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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
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 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
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  Olga van Reijn 
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 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
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  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 
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  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
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  Roger Kalberg 
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 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
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Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
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Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 

 

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


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Het klimaat voor veldkorfbal 4 
 
Wedstrijdzaken update arbitrage 5 
 Spelregelbewijzen 5 
 
Sellicha 8 
 
Foto van de week 9 
 
Activiteiten Agenda Senioren 11 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 11 
Uitslagen / standen poule Achilles 1 11 
 
Wedstrijdverslagen 13 
 
WAPC Wat Was 15 
 
WAPC-nieuws 17 
 Agenda 17 
 Verjaardagenhoekje 17 
 
CR Bierpong 18 
 Klaverjassen 18 
 
Inzamelingsactie´s 20 
 
 
 



 4 
 

Het klimaat voor veldkorfbal 
************************* 

 
Op een plank boven de klerenkast van mijn vader, onze in 2008 overleden 
erevoorzitter, stond een schoenendoos. Als kleine jongen vond ik het altijd 
bijzonder als mijn vader deze op zondag uit de kast pakte en er zijn ‘korfbalattributen’ uithaalde. Dat waren sokken, een 
fluit, een hardleren portemonnee (als relikwie in het bezit van onze archivaris) en polsmofjes: geitenwollen 
handschoenen die halverwege de vingers waren afgeknipt. Desgevraagd legde mijn vader uit dat er vroeger geen 
zaalkorfbal bestond en dat het in de winter best koud kon zijn. Om toch lekker te kunnen korfballen trok je dan 
polsmofjes aan. Warme handen maar toch grip op de bal door blote vingeruiteinden.  
 
Na decennia in muffe sportzalen te hebben gebivakkeerd ging er voor mij een wereld open, toen ik in 2010 ging 
voetballen en van november tot en met maart ook lekker buiten aan het sporten was. Het viel me op dat het eigenlijk 
heel vaak lekker weer was in deze maanden. De klimaatcrisis, elk nadeel heb z’n voordeel, om met Van Hanegem te 
spreken. Ik overpeinsde waarom al die korfballers, of je nu in de top speelde of lekker in de breedtesport balde, vanaf 
eind oktober tot diep in maart de zaal in gingen. Het verenigingleven ligt op z’n gat, als je lager speelt moet je 
maandenlang op onzalige tijden in treurige lege hallen spelen. De penningmeester moet kostbare zaalhuur betalen en de 
baromzet op de club ligt vijf maanden stil. Tel uit je winst.  
 
Ik las in het strategisch plan van het KNKV dat ze zoveel mogelijk mensen van korfbal willen laten genieten en met 
flexibele competities willen gaan werken. Ook is er een co-creatietraject gestart zodat alle KNKV-leden kunnen 
meedenken. Een mooi moment om eens aan het KNKV voor te stellen om de breedtesport ook langere 
veldcompetities aan te bieden en te gaan werken met een winterstop van december tot en met half februari, al dan niet 
opgevuld met een hele korte zaalcompetitie van acht wedstrijden, zoals bij hockey.  
 
In zijn drang om maar een olympische sport te willen worden, is het KNKV wat doorgeslagen om iedereen maar de 
zaal in te jagen. Dat is prima voor de standaard (top-)competities, maar voor de breedtesport had het KNKV meer 
ruimte aan de clubs moeten laten om ook de veldoptie open te houden. Overigens lees ik op één en dezelfde pagina van 
dat strategisch plan dat een onvoorspelbaar podium een voorwaarde is om een olympische status te verwerven, dat we 
andere landen daarom ondersteunen, maar dat het ook de ambitie is dat Nederland blijvend de beste is. Daarmee is het 
heel voorspelbaar dat korfbal deze status niet zal gaan krijgen, maar dat terzijde.  
 
