we om samen onze 
kampioensaspiraties te bespreken. De neuzen staan dezelfde kant op”. Ondanks de nederlaag tegen één van de 
titelkandidaten kijkt De Vries met vertrouwen naar de toekomst: “Pech, logisch en snel vergeten, want de focus moet 
vooruit gericht zijn. Ik weet ook dat mijn ploeg zich heel goed kan herstellen en opladen na deze onmiskenbaar 
mindere weken waarin ons van alles overkwam, zowel op korfbalgebied als sociaal!” De Vries zag nog meer pluspunten: 
“We kregen slechts drie benutte statische kansen tegen. Bovendien hielden we een ploeg, die steeds dicht tegen de 
dertig scoort, op achttien treffers. A1-spelers Sterre Groen en Rick Pot vielen uitstekend in. Pot hield ons zelfs in de 
race net zoals Malou Abbas die haar taak prima uitvoerde en haar debuut bekroonde met eveneens twee belangrijke 
goals”. Het kampioenschap had, met winst op KVA, erg dichtbij gekomen voor Achilles waar de realiteit nu echter is 
dat het tegen een punt achterstand op de ranglijst aankijkt. De winst van Die Haghe, dat in een duidelijke flow zit, bij 
Dindoa (17-21) toont aan dat er maarliefst vier titelkandidaten zijn en er dus nog vijf finales gespeeld moeten worden. 
“Voor ons geldt dus ook code oranje,” constateert De Vries. “Het kampioenschap is nog lang niet uit zicht en voor de 
top vier is nu de jacht op KVA geopend!” 
Topscorers bij de heren waren Jarmo Jongman en Bastiaan Overwater met ieder vijf treffers. Bij de dames waren 
Benthe van Loon en Malou Abbas beiden tweemaal trefzeker. Komende zaterdag staat er een mooi duel op het 
programma: de derby tussen Die Haghe en Achilles. De Haagse ploegen gaan onderling uitmaken wie in het spoor blijft 
van de koploper en aanhaakt in de strijd om het kampioenschap. Die Haghe speelt thuis in de Sportcampus Zuiderpark. 
Aanvang is 20:35. 
 
KVA 1 – Achilles 1 
Na de verloren de verloren wedstrijd van vorige week waren wij gebrand op een overwinning tegen 
KVA 1. De week naar aanloop van de wedstrijd zijn de koppen goed bij elkaar gestoken en is er een 
duidelijk plan gecreëerd waar iedereen achter stond. 
 
Helaas verliep de wedstrijd in het begin al direct anders dan gepland. Wij werden goed achter verdedig door KVA, hier 
hadden wij zichtbaar moeite mee. Wij kwamen niet lekker in ons spel en zagen de tegenstander uitlopen naar een stand 
van 9-3. In de tweede fase van de eerste helft krijgen wij iets meer vat op het verdedigende spel van KVA en kwamen 
terug tot een ruststand van 11-7. 
In de tweede helft kwamen wij wat beter in de wedstrijd, wij haalden bij lange na nog niet het gewenste niveau, maar 
het was een kleine verbetering ten opzichte van de eerste helft. Beide teams hadden moeite om doelpunten te maken 
waardoor het geen spectaculaire wedstrijd werd. Echter kwamen wij door hard werken terug tot een stand van 16-16. 
Dit werd na twee doelpunten een stand van 17-17 en in de slot seconde van de wedstrijd wist KVA nog een korte kans 
te benutten, dit resulteerde in een eindstand van 18-17. Achilles 1 weet weer niet te winnen.  
 
Nu het slot van het seizoen nadert staan wij op de tweede plek, een punt achter KVA. Komend weekend spelen wij 
tegen Die Hage. Die Hage staat slechts 1 punt achter ons, het is dus zaak dat er gewonnen gaat worden door Achilles. 
Dit belooft een flinke kluif te worden aangezien Die Hage de afgelopen vier wedstrijden wist te winnen. De strijd om  
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het kampioenschap ligt weer helemaal open, wij kunnen de steun van de supporters goed gebruiken zaterdag, ik hoop 
dat er een hoop van jullie komen kijken. Tot slot wil ik de meegereisde supporters bedankten! 
 
