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De samensmelting 
**************** 

 
Toen een aantal jaar geleden een groot aantal leden van Ready Achillianen werden, 
werd er een feestje georganiseerd. Ik weet nog goed dat een Readyaan en Achilliaan 
aan elkaar werden gekoppeld en dit zou de samensmelting moeten bevorderen. Een 
superleuk idee en de uitvoering had ook zeker effect, echter een ingewikkeld proces waarin twee bloedgroepen samen 
komen, met een eigen cultuur, opvattingen, normen en waarden, heeft ook tijd nodig.  
 
Voor groepsdynamica heb ik altijd een voorliefde gehad, één van de 
redenen dat ik ooit heel heel lang geleden Sociologie ben gaan studeren 
en ik binnen mijn huidige werkzaamheden nog steeds graag 
behandelgroepen geef. Nu een aantal jaar verder kijk ik terug op dit 
proces van bovenstaande ontwikkelingen en denk ik: wow, dit is toch 
wel goed geslaagd, maar wat is hiervan eigenlijk de reden?  
 
Komt het door dat feestje? Komt het omdat er mensen zijn die hierin 
the lead hebben genomen, de zogeheten verbinders en bruggenbouwers? 
Komt het omdat de groep die in eerste instantie weerstand had, kleiner 
was dan de groep die positief stond tegenover de ontwikkelingen en 
zijn inmiddels ook de mensen met weerstand ‘om’? Is het een organisch 
proces geweest dat tijd nodig heeft en zelf wel een weg vindt richting 
inbedding en acceptatie? Getuigt het van een staaltje uitstekend 
leiderschap binnen het bestuur van Achilles? Ik denk dat het een 
combinatie is van veel factoren, maar bovenal hetgeen in het DNA van 
Achilles zit (ondanks de club kleuren) namelijk: iedereen is welkom. 
 
Ik vond het in het begin wat vreemd om al die nieuwe mensen te zien 
rondlopen op ons veld. Sommige kende ik niet en hadden duidelijk al 
een rol binnen de club. De kleur groen vind ik spuuglelijk en moest dat 
een plek krijgen in ons nieuwe shirt? Nu zit ik alweer een aantal jaar in 
een team met veel oud-Readyanen, ben bevriend geraakt met deze 
mensen en zal ze niet uit mijn leven kunnen denken. Ik heb geluisterd 
naar hun geschiedenis met elkaar en heb ze leren kennen. Ik word uitgenodigd op verjaardagen en ik borrel, klets en vier 
feestjes met ze.  Voor mij is de samensmelting een feit en voor mij zijn het nu Achillianen met een wat groener hart. Het 
zal niet voor iedereen zo voelen als voor mij en voor sommige Achillianen zal het zelfs sneller zijn verlopen, maar mijn 
mening is dat met respect voor beide culturen, we nu op het punt staan dat we ons eigen Zwart/Wit/Groen cultuurtje 
hebben ontwikkeld en dat is iets waarop de gehele club best trots mag zijn.  
 
Marianne Kasten 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
 

Ziekenboeg 
*********** 

 
Wout Broers in de lappenmand 
Een aantal van jullie hebben het wellicht al gehoord. Wout Broers is gister met de fiets gevallen en heeft daarbij een 
dubbele beenbreuk opgelopen (rechterbeen).  
Hij krijgt geen loopgips en zal voorlopig wekenlang zijn been niet mogen belasten. Wout ligt inmiddels in Mechropa. Het 
bestuur wenst Wout natuurlijk van harte beterschap. 
 
Wanneer je een kaartje wilt sturen kan dat, naar Mechropa t.n.v. Wout Broers, Scheveningseweg 96, 2584 AC Den Haag. 
Langskomen mag dat natuurlijk, overleg wel even met hem wanneer je komt. 
 
Het bestuur 
 

Foto van de Week (5) 
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******************* 
 
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 
 
De 6e Foto van de week is van ‘recentere’ aard (1996). Links en rechts onder zien jullie de enthousiaste trainers Heleen 
(Huigsloot) Gerbrandy en Petra Langenhuizen.  Wie o wie zijn de vijf spelers/speelsters van dit team? Stuur je 
antwoorden via de mail of op Facebook. 
De Archiefcommissie  

 
Sellicha (5) 
********** 

 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
 
Leeuwenkrabbels nummer 31, 25e jaargang 27 februari 1963 Wandelen 
 
Dat gaan we doen a.s. zondag. Om ongeveer 10 uur verzamelen we in ons clubhuis, waar je nog snoep voor onderweg 
kunt inslaan. Na een wandeling van ongeveer 2 uur, langs bos en strand, komen we tegen enen weer in het clubhuis terug. 
Hier staat een uitgebreide lunch op ons te wachten met brood, koffie en fruit. Na de lunch (en de afwas) wordt de middag 
al dansend, koutend en kaartend voortgezet. Kosten van de lunch ongeveer 1 gulden per persoon. Wandel mee – eet mee 
– dans mee a.s. zondag! 
Alle onderdelen mogen ook los van elkaar genoten worden. Niet wandelen, wel eten. Wel wandelen, niet eten, het is 
allemaal vrije keus. 
 
Maar wie mee wenst te doen aan het etentje moet dit wel van te voren (vrijdagavond) opgeven aan Beyl, Leersumstraat 
113, tel. 363246, opdat er niet te veel brood en beleg, maar ook niet te weinig wordt gekocht. 
 