Ik ben benieuwd hoe er binnen Achilles door de ervaringsdeskundigen van dit moment over een langere veldcompetitie 
wordt gedacht. In het LK van vorige week las ik dat Rinus alweer naar het veldseizoen verlangde. Wie weet zijn er 
meer. De polsmofjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij Bol.com: https://www.bol.com/nl/p/polsmofjes-handschoenen-
zwart-thinsulate-met-open-vingertoppen/9200000055530481/ 
 
Groeten  
Frits Broers 
 
 
 

https://www.bol.com/nl/p/polsmofjes-handschoenen-zwart-thinsulate-met-open-vingertoppen/9200000055530481/
https://www.bol.com/nl/p/polsmofjes-handschoenen-zwart-thinsulate-met-open-vingertoppen/9200000055530481/
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Wedstrijdzaken 
************** 

 
Update Arbitrage 
*************** 
 
Na vorige week een update te hebben geplaatst over de spelregelbewijzen hebben we een hoop e-mails ontvangen over 
behaalde diploma's die zijn door een fout in het systeem niet bijgewerkt zijn in de administratie. Mocht je dit probleem 
ook hebben gehad, dan kunnen we dat laten aanpassen. Laat dat dan even weten.  
De C1 is in ieder geval de eerste ploeg waarvan alle spelers hun spelregelbewijs hebben gehaald. Helemaal geweldig! Zij 
ontvangen straks een dubbele bijdrage vanuit Achilles t.b.v. het teamuitje! Welk team is de volgende? 
 
Tevens kunnen we na een aantal maanden zeggen dat we best 
wel tevreden zijn over de nieuwe systematiek van het fluiten 
van wedstrijden door de junioren. Het begin verliep even 
stroef en zo kwam het geregeld voor dat het opgestelde A-
team geen scheidsrechter leverde voor één van de 
jeugdwedstrijden. De laatste weken is dat helemaal niet meer 
voorgekomen en heeft elke ploeg zijn verantwoordelijkheid 
genomen. Voor ons erg fijn en dat mag ook worden benoemd! 
Ga zo door! 
 
Ook zijn we erg blij met Ilan Verboom, Rick Pot, Gamze Cinar en Bastiaan Overwater. Zij hebben zich aangemeld om 
KNKV-scheidsrechter te worden en zijn nu naarstig op zoek naar een scheidsrechtersbegeleider. Dit gaat vast snel 
lukken zodat ook zij over een paar weken kunnen schitteren op de velden van andere korfbalclubs. Mochten er nog 
meer gegadigden zijn die interesse hebben in het behalen van hun KNKV-scheidsrechtersdiploma, dan kan dat worden 
gemeld bij wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. 
 
Commissie Wedstrijdzaken 
 
Spelregelbewijzen 
 
B1 Level B2 Level 

Noah 4 Maleah 1 

Merel V Silja V 

Ivy V Milla 4 

Floor 3 Elise V 

Citlali 1 Femke 1 

Max 1 Jill 1 

Quin V Kimberly V 

Thoijs 1 Sanne V 

Jaimy V Pepijn V 

  Niek 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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B3 Level C1 Allen behaald 

Naomi V Demi V 

Mira 2 Jill V 

Elishya 4 Paivi V 

Malou 2 Nikki V 

Stella 3 Shane V 

Siddart V Damien V 

Leander 3 Levi V 

Taufeique 1 Mick V 

Ocker V   

 
C2 Level C3 Level 

Manelle 1 Bregje V 

Bo 1 Jalien V 

Lizzy V Oscar V 

Tehzeeb 1 Thomas V 

Lisanne 1 Siemen V 

Aaron V Teun 1 

Lucas V Joost V 

Lucas 1 Armin V 

Viggo 5   

Bjorn 3   

 
A-spelers Level 

Olivia 1 

Yara 3 

Yrsa 4 

Julian 1 

Estelle 4 

Lucas 5 

Danielle Examen 
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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 36, 12e jaargang 15 maart 1950  Oproep aan alle Achillianen 
Voor de meeste Achillianen is het terrein aan de Mient, dat a.s. Zondag officiëel in gebruik wordt genomen, een nieuw 
veld, voor enkelen is het echter het oude veld, waarop vele triomfen werden gevierd. 
We krijgen nu een mooie kleedgelegenheid voor ons alleen en ook over het terrein kunnen we practisch beschikken 
alleen beschikken. Dit alles houdt in, dat nu op ons een grotere verantwoorde-lijkheid rust dan voorheen. Ik doe 
daarom een dringend beroep op jullie, er toe mede te werken en er op toe te zien, dat de kleed- en wasgelegenheid en 
ook het terrein niet wordt verontreinigd door het achterlaten van papier, etensresten enz. In de wasgelegenheden 
moeten geen waterballetten worden gehouden en de toiletten dienen te worden gebruikt zoals je dat thuis gewenst bent. 
 
