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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda150@hotmail.com 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@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 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Achilles Engelandvaarders 1954 – 2004 
********************************** 

 
Het zal niemand verbazen dat de clubarchivaris wederom in de rijke geschiedenis 
van Achilles is gedoken. Dinsdag 15 september, Prinsjesdag, had ik het genoegen 
om wederom met Koos Hogendonk (Achilles lidnummer 779) te lunchen bij Café bistro Walter Benedict op de 
Denneweg. Koos, oud-lid van Achilles, woont in Engeland maar weet de weg naar Den Haag nog steeds te vinden. 
 
De Gouden Koets, die tijdelijk in Amsterdam wordt geparkeerd, was in geen velden of wegen te bekennen. Een ritje 
met de auto van Huis Ten Bosch naar de Grote Kerk was een makkie voor onze koning en koningin. Hoe mooi had 
het wel niet kunnen zijn als we de twee Oranjes op de fiets waren gekomen? 
 
Het verhaal van de Engelandvaarders is bij vele Achilianen niet bekend. In 2004 werd in de Achilleskantine een reünie 
georganiseerd. Het was een schitterende zomerse dag, de Engelandvaarders raakten niet uitgepraat. De catering was 
uiteraard tiptop in orde. Een memorabele dag! Jan Delcour en Koos Hogendonk waren de aanjagers van het 
Engelandvaarders project en daar mogen we trots op zijn. In januari 2005 werd het boekje Achilles Engelandvaarders 
1954 – 2004 gepubliceerd. 
 
Achilles en Derby… het begon in 1953!    
In januari 1953 wendde de erevoorzitter van de KNKB, S.A. Wilson zich tot Achilles met het verzoek als gastheer op te 
treden voor een jeugdgroep van een nieuwe korfbalvereniging in Derby, Engeland. Achilles zei 'ja'. Wilson verwittigde 
de grote initiator van de club, Mrs. Irene Stone en zij schreef meteen een brief aan de voorzitter van Achilles, Jos van 
Beek. De eerste brief en bijna alle volgende zijn bewaard gebleven. Ze schetsen een beeld van het enthousiasme en van 
het doorzettingsvermogen van Irene Stone.  Want reken maar dat er veel werk verzet moest worden, zowel in 1953 als 
in 1954, toen wij een tegenbezoek aan Derby brachten. 
 
Koos Hogendonk is één van de mensen voor wie de trip naar Derby van grote betekenis is geweest. Hij ging na zijn 
studie en militaire dienst bij Shell werken en werd in 1969 overgeplaatst naar Londen. Hij is toen gestopt met 
korfballen. Koos is in 1993 met pensioen gegaan en heeft zich toen permanent met zijn Engelse vrouw in Londen 
gevestigd. 
 
Harald Braakman 

 
Koos Hogendonk staat links in de tweede rij 

 
HERINNERINGEN AAN 1954 
Door Koos Hogendonk 
 
Nederland was nog een zelfstandige, weinig internationaal georiënteerde staat. Reizen naar het buitenland was nog 
bijzonder, als je de grens overging, kreeg je een stempel in je paspoort. De meeste vakanties werden doorgebracht in 
eigen land, op de Veluwe, in Drenthe of in de Achterhoek. Ook bleef men gedurende de vakantie periode wel gewoon 
thuis. Dat in die tijd onze reis naar Engeland bijzonder was blijkt wel uit de mededeling van de Achilles voorzitter Hans 
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Broers, die in de Leeuwenkrabbels (juli ’54) schreef ‘Meisjes en jongens, jullie gaan naar een vreemd land en zijn daar de 
gasten van buitenlanders. Dit houdt in dat je de Nederlandse naam in den vreemde moet hooghouden...’ 
 