Naschrift  voor degenen die geen idee hebben wat een Gulden eigenlijk is, deze munt verving de Euro. De lunch kostte 
ongeveer 0,45 eurocent. Misschien moeten we maar eens retro gaan doen, waarom niet? Dit is nou typisch zo’n activiteit 
die qua organisatie op het lijf geschreven is van de Bosjes, je kent ze wel, van de pensionadopower artikelen in ons 
clubblad, René en Elly van de donderdagochtend kantinedienst. Zaterdag 27 februari 2010, 47 jaar na dato? Ik doe mee! 

mailto:archief@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

26-03 
30-03 
03-04 
08-04 

Vergadering advierraad Sport 
Vergadering VVE 
Paasklaverjas 
Schoolkorfbal 

15-05 
26/6 – 29/6 

Lustrum Giga Kangoeroedag 
CR kamp 

 
 

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

 
Achilles – Antilopen/Lancyr Deelen 27-24 
Achilles 2 – Antilopen/Lancyr Deelen 2 22-21 
Achilles 3 – Avanti/Post Makelaardij 3 15-15 
Weidevogels 3 – Achilles 4 14-19 
Achilles 5 – KZ Danaiden 4 20-10 
Twist 3 – Achilles 6 12-10 
Valto 9 – Achilles 7 15-11 
Achilles 8 – Sperwers 2 8-18 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Antilopen/Lancyr Deelen 27-24 
Nova – Noviomagum 28-27 
KVA – Dindoa 23-23 
MIA – Die Haghe 20-24 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
KVA 11 7 3 1 17 311 259 52 0 
Die Haghe 11 8 0 3 16 247 215 32 0 
Achilles 11 7 1 3 15 261 240 21 0 
Dindoa 11 7 1 3 15 291 241 50 0 
Antilopen/Lancyr D. 11 4 3 4 11 253 260 -7 0 
Noviomagum 11 3 0 8 6 264 277 -13 0 
MIA 11 2 2 7 6 245 293 -48 0 
Nova 11 1 0 10 2 220 307 -87 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles doorbreekt negatieve spiraal 
Achilles behaalde na drie nederlagen op rij in de thuiswedstrijd tegen Antilopen/Lancyr 
Deelen eindelijk weer eens een overwinning (27-24). Gedurende deze negatieve reeks zag de zwart-wit-groene brigade 
van Achillescoach Glenn de Vries haar titelaspiraties verdampen.  
In theorie is een kampioenschap nog mogelijk, maar waarschijnlijker is dat Die Haghe en KVA gaan uitmaken wie er 
promoveert. “Eindelijk weer een overwinning, ook een overwinning op onszelf,” vond De Vries. “Na het debacle van de 
laatste drie verliespartijen en in feite ook het verlies van het geloof in het kampioenschap, moesten wij de laatste weken 
de brokken bijeen rapen en weer de focus richten op onze ontwikkeling”.  
De wedstrijd tegen Antilopen zou de eerste toets zijn. Die begon voorspoedig voor de thuisploeg met een snelle 2-0 
voorsprong. De voorspoed duurde maar even en resulteerde in een gelijkopgaande eerste helft met een 10-9 ruststand. 
De eerste fase na de rust gaf hetzelfde spelbeeld weer. Bij 14-12 sloeg Achilles een gat en liep uit naar 17-12. Via 20-14 
en 26-19 was de wedstrijd gespeeld en lieten de Achillianen onbewust de teugels vieren. Zo kon de uitploeg uit Leusden 
de stand wat dragelijker maken en eindigden de ploegen op 27-24.  
“Al met al speelden we weer een wedstrijd met veel goede momenten,” oordeelde De Vries. “Met als bijkomend positief 
resultaat dat we over de hele wedstrijd slechts drie benutte statische kansen tegen kregen. Dat was dit seizoen te vaak 
anders!”  
Achilles staat nu twee punten achter op de koploper. Theoretisch is er dus nog uitzicht op de eerste plek. “We zullen dus 
de laatste drie wedstrijden moeten winnen,” besluit De Vries. Daarvoor zal komend weekend eerst de lastige uitwedstrijd 
tegen Dindoa in Ermelo gewonnen moeten worden. Die Haghe kan rond dezelfde tijd bij winst in de thuiswedstrijd tegen 
KVA de koppositie overnemen. 
 
Achilles 1 – Antilopen 1 
YES! WE HEBBEN WEER GEWONNEN AFGELOPEN ZATERDAG! 
Winnen, iets wat aan het begin van het seizoen zo vanzelfsprekend was, was dat de afgelopen 
drie weken zeker niet. Afgelopen zaterdag was het gelukkig weer zo ver. In een iets gewijzigde 
opstelling met de nodige invallers hebben we het toch weer geflikt! 
 
Allereerst wil deze altijd positieve aanvoerster laten weten hoe trots ze is. Zoals hierboven beschreven was dat winnen zo 
onderhand een beetje ‘normaal’ geworden. Maar vergeet niet dat wanneer je een return wedstrijd speelt en je op 
kampioenscours ligt, iedere ploeg er alles aan doet om Achilles 1 te verslaan. Als je dan nog steeds de beste ploeg bent, 
dan win je ‘gewoon’. Maar als de tactieken van je tegenstanders werken en ze je zwakke punten weten te vinden, dan 
hoort verliezen er ook bij. Het eerste deel van de competitie verliep zoals we wilden maar in deel 2 van de competitie is 
toch gebleken dat we er met deze jonge, talentvolle topploeg nog niet helemaal zijn. Dat is vervelend maar gelukkig niet 
het einde van de wereld! Ajax verliest ook wel eens meerdere wedstrijden op rij en komen ook weer uit die dip .. dus 
waarom zouden wij dat niet kunnen ;)  
 
Afgelopen zaterdag speelde Achilles 1 een prima wedstrijd. Jarmo opende de score met twee mooie goals. Het verdedigen 
daarna was weer even aanpoten en al snel kregen we twee tegengoals. Jammer van die vliegende start, maar koppie er 
weer bij en gaan! Dat pakte Achilles 1 goed op door over vijf verschillende schijven te scoren. KIJK, dat is onze kracht. 
Wij hebben niet 9 spitsen, maar wij hebben wel 9 mensen die altijd kunnen scoren. Doet de één het niet, dan zijn er nog 
8 anderen over om het scoren over te nemen. Dit resulteerde in een eerste helft waarin Achilles 1 met een voorsprong 
van één punt (10-9) de rust in ging. 
 