Ten slotte roep ik jullie medewerking in om de dag van de officiële opening geheel te doen slagen, zodat de vele 
buitenstaanders, die dan ongetwijfeld onze gasten zullen zijn, wederom een goede indruk van Achilles en zijn leden 
krijgen. 
Mag ik op ieders toewijding rekenen?  
Leo  
 
Naschrift: de schrijver was voorzitter Leo Huisman, bijna 8 jaar voorzitter over twee periodes waarvan het grootste 
gedeelte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ofschoon onze huidige kleedkamers niet echt het paradepaardje van de club 
zijn, is de oproep van Leo identiek aan mijn oproep bijna 70 jaar later, houd het terrein, de kleedkamers en het clubhuis 
schoon. 
 

 
In het midden Leo Huisman, links zijn echtgenote Wil en rechts Nel  van der Berg-Kamp 
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Foto van de week (3) 
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 (groeps)foto. 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. 
 
Een mooie uitdaging ligt in het verschiet. Voor het gemak zijn er vraagtekens toegevoegd. Welke 5 Achillianen zijn dit? 
De foto is gemaakt in 1969. Kom maar op met jullie bevindingen. Op de eerste twee Foto’s van de week reageerden er 
maar liefst 7 Achillianen, waarvan drie oud-leden. Houd dit vol!!!   
 
De Archiefcommissie 
 

 
 
 

mailto:archief@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

17-02 va 20.00 uur 
07-03 
03-04 
08-04 

Vergadering VVE 
Bier pong toernooi 
Paasklaverjas 
Schoolkorfbal 

15-05 
26/6 – 29/6 

Lustrum Giga Kangoeroedag 
CR kamp 

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

 
Die Haghe – Achilles 20-17 
Die Haghe 2 – Achilles 2 17-22 
Achilles 3 was vrij 
Achilles 4 – Excelsior 3 20-20 
Velocitas 4 – Achilles 5 14-14 
Achilles 6 – Excelsior 4 9-28 
TOP/SolarCompleet 7 – Achilles 7 19-14 
Achilles 7 – ONDO 5 16-17 
Refleks 6 – Achilles 8 12-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Die Haghe – Achilles 20-17 
Noviomagum – KVA 21-28 
Dindoa – Nova 32-17 
Antilopen/Lancyr Deelen – MIA 19-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
KVA 10 7 2 1 16 288 236 52 0 
Dindoa 10 7 0 3 14 268 218 50 0 
Die Haghe 10 7 0 3 14 223 195 28 0 
Achilles 10 6 1 3 13 234 216 18 0 
Antilopen/Lancyr D. 10 4 3 3 11 229 233 -4 0 
Noviomagum 10 3 0 7 6 237 249 -12 0 
MIA 10 2 2 6 6 225 269 -44 0 
Nova 10 0 0 10 0 192 280 -88 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Die Haghe klopt Achilles in derby 
Afgelopen zaterdag stond de derby tussen Die Haghe en Achilles op het programma. Eerder dit seizoen speelde 
Achilles thuis in de Sportcampus Zuiderpark en werd het 17-13 voor de Achilllianen. Ook voor de terugwedstrijd was 
de Sportcampus het toneel, maar trok nu thuisploeg Die Haghe de zege naar zich toe (20-17). De gele kanaries zijn aan 
een goede serie bezig en bleven voor de vijfde maal op rij ongeslagen. Achilles blijft zoekende naar vorm en verloor 
voor de derde maal op rij. De promotiekansen voor de zwart-wit-groenen zijn daarmee ook aanzienlijk geslonken, 
terwijl voor Die Haghe wellicht nog iets moois in het verschiet ligt met een thuiswedstrijd tegen koploper KVA in het 
vooruitzicht.  
De eerste helft ging gelijk op en eindigde met een 8-8 gelijke stand. Achilles liet onderwijl met twee gemiste strafworpen 
kansen liggen om ergens het verschil te maken. In de tweede helft was het Die Haghe dat de controle greep. Achilles 
scoorde ondermaats waardoor de thuisploeg kon uitlopen van 13-11 naar 17-11. Dat verschil kon de formatie van 
Achillescoach Glenn de Vries niet meer goedmaken. De schade kon slechts beperkt worden tot 20-17 waarbij Achilles 
opnieuw twee strafworpen miste. “Over de wedstrijd vier stippen gemist!” reageerde De Vries enigszins 
verontwaardigd. “Ietwat beschamend moet ik zeggen, want wij waren compleet en zij niet. Er is duidelijk iets in onze 
ploeg geslopen wat er weer uit moet”. De eerste seizoenshelft kenmerkte het spel van de Achillianen zich door een 
ijzersterke tweede helft. “Daarin konden wij op macht in de tweede helft de wedstrijd naar ons toe trekken. Daar 
kunnen wij nu tijdens een periode van individueel vormverlies niet meer op rekenen”. De Vries ziet wel een uitweg: 
“Heldere afspraken en duidelijke taken moeten er dan voor zorgen dat wij door zo'n periode heen komen. Wij spreken 
wekelijks met elkaar af wat we moeten doen om ons te ontwikkelen. Volmondig en eensgezind zeggen we allen ‘ja’ 
tegen de persoonlijke taken en vakopdrachten. Op de trainingen komt het goed tot uiting, zijn we een eenheid, maar 
eenmaal ìn de wedstrijd is daar de laatste weken werkelijk nauwelijks iets van te zien!” Hoewel er veel gesproken wordt, 
is het lek nog niet boven. “Desondanks geloof ik erin dat wij hier uitkomen, want wij gaan de knop vinden voor die 
gewenste omschakeling. Alleen is promotie nu ver weg,” besluit De Vries.  
Rond de voorjaarsvakantie ligt de competitie stil. Achilles treedt op zaterdag 7 maart pas 
weer aan tegen Antilopen/Lancyr Deelen. Locatie is de Sportcampus Zuiderpark, aanvang is 
om 18:45.  
 