Internationale situatie 
Onze vakantie vond plaats betrekkelijk kort na de tweede wereldoorlog, nog lang niet alle wonden van de oorlog waren 
fysiek en psychisch al geheeld. Het leven werd beheerst door de koude oorlog, de dreiging van het communisme en het 
gevaar van de atoom- en waterstof bom. 
Drie grote mannen uit de oorlog waren (weer) aan de macht. Stalin was, in 1953, overleden en opgevolgd door 
Chroetsjof, Churchill was Prime Minister, in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten was Eisenhower 
President, in Nederland hadden we het derde kabinet Drees, met onder andere Luns, Beels, Cals en Zijlstra als de 
steunpilaren van Willem Drees (ook een oud-korfballer). 
De Europese Gemeenschap stond nog in de aanloopfase. De Benelux was in 1948 van kracht geworden, De Europese 
Gemeenschap voor kolen en staal in 1952 opgericht. Het verdrag van Rome werd pas in 1946 getekend. 
 
De nationale situatie 
De vijftiger jaren worden wel gekenmerkt als de jaren waarin het ergste puinruimen voorbij was en zelf langzaam maar 
zeker op weg waren naar de welvaartsstaat. De handen werden altijd nog uit de mouwen gestoken zonder zeuren. Want 
het Marshall plan was beëindigd en we moesten weer op eigen benen staan. We hadden een hiërarchisch, 
gezagsgetrouwe, verzuilde en sobere maatschappij die door mannen werd gedenomineerd. 
 
Soberheid 
Sinds begin jaren vijftig is het leven zo ontzettend veranderd dat het bijna niet meer is voor te stellen hoe het toen was.  
De meesten van ons woonden toen in huurhuizen. Er was geen centrale verwarming, slechts een kolen gestookte 
kachel, in de huiskamer, die ’s avonds ook nog uitging. Veel huizen hadden geen badkamer maar een douche. De 
meeste keuken waren standaard en simpel. En de was werd op maandag met de hand gedaan, wasmachines en 
droogtrommels waren nog onbekend. 
 
We fietsten nog, er waren heel weinig auto’s. En alleen vanwege de ouderdom of als het heel slecht weer was maakte 
men van de tram of bus gebruik, zoals tram 6 die over de Mient reed. 
Boodschappen werden gedaan bij de Gruyter (met het snoepje van de week EN betere waar). Brood kocht men bij Hus 
of Paul Keizer, en melk bij de Sierkan. Daarnaast kwamen alle leveranciers langs de deur, zoals de melkboer, bakker, 
kaasboer, aardappelboer, groentenboer. 
Zwart wit TV stond nog in de kinderschoenen (zo’n twee uur uitzending per week). We leefden nog met de radio: vaak 
geen radio maar radiodistributie. Met programma’s als de familie Doorsnee, de Bonte Dinsdagavond trein, Negen Heil 
de Klok, Ome Keesje, Mimosa. Gebracht door artiesten als Jan de Cler, Alexander Pola, Karel Prior en Wim Sonneveld 
(als Willem Parel). En de hoorspelen ‘Paul Vlaanderen’ en ‘Sprong in het Heelal’ hielden ons ook aan de radio 
gekluisterd. 
We communiceerden nog per brief of briefkaart. En sommigen onder ons (althans de ouders) hadden een telefoon. 
Mobiele telefoons zoals iedereen nu heeft bestonden dus niet. Daarom was beloofd dat er een telegram uit Derby zou 
worden gestuurd aan de voorzitter, Hans Broers, wanneer de groep Achillianen goed was aangekomen.  Ik citeer uit de 
Leeuwenkrabbels: Vele ouders bellen mij om te vragen of het telegram dat na aankomst in Engeland zou worden verzonden al bij mij 
was gearriveerd. Eerst de volgende dag werd door het telegraafkantoor de inhoud aan mij telefonisch doorgegeven. Het luidde ‘Gezond 
aangekomen. Stemming prima – Achilles’. 
 