Tot zaterdag, 
Sander 
 
KVA 2 - Achilles 2 
Na de wedstrijd van de week hiervoor wilde we afgelopen weekend echt laten zien wat we kunnen. Voorafgaand aan de 
wedstrijd twee keer erg hard getraind en we waren klaar voor de wedstrijd. De wedstrijd was tegen KVA. Een ploeg 
waar we de afgelopen keer maar met 15-14 wonnen, het zou dus geen makkie worden. 
 
Voorafgaand aan de wedstrijd waren we het met elkaar eens: dit moet anders en vooral beter dan afgelopen week. 
Helaas was dit in de eerste helft niet goed terug te zien.. We scoorden niet goed genoeg en er zat geen pit in. De 
ruststand was een matige 11-09 achterstand. In de tweede helft moest er dus iets veranderen! Dit gebeurde gelukkig 
ook, we pakte de betere kansen en maakten deze ook af! Er was meer vechtlust en je zag een heel ander team staan dan 
in de eerste helft. De eindstand was in ons voordeel, 16-21! 
 
Deze week staat er een leuke wedstrijd op het programma namelijk tegen Die haghe!  
 
Tot dan! 
Jamie 
 
Die Haghe 3 - Achilles 3 
Zaterdag stond de derde wedstrijd onder leiding van Erna op het programma. De eerste wedstrijd hadden we gelijk 
gespeeld en de tweede gewonnen, dus we wilden die lijn graag doorzetten. Een wedstrijd tegen onze buren in de 
Sportcampus, Die Haghe. Een geroutineerde ploeg, waar we vorige keer van hadden verloren. We hadden dus iets recht 
te zetten. Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd. Van het begin af aan ging het erg gelijk op. Geen van beide 
ploegen kon echt afstand nemen, doordat zowel Die Haghe als Achilles sterk aan het verdedigen waren. De key to 
succes was om rustig te blijven spelen, maar we bleven te vaak verkeerde keuzes maken. Door passfouten, schoten op 
een verkeerd moment en soms wat domme foutjes in de verdediging konden we maar geen gat slaan. Dit resulteerde in 
een gelijke stand in de rust.  
 
We wisten dat we in de tweede helft moesten doordrukken en dus gingen we met maar één doel terug het veld in; die 
punten 2 binnenhalen!  
 
We waren in de tweede helft beter en konden steeds een gat van twee houden. Steeds als het een gat van 3 werd en we 
leken uit te lopen, kwam Die Haghe terug en bleef het 2 punten. Dit hebben we tot de laatste 5 minuten volgehouden, 
toen maakte we het nog onnodig spannend en scheelde het nog maar 1 punt... Dit moesten we rustig uitspelen en ons 
niet laten afleiden door Die Haghe, die expres niet meer gingen verdedigen. We bleven kalm en konden opgelucht 
ademhalen toen de scheidsrechter het laatste fluitsignaal gaf. Eindstand 21-22.  
 
Na een lastige start van de zaalcompetitie waarin we steeds nèt verloren, staan we nu gewoon op een gedeelde derde 
plek. Daar mogen we zeker trots op zijn. Kjeld, Twan, Renske, Audrey en Daniek bedankt, jullie waren weer erg 
belangrijk! 
 