Die Haghe 1 – Achilles 1 
Afgelopen zaterdag stond de uit maar ook een beetje thuis wedstrijd tegen die haghe op het 
programma. De wedstrijd werd gespeeld in onze breedtesporthal alleen was het die haghe 
dat dit maal thuis speelde. De vorige wedstrijd tegen die haghe was er een met weinig 
doelpunten maar wel een bepaalde vechtlust die bij een derby hoort. Hoe anders was het afgelopen zaterdag... 
Tijdens de wedstrijd van de reserve teams stroomde de hal al lekker vol met toeschouwers die waarschijnlijk met hoge 
verwachtingen naar het Zuiderpark zijn gekomen. Die toeschouwers zagen achilles 2 een goede overwinning boeken op 
haar stadsgenoot. Een mooie voorbode voor de twee hoofdmachten zou je zeggen, maar niets bleek minder waar. 
Na het voorstellen van beide ploegen en een klein presentje voor de die haghe aanvoerder Victor Palm omdat hij samen 
met zijn vriendin Annemiek Kraayenbrink in verwachting is van hun eerste kindje was het Marit die de ploeg vertelde 
dat dit ook het enige cadeautje zal zijn wat die haghe zal krijgen. Echter bleek het niet het geval en was het die haghe 
dat veel meer liet zien deze derby naar zich toe te willen trekken. Een eerste helft met weinig goals en weinig fraaie 
momenten was helaas hetgeen wat achilles momenteel te bieden heeft. Een ploeg die echt zijn best wel doet om een 
team te zijn en het maximale resultaat te behalen maar ook een ploeg die zonder vertrouwen en flair speelt. Helaas laten 
we maar mondjesmaat zien wat we als ploeg in huis hebben en de vraag bij mij is dan: Leggen we dat lat niet te hoog? 
Het antwoord daarop is simpel: Nee, we zijn gewoon in het veld eilandjes en helpen elkaar niet om het maximale 
resultaat te halen. Als we dat wel doen zit er zoveel meer in de ploeg dan wat we nu laten zien. Ik denk dat we als 
individu allemaal goed in de spiegel moeten kijken en ons moeten beseffen dat we een voorbeeld functie hebben voor 
de jeugd op achilles. Haal ik er persoonlijk alles uit wat er in zit? Laat ik mijn tegenstander nog een keer vrij na dat die 
er al 3 van afstand heeft gescoord? Het zijn kleine dingen die ook in de eerste klasse afgestraft worden als dat niet 
optimaal is. Hoe nu verder? De wonden likken en elkaar nogmaals diep in de ogen aankijken en met oplossingen 
komen. Het probleem is duidelijk wat mij betreft en het is nu aan ons om dit om te draaien en de juiste flow weer te 
vinden. Dat zal niet makkelijk zijn maar stap 1 is die bekende spiegel. Daar hebben we nu even de tijd voor vanwege de 
wedstrijdloze weekenden.  
De wedstrijd tegen die haghe eindigde in 20-17 voor onze stadsgenoot.  
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Toch wil ik het publiek dat van beide ploegen in grote getallen naar de hal gekomen was bedanken voor de sfeer. 
Ondanks de wedstrijd die wij op de mat legde zijn dit toch de wedstrijden waar je het voor doet met veel publiek! 
 