Economie 
De Marshall hulp was in 1952 beëindigd en Nederland moest weer op zijn eigen economische benen gaan staan. 
Spullen werden pas vervangen als ze versleten waren, niet als de mode dat voorschreef. De laatste artikelen waren net 
van de bon. Aangezien de Achillesshirts moeilijk te krijgen waren (en niet zo goedkoop) speelden een aantal van mijn 
vriendjes in een wit shirt met daar los overheen een zwarte baan! 
De gevolgen van de watersnoodramp van 1953 legden een zware druk op de economie. De werkweek telde nog 48 uur, 
verspreid over 6 dagen. Het salaris werd veelal aan het eind van der maand contant uitgereikt, veel mensen kregen hun 
loon per week.  
Ook het overige geldverkeer was ‘contant’, postgiro of bankrekening kende men niet, laat staan de credit card! 
Men plakte op een briefkaar aan een familielid een postzegel van 2 cent. En een 10 rittenkaart van de HTM kostte 1 
gulden. Overigens was het Pond Sterling toen nog 12 gulden en 60 cent waard. Nu het Pond 1,49 Euro. 
 
Ontspanning 
In de Vruchtenbuurt hadden wij niet te klagen over mogelijkheden om ons te ontspannen. Naast het korfballen op 
Achilles konden we ons vermaken aan het Stille Strand ten zuiden van het Verversingskanaal, de zwembaden in de  
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Mauritskade, de Regentes en Zuiderpark en de bioscopen zoals Capitol, West End, Flora, Odeon, Olympia, Corso, Rex, 
Apollo, Hollywood, Thalia, Passage en Metropole. 
De Snip en Snap revue was bijzonder populair. Bekende theaters: Scala (naast de Bijenkorf, helaas afgebroken) en het 
gebouw voor K. en W (afgebrand). ‘Live’ muziek was er ook; nog Nederlandstalig met artisten als Max van Praag, Eddy 
Christiani (ik zie de zon, al schijnt ze niet….), de Selvera’s (Twee reebruine ogen..), The Ramblers onder leiding van 
Theo Uden Masman met zang van Marcel Thielemans. 
 
 

            
 
Achilles 
Bij het doorbladeren van de Leeuwenkrabbels van 1954 komen een aantal zaken in bijna iedere aflevering terug: de 
magere prestaties van het Eerste (ook de andere twaalftallen hadden op dit gebied problemen) en het feit dat wij weinig 
aspiranten hadden. 
 
Het eerste team bestond uit: Ali Blok, Annie in ’t Hol, Pleun Massa, Thea Kamstra, Jeantje Seller, Annie van der Laaken 
(dames) en Freddy Broers, Tonny Hoogwater, Lex Huinder, Kees Kelly, Kees Putto, John Moulijn, Walter Smaalders 
en Jules van Bergen (heren). 
Het Achillesbestuur was als volgt samengesteld: Hans Broers (voorz.), Nel Kamp (secr.), Attie Cammel (Penn.m), Ciska 
van Dijke (wedstrijd), Jan Delcour (Asp. Wezen), Lex Huinder en Thea Kamstra. 
 
Achilles was toen al een ludieke vereniging. Zowel de Leeuwenkrabbels als de Pees bevatten geestige en gevatte 
artikelen. Menig korfbalvereniging was daar jaloers op! 
Ook de revues die Achilles schreef, regisseerde en produceerde waren van een hoog gehalte. Diegene die hier alle lof 
voor verdiende was Wim Cammel. Zijn vindingrijkheid was geweldig! Voor de aspiranten werd er ieder jaar een 
zomerkamp georganiseerd, iets waar Achilles bij de andere verenigingen ook bij voorop liep. 
 
Tenslotte, na het praten over de afgelopen jaren, nog twee belangrijke feiten uit de Leeuwenkrabbels van juli 1954. In het 16 juni nummer 
wordt Jan Delcour gefeliciteerd met het behalen van zijn Ingenieursdiploma op 24-jarige leeftijd. En daarna wordt het huwelijk 
aangekondigd van Jan Delcour en Tiny Swart op 7 juli om 2 uur in het Stadhuis in de Javastraat. Het paar gaat wonen aan de Suezkade 
in Den Haag. 
 