Michelle 
 
Achilles 4 – Pernix 4 
Afgelopen zaterdag trof Achilles 4 Pernix 4 thuis. Een wedstrijd tussen de koploper en de nummer laatste. Maar wel 
een wedstrijd die gewonnen moet worden. Want iedere punt is momenteel belangrijk voor Achilles 4 voor het 
kampioenschap. Met een wat rommelige start en met de helft van het team (want de rest was Achilles 3 aan het 
versterken) gingen we toch echt van start. Het was een rommige wedstrijd waarbij we mee gingen met het niveau van 
Pernix. Het tempo was laag en veel schoten te kort. Met een stand waarbij de 2 teams dicht bij elkaar blijven, werd in de 
rust gezocht naar de energie die Achilles nodig had. Maar ook de tweede helft was rommelig en speelden we onder ons 
niveau. Tegen het einde van de wedstrijd werd het zelfs nog spannend met een gelijke stand. Uiteindeijk met het zoeken 
naar de juiste kansen en het inzetten van juiste wissels heeft Achilles 4 met 1 punt verschil gewonnen met de hulp van 
Cino en Paulien (nogmaals bedankt!). Het was geen top wedstrijd, maar ook de slechte wedstrijden moet je winnen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Anna Spaans 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
PKC/SWKGroep A1 – Achilles A1 24-21 
Achilles A2 – HKV0Ons Eibernest A1 19-22 
GKV A2 – Achilles A3  
Achilles B1 – GKV/Ons Eibernest B1 13-5 
Achilles B2 was vrij 
Weidevogels B2 – Achilles B3 13-5 
Achilles C1 – Pernix C1 18-9 
Achilles C2 – KVS/Maritiem C2  
Avanti/Post Makelaardij C6 – Achilles C3 9-1 
Achilles D1 – KCR D1 8-16 
Achilles D2 – Meervogels/Fisica D2 6-5 
Achilless D3 was vrij 
Meervogels/Fisica E1 – Achilles E1 11-10 
Achilles E2 – Valto E5 12-2 
Die Haghe E2 – Achilles E3 3-14 
Meervogels/Fisica E5 – Achilles E4 11-6 
Achilles Tijgers - IJsselvogels F1 24-8 
Achilles Beren - DES F1  
Achilles Wolven was vrij 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 - Dalto A1 
Terug van weggeweest. Niet omdat ik alleen maar de “mooi boy” uit wil hangen als het minder gaat maar gewoon even 
druk.  
 
Wat was loos met onze A1?  Na het verlies tegen KZ was er chaos. Chaos in het spel, in de koppies maar ook in de 
structuur. De trainers hadden duidelijke boodschappen aan de spelers meegegeven daar lag het niet aan. Er werd op 
trainingen 200 % gegeven, er werden analyses op los gelaten maar in de wedstrijd lukte het gewoon niet. Was er dan 
sprake van het besef dat we tekort komen qua kwaliteit? U mag het zeggen.  
 
Een vernedering bij Fortuna ging vooraf aan de wedstrijd tegen Dalto. Ik ben geen excuus Truus maar verliezen van 
een team met 6 internationals in de basis is geen schande. Neem daar nog het gegeven bij dat er haast 1 op 1 gescoord 
werd maakte dat de rapen gaar waren. Was er nog hoop, hoop op een wederopstanding? 
 
Zaterdag verbeten koppies. Koppies die op onweer stonden. Er werd gebezigd:”Nu is het klaar. We gaan ze een poepie 
laten ruiken”. 
Zelfs Wizard Simon zag licht in de duisternis. 
 
En gaan met die banaan. Aanvoerder Cino ontpopte zich de afgelopen tijd als een echte leider. Hij 
dwingt en dwong respect af bij zijn teamgenoten. Voor degenen die hem niet kennen...bij Cino is 
het glas altijd half vol. Hij werkt, hij coacht in het veld, hij is sfeerbepalend en hij gaat tot het 
gaatje. Er werd gespeeld op het scherpst van de snede. Een fysiek potje maar een echte wedstrijd. 
Helaas werd door slordigheden niet het rendement gehaald aan het eind van de eerste helft. Een 13 - 13 op het 
scorebord de rust in terwijl wij de bovenliggende partij waren.  
 