Bastiaan 
 
Die Haghe 2 - Achilles 2 
Zaterdagavond kwart over 7 stond de spannende derby tussen Die Haghe 2 en Achilles 2 op de planning. Na de hard 
bevochten overwinning van vorige week tegen KVA was ons tweede vastberaden om die vorm vandaag weer door te 
zetten. Gelukkig speelden we lekker “uit” in onze eigen hal, dus er was veel publiek komen kijken naar onze wedstrijd. 
 
Achilles was zoekende in de beginfase van de wedstrijd. Weinig scores en na een tijdje stond het 3-3. Aan het einde van 
de eerste helft begon Achilles weer haar vorm te vinden en werden er mooie aanvallen gespeeld en we gingen 
uiteindelijk met twee punten voorsprong rusten. 
 
Na de rust was het al snel duidelijk dat Achilles een maatje te groot was voor Die Haghe en het gat werd al snel groter. 
Zo groot zelfs dat coach Maessen uitgebreid kon wisselen. Hierdoor kon Mick van Nieuwenhuijzen zijn debuut maken 
en dat heeft hij zeker goed gedaan. Eindstand uiteindelijk 17-22 voor Achilles 2. 
 
Mooie twee punten gepakt tegen stadsgenoot Die Haghe, altijd lekker winnen zo’n derby. Ik wil graag al het publiek 
bedanken. Jullie zijn met velen aantallen gekomen en dat heeft ons zeker geholpen om de punten binnen te kunnen 
slepen. Nu lekker twee weekjes rust en dan mogen wij over op zaterdag 7 maart weer aantreden in de sportcampus 
tegen Antilopen. Ik hoop jullie daar weer allemaal graag te zien. 
 
Groetjes, 
Joël Sanches 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
SKF A1 – Achilles A1 20-19 
Achilles A2 – Sporting Delta A1 12-31 
Achilles A3 – Nieuwerkerk A2 9-15 
Achilles B1 – Fortuna/Delta Logistiek B2 10-20 
Die Haghe B2 – Achilles B2 15-2 
ONDO B4 – Achilles B3 7-1 
Achilles C1 – Maassluis C1 10-8 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 2-12 
Achilles C3 – Sperwers C1 5-7 
Valto D1 – Achilles D1 16-8 
Valto D3 – Achilles D2 9-2 
Achilles D3 – KVS/Maritiem D3 0-15 
Achilles E1 – NIO E1  
Achilles E2 – IJsselvogels E3 5-3 
ODO E3 – Achilles E3 10-7 
Achilles E4 – Avanti/Makelaardij E4 9-2 
Fortuna/Delta Logistiek F1 – Achilles Tijgers 8-20 
Achilles Beren – Nieuwerkerk F3 6-18 
Dijkvogels F2 – Achillrs Wolven 8-12 
 