Dit verklaarde het bericht dat in de lokale krant van Derby stond vermeld nadat we daar gearriveerd waren met als hoofd ‘couple just 
married on honeymoon  with 16 children!!' 
Nu nog zijn we Jan en Tiny Delcour en Paula Wasseneer zeer dankbaar voor de tijd en moeite die zij gestoken hebben in onze trip naar 
Engeland. 
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Trouwfoto Jan Delcour en Tiny Swart 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Groot nieuws op sponsorgebied! 
**************************** 

 
Eind augustus werd al voorzichtig aangegeven dat het kledingfonds gaat stoppen. Volgend seizoen kopen 
alle Achillianen via een webshop alle benodigde kleding. Daar gaan we jullie bij deze meer over vertellen! 
Deze verandering hangt namelijk samen met een nieuwe stap op zowel kleding-, als sponsorgebied. Het 
huidige kleding- en sponsorcontract loopt binnenkort af en dus gingen we op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden. En dat is gelukt! Oplettende kijkers zagen de staf van de selectie afgelopen weekend al in 
nieuwe kleding lopen en langs de lijnen hangt ook een nieuw (sponsor)doek… Deze Erima kleding is het 
beginnetje van een nieuwe kledinglijn en wordt gesponsord door onze toekomstig hoofdsponsor: Zeefdruk 
Westland!  
 
Hoofdsponsor én kledingleverancier 
Verschillende opties werden bekeken, voor- en nadelen werden afgewogen, maar we kunnen jullie vertellen dat de 
oplossing uiteindelijk héél dichtbij bleek. Zeefdruk Westland, het bedrijf van Menno Overwater, gaat samen met Erima 
onze kleding verzorgen. Binnenkort (nog onder voorbehoud, maar: november hopen we!) wordt een webshop 
gelanceerd, waar alle leden hun wedstrijd- en trainingskleding kunnen aanschaffen. Hierin wordt alle Achilles-kleding 
verkrijgbaar: wedstrijdshirts, trainingspakken, rokjes, broekjes, sporttassen en natuurlijk Menno’s welbekende Achilles 
supportersjasje. Belangrijk om rekening mee te houden: alle spelende jeugdleden moeten in januari 2021 minimaal 
een eigen wedstrijdshirt aanschaffen. Alle overige kleding en accessoires zijn optioneel. Maar… Die wíl je, en passen 
bijzonder goed als cadeau vanuit de jute zak van de Sint of onder de boom rond kerst! 
 
Maar... Menno en zijn Zeefdruk Westland zullen ons niet alleen helpen als kledingleverancier. Menno ging namelijk 
direct een stap verder en gaf aan graag de nieuwe sponsor van onze selectie te willen worden. Dit betekent onder 
andere dat vanaf 1 januari 2021 de naam van Zeefdruk Westland op de wedstrijdshirts van 1 en 2 te zien zal zijn, maar 
ook dat onze selectieleden binnenkort te spotten zijn met gloednieuwe trainingspakken en tassen. Als vereniging zijn we 
natuurlijk verheugd en dankbaar dat in gekke tijd als deze, zo snel een nieuwe hoofdsponsor voor de selectie is 
gevonden, wederom vanuit een warm hart binnen onze eigen club. Menno, bedankt hiervoor! 
 
Hiermee nemen we binnenkort afscheid van onze huidige hoofdsponsor SNS, die we natuurlijk ook enorm willen 
bedanken voor hun bijdrage in de afgelopen 3 jaar. Elly: ook nogmaals dank voor jouw inzet hierin!  
 
We verheugen ons op een prettige samenwerking. De samenwerking tussen Achilles, Zeefdruk Westland en Erima 
wordt officieel gemaakt op zaterdag 26 september in de rust van de derby tussen Achilles 1 en Die Haghe 1. Namens 
ons bestuur zullen Roger Kalberg en Arthur Bolder aanwezig om de overeenkomst te tekenen, Menno Overwater zal 
aanwezig zijn namens Zeefdruk Westland en tot slot wordt Erima vertegenwoordigd door de heer J. Driessen. 
 