In de tweede helft ging het scoren wat soepeler omdat we over het algemeen beter uitgedachte aanvallen speelden en de 
juiste mensen vonden. We waren weer met plezier aan het korfballen en gunden elkaar leuke doelpunten na mooie 
aanvallen. Het verdedigen met het koppie 50 minuten lang, blijft voor ons een moeilijke opgave. Maar het scoren ging 
vandaag wel weer even lekker. Dat scoren moeten we onthouden, dat verdedigen moeten weer trainen.  
 
Mooi om te zien dat er uiteindelijk 11 mensen POSITIEF op het scoreformulier te vinden zijn. De invallers scoren met 
het grootste gemak omdat ze goed kunnen korfballen. Maar wellicht nog belangrijker: deze kansen worden gecreëerd 
door alle mensen die in het veld staan. Mensen die snappen dat invallers uitgespeeld moeten worden omdat we de 
wedstrijd gewoon gaan winnen. Dat is toch SUPER en ook precies zoals het hoort in een TEAMSPORT!  
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Volgende week en alle weken daarop gaan we natuurlijk weer voor de winst en we hopen dat jullie er zoveel als mogelijk 
bij zijn! 
 
Marit 
 
Achilles 2 – Antilopen 2 
Toch altijd gek, zo’n periode van twee weken zonder wedstrijden midden in het seizoen. Hoe een ploeg uit zo’n 
ongewenste periode zonder wedstrijden komt, is altijd maar weer de vraag. Om die periode en een mogelijk gebrek aan 
ritme te doorbreken, werd er uiteraard gewoon getraind en als slagroom op de taart ook een gezellige Soto-soep lunch 
georganiseerd door Coach Maessen. Al met al werd dus alles eraan gedaan om gefocust toe te werken naar de wedstrijd. 
Afgelopen zaterdag kwam Antilopen op bezoek en mocht Team 2 laten zien hoe het deze rustige periode uit zou komen. 
Vooraf, kijkend naar de stand, zou deze wedstrijd geen échte problemen mogen opleveren. Echter bleek  in de uitwedstrijd 
dat Antilopen een taaie ploeg is met vooral bij de heren aardig wat lengte. Concentratie in de paalzone dus en vooral ons 
eigen spelletje spelen. Dynamisch, met af en toe een “rustige” 2-2 voor de afwisseling. En zo geschiede.. 
 
De eerste helft liet Achilles 2 zien dat men dit seizoen terecht tot het laatste moment mee doet om de titel. Er werd lekker 
samengespeeld en de doelpunten vielen meer aan de kant van Achilles dan aan de kant van Antilopen. Met een verschil 
van vier doelpunten, in het voordeel van Achilles werd uiteindelijk tevreden de kleedkamers opgezocht. Puntjes op de i 
en gaan met die banaan was het devies voor de tweede helft.  
Antilopen leek echter scherper de kleedkamer uit te komen en knalden direct twee doelpunten op het scorebord. Gelukkig 
pareerde de thuisploeg met twee doelpunten en was het verschil gewoon weer vier. Waar Achilles een aantal wissels 
doorvoerde, leek Antilopen er toch nog in te geloven en ging er nog vol voor. Bij een verschil van drie doelpunten stonde 
de klok inmiddels al op 1 minuut. Ware het niet dat de klok nog in totaal zo’n 4 minuten op 1 minuut bleef staan. De 
scherpte bij Team 2 was weg en Antilopen kwam in de laatste seconden toch nog op gelijke hoogte. Een punt leek 
verloren te gaan, maar gelukkig dacht Ilan Verboom daar anders over en schoot in de laatste seconde nog de 21-20 door 
de korf.  
 
Helaas bleek dat directe concurrent Dindoa ook had gewonnen van het sterke KVA. Teleurstelling natuurlijk, maar de 
hoop is nog steeds “alive”. Want komende zaterdag mogen wij afreizen naar Ermelo voor een directe confrontatie met 
de nummer 1. Als Dindoa wint, dan zijn zij kampioen. Als Achilles wint dan is het nog maar de vraag of Dindoa een 
week later gaat winnen van Novimagum. En als dit hun niet lukt, heeft Achilles twee het kampioenschap voor het 
grijpen… er is nog hoop dus! 
Als je zaterdag zin hebt in een gezellig busritje naar Ermelo om onze selectie te steunen, dan ben je van harte welkom!  
 
Tot zaterdag! 
Groeten, 
Bart 
 
Achilles 3 – Avanti/Post Makelaardij 3 
Zaterdag mocht Achilles 3 aantreden tegen de koploper; Avanti 3. De ploeg wist dat ze flink aan 
de bak moesten, aangezien Avanti 3 ongeslagen bovenaan stond. Na de matige wedstrijd van 
vorige week tegen KZ waren alle spelers van Achilles 3 er op gebrand om zichzelf vandaag van hun beste kant te laten 
zien. 
 
Achilles 3 begon scherp aan de wedstrijd en liet zich niet kennen onder de korf. Des al niet min wist Avanti al snel een 
gat te slaan van 3 punten. Doordat de doelpunten van Avanti makkelijk vielen en Achilles helaas te weinig scoorde ging 
de ploeg de rust in met een achterstand van 6-10. In de rust gaf coach Fischer aan de druk nog iets meer op te voeren en 
de koppies niet te laten hangen; ‘’Er is nog niks verloren’’. Helaas kwam Achilles 3 niet met de gewenste scherpte uit de 
kleedkamer en kwam de ploeg binnen 5 minuten achter te staan met 6-13. Hierdoor leek de op papier al lastige wedstrijd, 
haast onmogelijk om te winnen. Ondanks deze neerslachtige tussenstand probeerde Achilles 3 het tij nog te keren.  
 