De tweede helft was zonder twijfel voor ons. Mooi korfbal met mooie acties. Dalto raakte geïrriteerd en kon het hoge 
tempo van onze spelers niet meer bijbenen. Het eindsignaal klonk en de eindstand was verdiend in ons voordeel 22 - 
20. Klinkt misschien spannend maar een zeer terechte en verdiende overwinning. Geen enkele speler verzaakte, 
iedereen ging voor elkaar met het snot voor de ogen. Iedereen zonder aanziens des persoons speelde goed. 
 
Zaterdag as naar PKC. Met wat de spelers zaterdag hebben laten zien geeft dat zeker hoop. Nog 2 punten te gaan en 
handhaving in de hoofdklasse is een feit. Die punten gaan er komen! Geen Ahoy maar wel een mooi en goed team wat 
zich op de kaart heeft gezet als een volwaardige hoofdklasser.  
 
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 
28-02 HIJS HOKIJ 20-03 Themafeestje F & E 
 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is Noa Puijk. Zij wordt 15 februari 9 jaar. 
Hartelijk Gefeliciteerd en een gezellige dag! 
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 Ledenlijst 
********* 

 
 
 
 

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

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

 
Bedankt als lid: Jelle Bouwkamp 
 
Heraangemeld als lid: Malou (M.) Abbas 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
CEYLIN DEL CARMEN ALVARADO 
Als ik zes maanden geleden deze aanhef had gemaakt in mijn stukje had 
waarschijnlijk 90% van mijn beminde lezers de wenkbrauwen gefronst. 
Wie bedoelt die gozer nu weer, is dat niet de opvolgster van Amalia Rodriguez de beroemde Portugese fado zangeres 
van die droefgeestige Portugese volksliederen en een paar echte wijsneusjes meende deze naam gezien te hebben bij 
Gall & Gall op een fles geurige sprankelende licht mousserende wijn van Spaans of Latijn Amerikaanse origine . 
Niets van dit alles natuurlijk maar ooit geboren in de Dominicaanse Republiek en opgegroeid in het Rotterdamse en 
verworden tot een sprankelende breed lachende spring in het veld met een grote bos wilde 
krullen en nu wereldkampioen cyclo-cross of in gewoon nederlands veldrijden. 
Per 1 februari 2020 kent niet alleen Nederland en België haar maar is zij ook bekend in heel 
wielerminnend Europa en ver daar buiten. 
Nu wordt deze sport niet mondiaal beoefend en is het voornamelijk een Nederlandse en 
Belgische aangelegenheid met een paar individuele Franse, Italiaanse, Duitse, Engelse en 
Amerikaanse beoefenaars maar in deze sport is zij Messi en Ronaldo tegelijk als je begrijpt 
wat ik bedoel. 
Ergens in Zwitserland in Dubendorf off all places op een voormalig militair vliegveld werd 
het WK veldrijden gehouden. 
Op zaterdag 1 februari stond een pelotonnetje dames aan de start en gingen de strijd aan 
met de elementen want het was grauw, grijs, mistroostig, miezerig en de wind wakkerde steeds meer aan maar het 
parcours lag er nog redelijk bij en was niet geheel verzopen en kapot gereden, dat lieten de weergoden pas zondag voor 
de heren gebeuren. 
Het vertrek was spectaculair en binnen no-time vormde zich een oranje treintje met zoals verwacht een Nederlandse 
suprematie met de grote favorieten Alvarado, Worst, Brand en Kastelijn op kop. 
De drievoudig Belgische wereldkampioen Sanne Cant werd direct aan de kant gezet en op afstand gereden en kwam 
naderhand pas binnen op grote afstand toen de Nederlandse meiden al aan de thee zaten met een kaneelbeschuitje. 
Het was op en af , draaien en keren en de eerste die het tempo niet meer kon volgen was Kastelijn  maar Alvarado, 
Worst en Brand bleven elkaar opjagen en wisselde regelmatig van kop positie. 
Bij een van de afdalingen kwam Brand dermate hard terug op het zadel zodat de zadelpen brak en moest bij de 
wisselplaats een nieuwe fiets ophalen wat wel wat achterstand gaf en met een extra inspanning van Brand kwam zij weer 
terug maar achteraf bleek deze inspanning toch teveel te zijn geweest. 
Worst stortte zich van de brug een draaide als eerste het finishtraject op met Alvarado op lichte achterstand en zette de 
eindsprint in maar Alvarado kwam in haar wiel en ging eroverheen en won met zeker drie lengtes. 
De ontlading was gigantisch en aan het eind van het finishtraject lagen twee huilende meiden uitgeteld op het asfalt en 
tegen de hekken aan de een van vreugd en ongeloof en de ander van verdriet maar beide volledig uitgepierd en niet in 
staat om op hun benen te staan.       
Moeder Ramona in volle sprint worstelde zich door de batterij persfotografen heen en ontfermde zich over haar kind 
zoals altijd maar nu met een opmerkelijk vel papier waarop stond ,, Als je gelooft in de grootheid van God, is alles 
mogelijk ???. 
Dit geeft een heel apart slot aan deze overwinning van dit jonge zeer gelovige moderne meisje. 
Dit verwacht je niet meer in de hedendaagse wereld van IK ben de beste en dit heb IK gedaan maar of dit nu zo een 
statement was weet ik niet. 
Het podium bestond uit drie Nederlandse meiden met op de hoogste trede een stralende lachende krullenbol Alvarado 
op twee een zgn knakworst want daar droop het chagrijn vanaf maar zo is sport en op drie Brand wel teleurgesteld 
maar toch tevreden met een podiumplek en een vage glimlach. 
 