Een extra reden om deze dag naar het eerste te komen kijken! 
 
Het Bestuur 
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Achilles scoort voor de nieuwe kantine tijdens ‘Scoren voor jouw Vereniging’ 2020! 
************************************************************************* 

 
Op woensdag 30 september organiseert Achilles een belactie, gefaciliteerd door 
de VriendenLoterij, om zo geld in te zamelen voor de bouw van de nieuwe 
kantine. En daar kunnen we de hulp van alle leden goed bij gebruiken. Des te 
meer omdat de omstandigheden met betrekking tot corona zorgen voor extra 
financiële uitdagingen.  
 
Op 30 september tussen 18.30 en 22.00 uur kun je een telefoontje verwachten 
van een van onze vrijwilligers met de vraag of je mee wilt spelen met de 
VriendenLoterij voor Achilles. Een aantal selectieleden is bereid gevonden om 
deze avond naar alle leden te bellen of jullie mee willen doen met deze actie. 
Meedoen is de moeite meer dan waard, want: 
 
• Minimaal 40% van de lotprijs komt ten goede aan de nieuwbouw; 
• Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je maandelijks kans op fantastische prijzen; 
• De VriendenLoterij keert tijdens de actie ‘Scoren voor jouw Vereniging’ extra geldbedragen uit aan de vijf clubs, 
verenigingen en stichtingen die de meeste loten hebben verkocht. 
Laten we dus gaan voor zoveel mogelijk loten, om zo extra geld voor de club bijeen te brengen. Hoe meer loten 
Achilles verkoopt, hoe meer geld we bijeenbrengen voor de nieuwe kantine. We vragen jullie daarom allemaal je 
telefoon op 30 september tussen de genoemde tijdstippen extra goed in de gaten te houden.  
 
We rekenen op ieders begrip en op zoveel mogelijk medewerking. Achilles, meer dan een club. 
 
Het Bestuur 
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TC 
*** 

 
Trainersbijeenkomst 
****************** 

 
Het nieuwe jaar is begonnen! We hebben een sterke, enthousiaste trainersgroep op de velden staan. De TC is heel blij 
met al de passie en inzet waarmee onze jeugdploegen begeleid worden. Vrijdag 25 september gaan alle jeugdtrainers de 
volgende stap zetten. Het doel van de avond is om helder te krijgen hoe we Achilles op korfbal-technisch gebied verder 
kunnen ontwikkelen. Tijdens deze trainersbijeenkomst gaan we brainstormen over ontwikkelpunten, in gesprek over 
nuttige trainingsmethodes en dagen we de trainers uit om vooral verder te denken voor hun spelers. Tymen, onze 
nieuwe JeugsSportCoördinator (JSC) komt kennis maken en zal iets vertellen over wat er komend jaar op stapel staat. 
In de wandelgangen zijn de eerste ideeën al gedeeld! 
We verwachten alle jeugdtrainers om 19.30u op het Achilles veld. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, meld je dan 
af bij Danique de Bruijn. We zien elkaar de vrijdag de 25e! 
 
De TC 
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Activiteiten Agenda Senioren 

30-09 
14-10 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

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

 
KOAG – Achilles 17-22 
KOAG 2 – Achilles 2 14-11 
Achilles 3 – KCC/CK Kozijnen 4 17-16 
Achilles 4 – Weidevogels 4 20-7 
Die Haghe 4 – Achilles 5 14-19 
Excelsior 6 – Achilles 6 16-12 
Achilles 7 – Maassluis 5 8-9 
Dunas 5 – Achilles 8 14-8 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
KOAG – Achilles 17-22 
Refleks – Die Haghe 15-15 
RWA – ONDO 15-16 
HKV/Ons Eibernest – Maassluis 21-14 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Achilles 3 3 0 0 6 56 44 12 0 
KOAG 3 2 0 1 4 56 50 6 0 
ONDO 3 2 0 1 4 52 51 1 0 
Refleks 3 1 1 1 3 49 47 2 0 
Die Haghe 3 1 1 1 3 45 50 -5 0 
HKV/Ons Eibernest 3 1 0 2 2 53 52 1 0 
RWA 3 1 0 2 2 51 51 0 0 
Maassluis 3 0 0 3 0 47 64 -17 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles alleen op kop na zege op KOAG 
"Ik wil meedraaien met de top drie waartoe ik KOAG en RWA ook meereken," vertelde Achillescoach Glenn 
de Vries twee weken terug na afloop van de gewonnen ouverture tegen Refleks. Twee wedstrijden later is 
Achilles zonder puntverlies koploper en heeft het na RWA ook KOAG in eigen huis geklopt (17-22). 
 