Met nog twintig minuten op de klok was het duidelijk dat er iets moest veranderen; de juiste mensen moeten nog meer 
uitgespeeld worden en verdedigend werd de druk nog iets meer opgevoerd. Met alle neuzen de zelfde kant op en een 
grote hoeveelheid wilskracht wist Achilles 3 in de laatste minuten nog een punt uit het vuur te slepen. De koploper, die 
nog geen punt verloren had, moest een punt achterlaten in Den Haag. Een topprestatie voor Achilles 3! 
 
Nikki 
 
 
Weidevogels 3 – Achilles 4 
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Voor het 4e kwam de rust periode van 3 weken op een goed moment. Hiervoor waren de resultaten niet al te best. 2 
wedstrijden werden met 1 punt verschil gewonnen en 2 wedstrijden werden gelijkgespeeld. Er hoeven nog maar 3 
wedstrijden gewonnen te worden om het kampioenschap veilig te stellen. Voor het 4e was het belangrijk om orde op 
zaken te stellen en de vorm die we in de 1e helft zaal hadden weer op te pakken. Gelukkig hadden we met weidenvogels 
geen betere tegenstander kunnen treffen om de vorm weer terug te krijgen. Want deze zullen we nodig hebben als we 
volgende week thuis tegen VEO spelen.  
In de eerste helft nam Achilles gelijk een afstand van afwisselend 2 en 4 doelpunten. Verdedigend hadden we alles prima 
op orde en de doelpunten die we tegen kregen waren dan ook alleen van grote afstanden. Er werd Weidevogels vaak 
zonder afvang geschoten. Aanvallend was het niet altijd even constant en op sommige momenten misten we net nog die 
scherpte. Een vak had te veel een schots aanvallen en in het andere vak werd er te snel geschoten. Vanaf de zijlijn werden 
we door Fabian goed gecoacht. In de time out hebben we hier ook goed gebruik van kunnen maken.   
In de tweede helft was het zaak om de voorsprong van 4 doelpunten uit te bouwen, zodat Weidevogels geen hoop meer 
had. We wilde niet in dezelfde situatie komen zoals de laatste wedstrijd tegen Excelsior dat op een gelijkspel eindigde. 
Weidenvogels stelde zich fysieker op, waardoor het spel vaak werd onderbroken. Wij lieten ons hierdoor niet afleiden en 
bleven ons ding doen en dat was scoren. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 15-19 eindstand. De punten zijn binnen 
en we kunnen ons opmaken voor de belangrijke wedstrijd volgende week thuis tegen VEO.  
Run4Semmy 2020 
De Run4Semmy wordt dit jaar op zondag 19 april gehouden tijdens de Utrecht Marathon. De reden hiervoor is dat het 
onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen is verplaatst van Amsterdam naar Utrecht (bij het Prinses Máxima 
Centrum). Het zou geweldig zijn als we als vereniging gezamenlijk aan de start verschijnen om het onderzoek te steunen. 
 
Simon Rodriguez  
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KZ/Thermo4U A1 13-23 
Nieuwerkerk A1 – Achilles A2 23-22 
Achilles A3 was vrij 
Valto B1 – Achilles B1 23-9 
Achilles B2 – Nieuwerkerk B2 4-10 
Achilles B3 – DES B1 7-7 
KVS/Maritiem C1 – Achilles C1 4-16 
OZC C1 – Achilles C2 10-2 
Vriendenschaar C2 – Achilles C3 7-7 
Achilles D1 – RWA D1 7-12 
Achilles D2 – Excelsior D2 4-5 
Fortuna/Delta Logistiek D4 – Achilles D3 16-6 
ALO E1 – Achilles E1 10-8 
ONDO E4 – Achilles E2 2-9 
Achilles E3 – Excelsior E2 8-7 
Dijkvogels E4 – Achilles E4  
Achilles Tijgers – KVS/Maritiem F1 20-15 
ODO F2 – Achilles Beren 13-9 
Achilles Wolven – Avanti/Post Makelaardij F5 11-8 
 