De F3 mocht afgelopen zaterdag in de vroege morgen naar Maasdijk reizen. Het was in 
ieder geval de moeite waard, het was namelijk wederom een erge leuke wedstrijd. Helaas 
misten we twee kanjers van de F3, maar gelukkig was Noah bereid om mee te gaan 
(waarvoor dank!!). Waar wij normaal moeite hebben met kansen afronden, waren de 
eerste drie pogingen ook gelijk drie goals. Altijd lekker om zo te beginnen. Toch moesten we aan het begin verdedigend 
nog een beetje wakker worden. Dijkvogels kon makkelijk naar hun eigen paal komen in een zeer hoog tempo. 
Uiteindelijk hadden we dat goed onder de knie en werd de overwinning een feit. Super leuk om te zien hoe jullie elke 
week steeds beter gaan spelen, maar ook zelf inzien wat er beter moet. Uiteindelijk hebben we met 8-12 gewonnen en 
staan we op een zeer verdiende derde plek in de competitie. Nu lekker twee weken genieten van de vrije zaterdagen en 
op 7 maart gaan we revanche nemen tegen Avanti. Mocht je vroeg wakker zijn, komt gezellig bij de F3 kijken en geniet 
van deze kleintjes!  
Wesley, Damien en Selene  
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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 hebben we 5 jarigen. Op 18 februari vieren Anna Spetgens en Faylinn Verbeek 
hun verjaardag. Anna wordt 19 en FAylinn 7. Op 21 februari weer 2 jarige, t.w. Liv 
Anthony Jimenez en Max Bakker,. Liv wordt 12 en Max wordt 17. Als laatste deze week 
viert Kayleigh Smit op 22 februari haar verjaardag, zij wordt 19. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Bierpong 
Dear people, 
Zaterdag 7 maart is er weer een avond vol bier en cpoompetitie tijdens het prachtige 
bierpongtoernooi. Je kan je inschrijven om anderen te vernederen. Stuur gewoon een mailtje naar 
tobiaswelbergen@live.nl en vermeld jouw naam en die van je partner! 
Praktische informatie: 

- beide deelnemers moeten boven de 18 zijn 
- Het kost 10 euro per team (pinnen bij aankomst) 
- 21.00 uur inloop & 21.30 uur stipt beginnen 
- Achilleskantine 

 
Greetings 
De CR 
 
 
Klaverjassen 
Ja klaverjassers, het is weer zover. 
Op vrijdag 3 april wil ik weer een klaverjas organiseren en wel een 
“Paasklaverjas”. 
Ik heb van de week weer een aantal mensen gesproken die al geruime tijd 
niet meer zijn geweest en wel weer zin hebben om een kaartje te leggen. 
Ik reken daarom om op een grote opkomst. 
Aanmelden via de mail: ovreijn@hotmail.com of telefoon: 0703251134. 
Ik reken op jullie!! 
 
Groetjes 
Olga 
 
 
 
 
 
 

mailto:tobiaswelbergen@live.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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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  Geen thuiswedstrijden! 
 
 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 



 22 
 

 
Opstellingen voor week 8 voor de vereniging Achilles in 
Den Haag 
     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK24293 
di 18/02 

Futura D2 -  Achilles D3 18:00 

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

Heren Aiden Soerodikromo, Jez Davis, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Verzamelen 17:15 
Locatie Zuidhaghe in Den Haag 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK40254 
za 22/02 

Olympia B2 -  Achilles B2 12:00 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Reserves Demi Brusse, Nikki Spies, Ocker Pijlman 
Verzamelen 10:30 
Vervoer Linse, van der Zwan, Nooteboom, Roelofs 
Locatie Olympia in Spijkenisse 
Opmerking afgemeld: Femke Sinnige, Jill Spies, Silja Labordus 
     
B3     
Opmerking Ocker zie B2 
     
C1     
Opmerking Demi en Nikki zie B2 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK24293
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=541
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK40254
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1590
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Volgende week 29 februari / 1 maart 2020 

 
KZ/Ther4mo4U 3 – Achilles 3 
Achilles A1 – Fortuna/Delta Logistiek A1 
 
Overige ploegen zijn vrij!! 

Za 15.25 uur 
Za 13.45 uur 
 

De Koog 
Zuiderpark 
 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
 Geen!! 
 
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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