Onder prachtige weersomstandigheden kon Achilles in Krimpen aan de IJssel aan de bak. KOAG was de ongeslagen 
gastheer en legde de Achillianen direct het vuur aan de schenen. De jonge Haagse ploeg begon stroef en leek te veel 
respect te tonen voor de ervaren en bepalende spelers van de thuisploeg. Die lieten zich dan ook meteen gelden 
waardoor snel een 5-1 stand op het scorebord stond. Daarna speelde Achilles langzaam schroom van zich af en vond 
weer aansluiting wat resulteerde in een 7-7 tussenstand na een sterk tweede deel van de eerste helft. 
"Wij kwamen goed in ons spel. Gedoseerd en met veel discipline voerden wij onze opdrachten en taken uit," zag 
Achillescoach De Vries. Het veerkrachtige Achilles miste vlak voor rust nog een strafworp maar ging wel met een nipte 
voorsprong van 9-10 de rust in te gaan.  
 
Vlak na de rust viel de 9-11 en liep Achilles met fris aanvallend spel en een collectief verdedigend blok uit naar 10-14. 
Dat bleef zo doorgaan en via 12-18 controleerde de Haagse formatie de wedstrijd naar 17-22. 
 
"Een zeer trotse staf, die door nauwelijks ingrijpen de ploeg haar gang liet gaan," reageerde De Vries na afloop. "Er was 
in het veld namelijk veel overleg en daardoor ontstonden verrassende oplossingen. Iedereen scoorde mee en bepaalde 
spelers stonden op tijd op". Opvallend was de tomeloze inzet van topscorer Rick Pot die hun topspeler Peter Scheek, 
ex-korfballeague, aan banden legde en de blijkbaar onvermoeide Pepijn van Loon die na een hele wedstrijd in Achilles 2 
een groot deel van de wedstrijd in Achilles 1 werd ingezet.  
 
"Ik vraag mij oprecht af waar het plafond van dit team ligt. Zelf vermoed ik dat het team zijn eigen optimale kracht nog 
niet kent. Een goede reden om op de ingeslagen weg door te gaan," glundert De Vries. 
 
Volgende week wacht Achilles weer een thuiswedstrijd. Het gaat om de eerste derby van het seizoen tegen Die Haghe. 
"Dat zijn altijd speciale wedstrijden die veel van het mentale aspect van de spelers vergen. Wij gaan een manier vinden 
om dat voor eens en altijd goed aan en op te pakken. Daar hebben wij nog een week voor," besluit De Vries. Aanvang 
is 15:10 aan het Pomonaplein.  
 
KOAG 1-Achilles 1 
Zaterdag.. de mooiste dag van de week! 
 