Na de wedstrijd van de F3 werd mij gevraagd of ik ADHD heb, dat heb ik dus niet. Maar tijdens een wedstrijd van de 
F3 ga ik er zelf ook aan twijfelen. Het zijn natuurlijk maar kinderen die net aan het korfballen zijn, waarbij winnen niet 
de prioriteit is. Het gaat vooral om techniek aanleren en plezier hebben. Maar winnen blijft leuk. Korfbal blijft een fanatiek 
spelletje, ook op deze leeftijd al. Zelf sta ik ook te springen en schreeuwen tijdens de wedstrijden. Voor de wedstrijd werd 
mij verteld: ‘Juf, ik ga er vandaag vijf scoren, want ik geloof in mezelf’. Mijn dag was al goed, want hoe schattig is zo een 
opmerking. De wedstrijd begon alleen wat minder goed, al snel stonden we met 3-0 achter. Achilles F3 moest nog even 
wakker worden. Na de eerste tien minuten de kinderen een peptalk gegeven en dat hielp. Het was weer de F3 die wij 
kennen. Wat speelden jullie weer goed vandaag. Veel van de trainingen, zien wij terug in de wedstrijd en dat is genieten. 
Een dikverdiende overwinning: 11-8. We hebben nu een mooie derde plek in de competitie en nog drie wedstrijden te 
gaan. Laten we er nog drie leuke wedstrijden van maken, maar het zaalseizoen is sowieso geslaagd!  
Wesley, Damian en Selene  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS/maritem C1 – HKV Achilles C1 4-16 
We gingen met het hele team de kleedkamer in. Onze coach Frank was er wel bij maar 
Julia helaas niet want zij had haar eigen wedstrijd. Frank zei voor de wedstrijd dat we de 
eerste 10 tot 20 minuten 800 procent inzet moesten geven zodat we in het begin een 
voorsprong van 5 a 6 puntenvoorsprong zouden pakken waardoor we makkelijker konden gaan spelen. We moesten ook 
heel sterk gaan rebounden en de goede mensen kiezen. Dit moest aan het begin goed gaan want als we zouden winnen 
hebben we namelijk nog maar 1 punt nodig voor het kampioenschap. 
 De eerste aanval was Levi, Shane, demi en Jill en de eerste verdediging was Mick, Damien, Nikki en Paivi. We begonnen 
heel sterk aan de wedstrijd. De verdediging onderschepte gelijk de bal in de eerste tegenaanval waardoor de aanval gelijk 
kan beginnen met aanval. Dat begon uitstekend want we kwamen gelijk op 0-1 door Demi en een paar minuten later op 
0-2 door Shane door middel van een heerlijke combinatie tussen Shane en Levi. Het werd daarna helaas wel 1-2 maar 
Nikki zorgde met behulp van een doorloop bal gelijk voor de 1-3 Wederom omdat de verdediging door veel rebounds 
pakte. Een paar minuten later scoorde Demi weer een goal de 1-4 die uiteindelijk in de eerste helft 4 uit 6 schoot. En 
toen de bal weer werd onderschept maakte Levi weer een mooie actie dat resulteerde in een 1-5 voorsprong. Het werd 
daarna 2-5 maar toen maakte Mick ook een goede actie waardoor het 2-6 werd. En daarna bleef het vak van de 1ste aanval 
op dreef en scoorde Demi de 2-7 en de 2-8. Rust. Frank die was weer super trots op ons. We pakte alle rebounds speelde 
de juiste personen uit en creëerden goede kansen en we hadden de 6 punten verschil al te pakken. We konden dus maar 
blijven herhalen omdat beide pakken super goed verdedigden en goed scoorden. Frank zei wel dat we de 2de helft even 
sterk zouden moeten spelen want we wisten dat KVS sterk de kleedkamer zou uitkomen. Fuut en de 2de helft begon. Na 
de rust scoorde Damien de 2-9 en Paivi voor de 2-10. Daarna ging het echt los want er werden al 2 goals in de eerste 3 
minuten gemaakt maar Jill dacht dat dat nog wel beter kon dus scoorde ze de 2-11 en de 2-12. Dat is nog eens lekker de 
kleedkamer uitkomen. Daarna ging het wat moeizamer want de ballen wouden er even niet meer in waardoor het 3-12 
werd maar even later scoorde Nikki weer de 3-13. Toen werd het nog 4-13 maar scoorde Jill de 4-14. Toen het vak van 
Jill moest verdedigen kwam Jill in een vervelende botsing waardoor ze van het veld af moest en mocht Manelle nog wat 
speel minuten maken. Nikki maakte toen nog maar eens de 4-15 met een mooie actie. Toen mocht Lucas nog even spelen 
voor Damien terwijl Lucas nog bijna een goal maakte en eindigden we door nog een goal van Nikki met een uitslag van 
maar liefs 4-16. Frank was heel trots op ons en we zijn door deze overwinning nog maar 1 punt verwijdert van het 
kampioenschap. We kunnen volgende week al kampioen worden als maaslius wint van nummer 2 velocitas maar als 
Velocitas wint is onze kampioenswedstrijd uit bij veo C1. Kom dan kijken. O ja en als we kampioen worden gaan we naar 
het NK in oldeholtpade. Kom dan zeker kijken. En reserves Manelle en Lucas heel erg bedankt dat jullie voor ons zijn 
gekomen en jullie je eigen wedstrijd hebben laten vallen. Ook de supporters heel erg bedankt en misschien tot 21 maart 
bij onze kampioenswedstrijd.  
 
Dit was mijn verslag. 
Groetjes Damien Leben 
 
 
 

 
 