Ceylin del Carmen Alvarado wat ben jij een geweldige sportvrouw en nu al in mijn ogen de sportvrouw van het jaar , je 
wilde eerst meedoen met de beloften maar werd kampioen bij de groten, van harte en dat we nog vele jaren van je 
mogen genieten 
 
twee grote bewonderaars  
Elly en Rene   
 
PS :over 14 dagen de lotgevallen van het fenomeen M v.d.P 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.10 uur Achilles Beren – Nieuwerkerk F3 
  09.10 uur Achilles E2 – IJsselvogels E3 
  10.10 uur Achilles E4 – Avanti/Post Mak. E4 
  10.10 uur Achilles E1 – NIO E1 
  11.20 uur Achilles A2 – Sporting Delta A1 
  12.45 uur Achilles C3 – Sperwers C1 
  13.45 uur Achilles D3 – KVS/Maritiem D3 
  14.45 uur Achilles C2 – Avanti/Post Mak. C4 
  15.45 uur Achilles C1 – Maassluis C1 
  16.10 uur Achilles B1 – Fortuna/Delta Log. B2 
  17.15 uur Achilles 4 – Excelsior 3 
  18.25 uur Achilles 6 – Excelsior $ 
  19.35 uur Achilles A3 – Nieuwerkerk A2 
  20.50 uur Achilles 7 – ONDO 5 
 
  19.15 uur Die Haghe 2  Achilles 2 
  20.35 uur Die Haghe - Achilles 
 
Zondag Zuiderpark  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 7 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK12526 
za 15/02 

Die Haghe 1 -  Achilles 1 20:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 19:35 
Scheidsrechter WPA. Blok    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK16387 
za 15/02 

Die Haghe 2 -  Achilles 2 19:15 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 18:15 
Scheidsrechter Matthijs Welter    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK14027 
za 15/02 

Achilles 4 -  Excelsior 3 17:15 

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 16:30 
Scheidsrechter I Suliman    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     