Wij stonden met zijn allen klaar om een wedstrijd te spelen die zou gaan bepalen wie er alleen 
bovenaan zou gaan staan in onze poule. Best een hoge druk die daarbij kwam kijken dus! 
Maar.. we waren er meer dan klaar voor, de trainingen voorafgaand aan deze wedstrijd zaten 
namelijk vol inzet, plezier en motivatie.  
Het was heerlijk weer in Krimpen aan den IJssel en de ploeg was fit. Een mooie combinatie voor een prachtige 
wedstrijd. We begonnen echter helemaal niet scherp, het leek even alsof we al onze taken waren vergeten. De stand liep 
uit tot een 5-1 achterstand en we moesten het roer omgooien en veerkracht tonen. Dat gebeurde gelukkig ook, we 
gingen voor elkaar werken en dat resulteerde in een ruststand van 9-10 in ons voordeel.  
Na een motiverend praatje van de coaches en spelers begonnen we vol goede moed aan de tweede helft. Er was geen 
sprake van verliezen van deze ploeg, we waren één voor één allemaal beter en dat moesten we gaan laten zien. Nou, dat 
is wel gelukt.. Iedereen scoorde mee, we hebben strijd getoond en we gingen voor iedere bal tot het einde. Eindstand 
17-22, dit tegen een ervaren ploeg is mooi om te zien. Ik ben trots op de manier hoe wij als selectie doorgaan en laten 
zien dat ieder individu belangrijk is.  
Volgende week een thuiswedstrijd tegen Die Haghe, weer een wedstrijd om ons dichterbij het kampioenschap te 
brengen! De teams van de week zijn de E3 en E2, kom hen aanmoedigen tijdens het oplopen (en blijf daarna ook naar 
ons kijken 😉😉?) 
 
Benthe 
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Koag 2 - Achilles 2 
De 3e wedstrijd stond op het programma. Bij aankomst scheen de zon volop en beloofde het een mooie dag te worden. 
We begonnen met de bespreken onder leiding van hoofdcoach bart omdat bas achter het hek moest plaatsnemen. 
Iedereen had er zin in en we zouden vol goede moed aan de wedstrijd beginnen. Helaas hebben we nog steeds last van 
blessures, persoonlijke problemen en natuurlijk tw maken met covid 19. De wedstrijd begon scherp maar de scores 
bleven uit... de acties waren goed er werd hard gewerkt maar met rust stond er maar weer een 5 - 5 op het scorebord 
dat is te weinig. Goed verdedigd wel maar we moeten veel meer scoren de 2e helft leek het goed te gaan aan het begin 
maar de goals bleven uit ook na een aantal wissels wilde het niet lukken en hebben we de wedstrijd helaas verloren met 
14 - 11 gelukkig hebben we daarna een mooie wedstrijd van het 1e gezien!  
Supporters bedankt en tot volgende week de mooie derbys tegen die haghe aan het eigen veld! Daar gaan we weer voor 
de punten.  
 
Cliff 
 
Achilles 3 - KCC/CK Kozijnen 4 
Afgelopen zaterdag mochten we er aan geloven als team 3. Een groot deel van deze groep heeft de afgelopen jaren al 
meerdere keren tegen dit ervaren team mogen spelen. Veelal gingen deze wedstrijden in ruime cijfers verloren. Het is 
namelijk een team wat meerdere jaren bij KCC in het 1e heeft gespeeld en zo dus veel ervaring mee brengt in het veld. 
Wij hadden als jonge ploeg de taak om het KCC gedurende de hele wedstrijd lastig te maken en wel mee te komen in de 
score.  
 
Na een aantal minuten bleek dat ons dit beter lukten dan dat wij van tevoren konden hopen. We waren op alle vlakken 
scherp en konden gedurende de 1e helft prima mee komen. Wel telkens tegen een gaatje van 2 a 3 goals moeten 
aankijken, maar we lieten ons daar niet door van de wijs brengen. Tot aan vlak voor rust konden wij dus prima mee met 
dit ervaren KCC. Hiermee bedoel ik niet dat het hierna minder zou gaan. Er gebeurde namelijk iets wat ik, en heel veel 
andere in en rondom het veld, nog nooit hadden gezien of meegemaakt. Een speler van KCC nam een schot achter de 
paal en liep achteruit door tegen een paal die tegen het hek op de grond lag. Deze speler leek het wel een goed idee om 
deze paal vervolgens, uit frustratie, achterover het publiek in te gooien. Bedenk je maar even dat er op dat moment daar 
een klein kind zou lopen of 1 van de mensen in het publiek geraakt zou worden door de rondvliegende paal. Gelukkig 
kunnen we er achteraf op terug kijken dat het bij een vliegende korfbalpaal is gebleven. Uiteraard heeft dit voor 
behoorlijk veel commotie gezorgd vlak voor en in de rust. Het verhaal is natuurlijk vanaf beide kanten niet goed 
aangezien die paal daar nooit zou mogen liggen tijdens een wedstrijd. Aan de andere kant is dit gedrag natuurlijk ook 
niet goed te praten. Na een aantal korte gesprekjes over en weer en persoonlijke excuses naar ons en het publiek wat op 
die plek stond konden we de 2e helft hervatten. In de rust tegen elkaar gezegd dat we 3 puntjes achter stonden en dus 
alles nog mogelijk was en dit het moment was op sportief revanche te nemen op dit voorval.  
 