 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
13-03 Kampavond 
20-03 Themafeestje F & E 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarige. Als eerste is Osayande Lyawe jarig, hij viert 13 maart zijn 18e 
verjaardag. Een dag later viert Citlali Sip haar 16e verjaardag en op 16 maart viert Taufeique 
Moemoe zijn 14e verjaardag. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het wordt gezellig druk, inmiddels hebben zich 9 koppels aangemeld voor  de 
Paasklaverjasdrive op vrijdag 3 april. Het zou fijn zijn als er nog 1 koppel bijkomt, zodat 
we geen “wachttafel” hebben. 
Aanmelden kan nog steeds via de mail  ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134. 
 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Patty – Gerard Frank – Sander Emmy – Belinda 
Roelie – Ed Simon – Tjitse Arie - Olga 
Dicky –Marcel Wendela – Wout Mark - Dennis 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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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 per einde seizoen: James van Berkel 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Het komt allemaal goed 
Ik zit hier te somberen aan mijn schrijverstafeltje met mijn blocnootje en bic-
pennetje (schrijven overigens het lekkerst) maar in principe ben ik een redelijk 
opgewekt en vrolijk persoontje. 
Ik zie de wereld van de zonnige zijde maar ook mij wordt het een beetje te veel. 
Donkere wolken glijden voorbij en er waait een forse wind en voor de 200.000 ste keer 
begint het te regenen, te miezeren ja zelfs te hozen. 
Ik zie zomaar een geel reinigingsdoekje voorbij komen waarschijnlijk van het balkon 
gewaaid van buurvrouw rechts van mij en blijft hangen in de conifeer van buurvrouw 
links van mij. 
Het weer is even somber als de situatie in de wereld om ons heen. 
Wat te denken van de oorlogen waar dan ook, mensen op de vlucht die proberen een 
betere toekomst te verkrijgen en andere die hun weer tegenhouden omdat we nu 
eenmaal niet allen kunnen huisvesten en opvangen om maar een variant op de kreet 
van moeder Merkel te gebruiken ,,wir schaffen es nicht,, 
Er zijn mensen die daar schande van spreken maar die geluiden komen meestal vanuit de grachtengordel uit Wassenaar, 
Bloemendaal of Aerdenhout (met AE ) omdat zij niet direct geconfronteerd worden met de problemen die deze lui in 
hun omgeving veroorzaken. 
Wat te denken van de pandemie die corona heet en in China begonnen is nadat het in eerste instantie onder het mao-
petje gehouden werd maar niet langer verborgen gehouden kon worden. 
Met groot vertoon haalde China alles uit de kast om het virus te bestrijden, het isoleerde een gehele provincie met meer 
dan 
50 miljoen mensen die niet meer buiten kwamen en geen contacten meer met elkaar hadden wat een prestatie van formaat 
mag heten. 
Wij in Nederland zijn niet eens in staat om 2 mensen die vastzitten in een TBS kliniek binnen te houden en die zomaar 
een taxi bellen en de pleiterik maken, hoe is het in godsnaam mogelijk. 
China bouwde in 10 dagen een giga ziekenhuis om de patiënten op te nemen op een manier die hier onmogelijk is omdat 
we ons eerst van protestgroepen moeten ontdoen en een hoop geleuter en gezeur te verwerken krijgen over CO2, stikstof, 
PFAS, milieu of niet passend in het landschap of beschermde parende korenwolven.    
 Het virus heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid en door onze reislustigheid kwam de besmetting in Europa 
terecht. 
In het begin kleurde de landkaart van Europa rood behalve Nederland en Portugal bleken de dans te ontspringen maar 
in een uitzending speciaal ingelast hoe te handelen bij besmetting kreeg onze minister van gezondheid BB , en dan bedoel 
ik niet Brigitte Bardot de wereldberoemde filmdiva uit Frankrijk uit de 50/60er jaren, maar Bruno Bruins een briefje in 
de handen gedrukt en verklaarde hij met een grafstem dat er in Loon op Zand iemand met het coronavirus was besmet. 
Normaal vallen wij west Europeanen met onze neus in de boter maar doe dat nu even niet want er wordt geadviseerd de 
neus nu in de armholte te laten vallen bij niezen, proesten of hoesten. 
Nog een advies is was uw handen goed maar wanneer eigenlijk, als je een trapleuning hebt gebruikt of bij het pinnen op 
de knopjes hebt gedrukt maar als dat gebeurd is heb je dan een wastafel een, twee, drie in de buurt met zeep of 
ontsmettingsgel ? 
We worden ook geadviseerd elkaar geen hand meer te geven wat zeer on-Nederlands is maar wat een aanzienlijk deel van 
onze bevolking omarmt omdat een hogere macht dit verbied tussen mannen en vrouwen waarom eigenlijk want er was 
toentertijd geen sprake van een besmettelijk virus. 
Het heeft onze volle aandacht en dat is goed het houdt ons alert maar het zal nog even doorzetten en geleidelijk weer 
verdwijnen tot de volgende uitbraak over weet ik hoeveel jaren. 
 
Zoals gewoonlijk wordt het straks weer lente en daarna zomer zodat de somberheid omslaat in vrolijkheid en we alles 
weer van de zonnige zijde bekijken, heus don't you worry het komt allemaal weer goed vertrouw mij maar. 
 
groetjes van de GGD en weerdeskundigen 
Elly en Rene  
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.10 uur Achilles Beren – ALO F1 
  10.10 uur Achilles D3 – Fortuna/Delta Logistiek D4 
  11.10 uur Achilles C3 – Excelsior C3 
  12.10 uur Achilles C2 – HKV/Ons Eibernest C1 
  13.10 uur Achilles A3 – Die Haghe A3 
  14.20 uur Achilles 4 – VEO 3 
  15.45 uur Achilles A2 – Fortuna/Delta Logistiek A2 
  17.15 uur Achilles 7 – Refleks 7 
  18.25 uur Achilles 6 – VEO 4 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 11 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

1 Klasse: 1D Wedstrijdnummer: WK12549 
za 14/03 

Dindoa 1 -  Achilles 1 19:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter RAL. Meijborg    
Locatie Dindoa-hal in Ermelo 
     

2 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK16485 
za 14/03 

Dindoa 2 -  Achilles 2 17:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen onbekend 
Scheidsrechter Kees Ruizendaal    
Locatie Dindoa-hal in Ermelo 
     

3 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK16454 
za 14/03 

ZKV 3 -  Achilles 3 15:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 13:50 
Scheidsrechter P. vd Bergh    
Locatie De Struyck in Zaandam 
     

4 Klasse: R2L Wedstrijdnummer: WK16443 
za 14/03 

Achilles 4 -  VEO 3 14:20 

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 13:35 

Scheidsrechter 
H. 
SchoonderwoerD    

Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK12549
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=780
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16485
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=780
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16454
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1306
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16443
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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5 Klasse: R3P Wedstrijdnummer: WK14155 
za 14/03 

KVS / Maritiem 5 -  Achilles 5 18:30 

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 17:45 
Scheidsrechter Jan de Jong    
Locatie De Blinkerd in Scheveningen 
     

6 Klasse: R3Q Wedstrijdnummer: WK16429 
za 14/03 

Achilles 6 -  VEO 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 Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

7 Klasse: S-038 Wedstrijdnummer: BK15240 
za 14/03 

Achilles 7 -  Refleks 7 17:15 

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 16:30 
Scheidsrechter Ivo Rog    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     

8 Klasse: S-217 Wedstrijdnummer: BK13580 
zo 15/03 

DeetosSnel 12 -  Achilles 8 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 9:30 
Locatie DeetosSnel-hal in Dordrecht 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK17046 
za 14/03 

TOP / SolarCompleet A1 -  Achilles A1 12:35 

Dames Is bekend 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK14155
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=543
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16429
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=BK15240
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=BK13580
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=734
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17046
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Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe, Stef van den Brand 
Verzamelen 10:50 
Vervoer Ravensbergen, Pot, Koene, Brusse, Groen 