5 Klasse: R3P Wedstrijdnummer: WK14022 
za 15/02 

Velocitas 4 -  Achilles 5 13:55 

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 
Scheidsrechter TT. van Alphen    
Locatie De Does in Leiderdorp 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK12526
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=WK16387
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=WK14027
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14022
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=960
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6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK14014 

za 15/02 
Achilles 6 -  Excelsior 4 18:25 

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

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

Coach  
Verzamelen 17:40 
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     

7 Klasse: S-038 Wedstrijdnummer: BK14538 
wo 12/02 

TOP / SolarCompleet 7 -  Achilles 7 21:15 

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 20:00 
Locatie De Wasbeek in Sassenheim 
     

7 Klasse: S-038 Wedstrijdnummer: BK14241 
za 15/02 

Achilles 7 -  ONDO 5 20:50 

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 20:05 
Scheidsrechter Alex Opmeer    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     

8 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK13545 
zo 16/02 

Refleks 6 -  Achilles 8 13:15 

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

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

Coach  
Verzamelen 12:00 
Locatie Marimbahal in Rijswijk 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK16508 
za 15/02 

SKF A1 -  Achilles A1 16:20 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14014
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK14538
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=451
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK14241
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13545
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1124
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16508
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Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe, Stef van den Brand 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter J. Smits    
Locatie SKF-hal in Veenendaal 
     
A2 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK16988 
za 15/02 

Achilles A2 -  Sporting Delta A1 11:20 

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

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

Coach Bastiaan Overwater 
Verzamelen 10:35 
Scheidsrechter W. le Comte    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Marlou, Yara, Osayande en Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-036 Wedstrijdnummer: BK16791 
za 15/02 

Achilles A3 -  Nieuwerkerk A2 19:35 

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

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Tim van der Zwan, Thijs Roos 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Ivy van Giffen, Noah de Bruijn, Max Bakker 
Verzamelen 18:50 
Scheidsrechter Sem de Raad    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
     
B1 Klasse: B1F Wedstrijdnummer: WK18834 
za 15/02 

Achilles B1 -  Fortuna / Delta Logistiek B2 16:10 

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 15:10 
Scheidsrechter Corne Pronk    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
Opmerking Ivy, Noah en Max zie A3 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK21132 
za 15/02 

Die Haghe B2 -  Achilles B2 16:45 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1232
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16988
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=BK16791
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK18834
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK21132
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Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Reserves Ocker Pijlman 
Verzamelen 16:00 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Elise en Silja zie B3 
     
B3 Klasse: B-042 Wedstrijdnummer: BK21114 
za 15/02 

ONDO B4 -  Achilles B3 14:00 

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 Elise Roelofs, Silja Labordus 
Verzamelen 12:45 
Vervoer Asargi, Woestenburg, Pijlman, Ros 
Locatie De Hoekstee in Hoek van Holland 
Opmerking Ocker zie B2 
     
C1 Klasse: C1E Wedstrijdnummer: WK20618 
za 15/02 

Achilles C1 -  Maassluis C1 15:45 

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, Lucas Houwing, Viggo Linse 
Verzamelen 15:00 
Scheidsrechter Peter Wijngaards    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
C2 Klasse: C-048 Wedstrijdnummer: BK22611 
za 15/02 

Achilles C2 -  Avanti / Post Makelaardij C4 14:45 

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

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

Coach Joy Oudshoorn, Sterre Groen 
Verzamelen 14:00 
Scheidsrechter Marlou de Reu    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Bjorn zie B1; Manelle, Tehzeeb, Lucas H. en Viggo zie C1 
     
C3 Klasse: C-053 Wedstrijdnummer: BK23853 
za 15/02 

Achilles C3 -  Sperwers C1 12:45 

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=BK21114
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=WK20618
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=BK22611
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=BK23853
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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 Lena Kaal, Resa Knoester 
Verzamelen 12:00 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
     
     
D1 Klasse: D-054 Wedstrijdnummer: BK25646 
za 15/02 

Valto D1 -  Achilles D1 13:15 

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

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

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 
Verzamelen 12:00 
Vervoer Alkema, Laarhoven, Peeters, Kraak 
Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
     