Scheidsrechter 
M.A. van 
Bentum    

Locatie De Korf in Sassenheim 
     
A2 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK17825 
za 14/03 

Achilles A2 -  Fortuna / Delta Logistiek A2 15:45 

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 15:00 
Scheidsrechter W. Dirks    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking Marlou, Yara, Osayande en Stef zie A1 
     
A3 Klasse: A-036 Wedstrijdnummer: BK17704 
za 14/03 

Achilles A3 -  Die Haghe A3 13:10 

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

Heren Kaj Labordus, Thom Wiersma, Tim van der Zwan, Max Bakker 

Coach Mark de Bruijn, Robbin Noorlander 
Reserves Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Quin Hollander, Thijs Roos 
Verzamelen 12:25 
Scheidsrechter Niek Visser    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Linnet Veltman 
     
B1     
Opmerking Floor, Ivy, quin en Thijs zie A3 
     
B2 Klasse: B-036 Wedstrijdnummer: BK21192 
za 14/03 

ALO B2 -  Achilles B2 16:00 

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

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach  
Verzamelen 15:15 
Scheidsrechter Marcel Lakeman    
Locatie Gaslaan in Den Haag 
Opmerking Reserveshirts ! 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1422
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17825
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=BK17704
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=BK21192
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=544
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C2 Klasse: C-048 Wedstrijdnummer: BK22307 
za 14/03 

Achilles C2 -  HKV / Ons Eibernest C1 12:10 

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

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

Coach Joy Oudshoorn, Sterre Groen 
Verzamelen 11:25 
Scheidsrechter Osayande Lyawe    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
C3 Klasse: C-053 Wedstrijdnummer: BK22671 
za 14/03 

Achilles C3 -  Excelsior C3 11:10 

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 10:25 
Scheidsrechter Zoë Muller    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
D1 Klasse: D-054 Wedstrijdnummer: BK25675 
za 14/03 

NIO D1 -  Achilles D1 15:10 

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

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

Coach Nikki de Groot, Wim de Groot 
Verzamelen 13:40 
Vervoer van der Veen, Hulsman, Anthony-Jimenez, Smit 

Scheidsrechter 
Casper 
Belterman    

Locatie Wilgenring in Rotterdam 
Opmerking Bradley en Dirk zie C3 
     
D2 Klasse: D-058 Wedstrijdnummer: BK25224 
za 14/03 

Die Haghe D2 -  Achilles D2 14:35 

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

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

Coach Vera Berghout, Simon Rodriguez 
Verzamelen 13:50 
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Erik Zoutendijk, Jan Woestenburg 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK22307
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=BK22671
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=BK25675
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1143
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25224
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564


 26 
 

     
D3 Klasse: D-051 Wedstrijdnummer: BK25238 
za 14/03 

Achilles D3 -  Fortuna / Delta Logistiek D4 10:10 

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

Heren Aiden Soerodikromo, Jez Davis, Mika van Collenburg 

Coach Anne Baak, Jaap Baak 
Reserves Lars Weerman, Semm Hulsman 
Verzamelen 9:25 
Scheidsrechter Achilles A3    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
Opmerking afgemeld: Resa Knoester 
     
E1     
Opmerking Lars en Semm zie D3 
     
E3 Klasse: E-072 Wedstrijdnummer: BK29700 
za 14/03 

GKV E1 -  Achilles E3 15:40 

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 15:10 
Vervoer Latour, de Groot, den Hartog 
Locatie Overbosch in Den Haag 
     
F Klasse: F-040 Wedstrijdnummer: BK34119 
za 14/03 

Weidevogels F1 -  Achilles Tijgers 13:20 

Dames Marley Jol, Philène van Eijk, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Noah van Os 

Coach Quin Hollander, Ricado van Os 
Verzamelen onbekend 
Vervoer van Eijk, van Os, Laarhoven 
Locatie Rijneveen in Bleiswijk 
     
F Klasse: F-034 Wedstrijdnummer: BK33799 
za 14/03 

Achilles Beren -  ALO F1 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 A3    

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK25238
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=BK29700
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=550
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK34119
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1789
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK33799
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Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
F Klasse: F-045 Wedstrijdnummer: BK37068 
za 14/03 

Fortuna / Delta Logistiek F6 -  Achilles Wolven 10:00 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen, Paschalia Raskou 

Heren Boris de Gelder, Glenn Jol, Jonah van Collenburg 

Coach Selene van Ee, Wesley Smit 
Verzamelen 9:00 
Vervoer Raskou, van Collenburg, Jillissen 
Locatie Fortuna-hal in Delft 

 
 
 
 
 

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=BK37068
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=704
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Oefenprogramma HKV Achilles veld, april 2020 
 
Concept, datum: 08-03-2020 
Over ruim een maand start het veldseizoen weer! Om weer even te wennen aan de 
buitenlucht, het gras en aan je veldschoenen, zijn er weer oefenwedstrijden 
gepland! Noteer de data zo snel mogelijk in je agenda! Let op: wijzigingen zijn 
mogelijk, dus hou de website in de gaten! 
Voor meer informatie over het KVS-toernooi van de toekomst: zie Brief TvdT. 
Heel veel plezier en succes met de start van het veldseizoen 2020! 

Datum Tijd Team Team 
03-04-2020 18.30 KVS-toernooi van de toekomst Achilles A2 

Achilles A3 
Achilles B2 

    
04-04-2020 12.00 CKC Maassluis 1 Achilles 1 
 10.40 CKC Maassluis 2 Achilles 2 
 11.00 Avanti 5 Achilles 7 
 10.00 Achilles A1 Sporting Delta 

A1 
 12.00 ALO B1 Achilles B1 
 09.00 Die Haghe E Achilles E1 
 09.10 

Inhaal 
Zaal 

Achilles Beren DES F1 

 11.15 KVS-toernooi van de toekomst Achilles C3 
Achilles D1 
Achilles D2 

08.30 Achilles E1 
Achilles E2 
Achilles E3 
Achilles Tijgers 
Achilles Wolven 

    
07-04-2020 Training Achilles 1 Phoenix 1 
 Training Achilles 2 Phoenix 2 
    
08-04-2020 17.30 ALO F1 Achilles Tijgers 
 17.30 ALO Achilles Beren 
    
11-04-2020 14.30 Achilles 1 VEO 1 
 13.00 Achilles 2 VEO 2 
  KCC A1 Achilles A1 
  KCC A2 Achilles A2 
 11.00 CKC Maassluis B1 Achilles B1 
 10.00 CKC Maassluis B2 Achilles B2 
  NK? Achilles C1 
  Reserve NK? Achilles C2 
 Tijd en locatie nog 

onbekend 
Achilles D3 ALO D2 

 10.00 Achilles E4 CKC Maassluis 
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23-04-2020 Training Achilles 1 KOAG 1 
 Training Achilles 2 KOAG 2 

 

  
 
        Scheveningen, 9 februari 2020  
 
Betreft: Toernooi voor de Toekomst editie 2020  
 
Beste deelnemers, 
 
Vol trots kunnen we zeggen dat wij heel veel enthousiaste reacties en aanmeldingen hebben mogen ontvangen 
op ons ‘Toernooi voor de Toekomst 2020’. Super mooi natuurlijk, dat betekent wel dat ons programma op 
beide dagen iets later eindigt dan oorspronkelijk de bedoeling was.  
 
De gewijzigde planning  

- Op vrijdagavond 3 april starten we met de A en B-jeugd. Aanvang toernooi 19.00 uur, aanwezig vanaf 18.30 uur. 
De laatste ronde eindigt om 22.30 uur. 

- Zaterdag 4 april staat de C tot en met F-jeugd op het programma. Aanvang toernooi 9.00 uur, aanwezig vanaf 
8.30 uur. De laatste ronde eindigt hier rond 15.00 uur. Zoals het er nu naar uitziet beginnen we 9.00 uur met de 
E en F-jeugd. Vanaf 11.15 uur is dan de C en D-jeugd aan de beurt. 

 Wijzigingen in deze indeling zijn echter nog mogelijk.  
 
Korfballeague-finale  
Aansluitend aan het toernooi kan in ons clubhuis ‘t Hokje naar de finale van de Korfballeague worden gekeken. 
 
Adres 
KVS/Maritiem – clubhuis ’t Hokje 
Cremerweg 2  
2597 LS Scheveningen  
T 070 350 04 71  
 
Wij hebben er nu al zin in. Jullie ook?  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Annenel Orru, Claudia de Roode, Ingrid van Houten, Jan de Roode   
Organisatoren Toernooi van de Toekomst 2020  
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Volgende week 19 en 21 en 22 maart 
 

Achilles – Mia 
Achilles 2 – MIA 2 
Achilles 3 – Phoenix 2 
Meervogels/Fisica 3 – Achilles 4 
Die Haghe 4 – Achilles 5 
ODO 3 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Die Haghe 5 – Achilles 8 
Achilles A1 is vrij 
Meervogels/Fisica A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – IJsselvogels A2 
Meervogels/Fisica B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Valto B3 
Achilles B3 – Meervogels/Fisica B3 
VEO C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Phoenix C1 
Nieuwerkerk C5 – Achilles C3 
Achilles D1 – Avanti/Post Makelaardij D2 
Futura D3 – Achilles D2 
Achilles D3 – Phoenix D4 
RWA E1 – Achilles E1 
HKV/Ons Eibernest E1 – Achilles E2 
Dubbel Zes E1 – Achilles E3 
Dijkvogels E4 – Achilles E4 
Achilles E4 – VEO E2 
Achilles Tijgers – Valto F1 
Achilles Beren zijn vrij 
Achilles Wolven – ONDO F5 

Za 19.15 uur 
Za 17.55 uur 
Za 16.40 uur 
Za 17.30 uur 
Zo 15.50 uur 
Za 16.30 uur 
 
Zo 14.40 uur 
 
Za 16.00 uur 
Za 13.25 uur 
Za 12.10 uur 
Za 13.15 uur 
Za 14.20 uur 
Za 12.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 16.10 uur 
Za 10.10 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.30 uur 
Za 10.10 uur 
Do 19.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 09.10 uur 
 
Za 09.10 uur 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Veur 
Zuiderpark 
De Hofstede 
 
Zuiderpark 
 
De Veur 
Zuiderpark 
De Veur 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Essesteyn 
Zuiderpark 
Parkzoomhal 
Zuiderpark 
Zuidhaghe 
Zuiderpark 
Rhoon 
HKV/OE-hal 
Gaslaan 
Maasdijk 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
 
Zuiderpark 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
09.10 – 10.10 Mark, Peter 
10.10 – 11.10 Anne, Jaap 
11.10 – 12.10 Gamze, Tessa 
12.10 – 13.10 Joy, Sterre 
13.10 – 14.20 Mark, Robbin 
14.20 – 15.45 Res. dame/heer Ach. 4 
15.45 – 17.15 Bastiaan 
17.15 – 18.25 Res. dame/heer Ach. 7 
18.25 – 19.35 Res. dame/heer Ach. 6 
 
Zondag Zuoiderpark 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 16-03 Monique Alsem 
 23-03 Vera Rodriguez 
 30-03 Anneke Zoutendijk 
 06-04 Coby Linse 
 13-04 Marian Lijmbach 
 
 
Bel even naar de kantine (3684814) 
of er iets te wassen is. Mocht het je 
niet uitkomen, probeer dan met 
iemand  te ruilen. Lukt dat ook 
niet, AARZEL DAN NIET OM 
Rene een belletje te geven: 06-
20427206.  

 
 
 
 


	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	***********
	Waarom inleveren?
	Pleunen
	Oefenprogramma HKV Achilles veld, april 2020