D2 Klasse: D-058 Wedstrijdnummer: BK25096 
za 15/02 

Valto D3 -  Achilles D2 12:15 

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

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

Coach Vera Berghout, Simon Rodriguez 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Plugge, Brenkman, Houwing, Burnett 
Locatie Vreeloo-hal in De Lier 
Opmerking afgemeld: Jens Nooteboom 
     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK23967 
za 15/02 

Achilles D3 -  KVS / Maritiem D3 13:45 

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 13:00 
Scheidsrechter Kayleigh Smit    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Lena en Resa zie C3 
     
E1 Klasse: E-078 Wedstrijdnummer: BK32494 
za 15/02 Achilles E1 -  NIO E1 

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=BK25646
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=BK25096
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=BK23967
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=BK32494
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10:10 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Sophie Pasutto 

Heren Lars Weerman, Semm Hulsman 

Coach  
Verzamelen 9:40 
Scheidsrechter Joël Sanches    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Tim Spies 
     
E2 Klasse: E-084 Wedstrijdnummer: BK29430 
za 15/02 

Achilles E2 -  IJsselvogels E3 9:10 

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

Heren Fedde van Mosel, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Noa Brusse, Paul v.d. Laaken 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
E3 Klasse: E-072 Wedstrijdnummer: BK27576 
za 15/02 

ODO E3 -  Achilles E3 10:00 

Dames Fiep den Hartog, Imke van der Veen 

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

Coach Jeanette Cost, Mieke Deurloo 
Verzamelen 9:00 
Vervoer van Noort, van Leeuwen, van der Veen 
Locatie De Hofstede in Maasland 
Opmerking Reserveshirts ! 
     
E4 Klasse: E-088 Wedstrijdnummer: BK27548 
za 15/02 

Achilles E4 -  Avanti / Post Makelaardij E4 10:10 

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

Heren Joe Lek, Tygo Brouwer 

Coach Kayleigh Smit, Marlou de Reu 
Verzamelen 9:40 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-040 Wedstrijdnummer: BK34064 
za 15/02 

Fortuna / Delta Logistiek F1 -  Achilles Tijgers 13:15 

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=BK29430
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=BK27576
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=BK27548
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=BK34064
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Dames Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen 12:15 
Vervoer Jol, Deurloo, Maas 
Locatie Fortuna-hal in Delft 
Opmerking afgemeld: Marley Jol 
     
F Klasse: F-034 Wedstrijdnummer: BK34091 
za 15/02 

Achilles Beren -  Nieuwerkerk F3 9:10 

Dames Mila Maas, Minka Boelhouwer 

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

Coach Mark Wiekenkamp, Peter Zoutendijk 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A1    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK35308 
za 15/02 

Dijkvogels F2 -  Achilles Wolven 9:00 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Jonah van Collenburg 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 8:00 
Vervoer Maessen, de Gelder, Verbeek 
Locatie Sporthal in Maasdijk 
Opmerking afgemeld: Glenn Jol 

 
 
 
 
 
 

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=BK34091
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=BK35308
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=985
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Volgende week 18 en 22 februari 2020 

 
Futura D2 – Achilles D3 
 
Olympia B2 – Achilles B2 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Di 18-02 18.00 uur 
 
Za 22-02 12.00 uur 
 

Zuidhaghe 
 
Olympia 
 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.00 – 10.10 Cino, Mark 
10.10 – 11.20 Kayleigh, Marlou 
11.20 – 12.45 Bastiaan 
12.45 – 13.45 Gamze, Tessa 
13.45 – 14.45 Anne, Jaap 
14.45 – 15.45 Joy, Sterre 
15.45 – 16.10 Julia, Frank 
16.10 – 17.15 Joost, Rick 
17.15 – 18.25 Res. dame/heer Ach. 4 
18.25 – 19.35 Res. dame/heer Ach. 6 
19.35 – 20.50 Mark, Robbin 
20.50 – 22.00 Res. dame/heer Ach. 7 
 
Zondag Zuoiderpark 
 Geen!!! 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 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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