We konden na verloop van tijd voorzichtig aansluiten bij KCC om vervolgens telkens op 1 goal verschil te komen. 
KCC counterde elke keer wel terug na onze aansluitingstreffer. Dit was ook een beetje het beeld van de eerste 20 
minuten in de 2e helft. Telkens als wij scoorde, counterde KCC terug naar 2 verschil. We voelde dat we niet moesten 
opgeven en dat vandaag de dag was dat er een resultaat in zat tegen deze ploeg. We bleven ons ding doen en uiteindelijk 
lukte het ons langs zij te komen. De laatste 10 minuten gingen we dus in met een gelijke stand. Na al het harde werk en 
terug knokken naar eindelijk die aansluiting konden we onszelf belonen. Voor het eerst in de wedstrijd hadden we een 
voorsprong te pakken. Nog 1 keer kwam KCC daarna langs zij maar dat was dan ook het laatste moment. Met opnieuw 
een voorsprong van 1 goal probeerde wij de wedstrijd uit te spelen. Ondanks dit niet helemaal vlekkeloos ging lukten 
het ons wel want 20 seconden voor tijd maakten we dan eindelijk die bevrijdende “2-verschil”. KCC maakte wel nog de 
17-16 maar net nog maar 5 seconden te spelen maakte dit niet meer uit. Het is ons gelukt! We hadden dit van tevoren 
zeker niet verwacht en dat maakt de overwinning alleen maar lekkerder. Complimenten naar de gehele groep hoe we dit 
na het incident vlak voor rustig hebben opgepakt. We hebben de emoties kunnen omzetten naar een sportief revanche! 
Na flink wat gezelligheid nog na de wedstrijd op het veld konden we de zaterdag met een heerlijk gevoel afsluiten. 
Volgende week wacht ons de wedstrijd tegen Avanti 3, voor ons ook zeker geen onbekende ploeg. We zullen weer alles 
geven om daar ook een resultaat mee te pakken. 
 
Wesley 
 
Achilles 4 – Weidevogels 4 
Afgelopen zaterdag speelde Achilles 4 tegen Weidevogels 4. Het was helaas geen 
heel spannende wedstrijd. Weidevogels was een jonge ploeg en eigenlijk geen maat voor de meer ervaren toppers uit 4! 
In plaats van de wedstrijd te beschrijven draag ik dit verslag daarom op aan mijn geweldige medespelers, en eentje in 
het bijzonder.  
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Pam pam pam… wie zou dat zijn?  
Het is niet onze topscorer omdraaiballetjes onder de korf, Michael.  
Nog is het een van onze jongste aanwinsten, Pauline of Mariska.  
Tjitse prijst zichzelf al voldoende (wel met een gezonde dosis zelfspot) en Audrey wordt al aanbeden door haar kids.  
Marieke heeft zichzelf gepromoot tot onze coach.  
Nee, het is iemand met grote praatjes, maar een klein hartje.  
Fabian denken jullie nu misschien! Nee, deze mooi man ontspringt de dans vandaag. 
Ook Kelly en Jeanette zijn het niet.  
Jeanette is tegenwoordig multi-inzetbaar voor 4 én 5, maar haar houden we wel tevreden met pizza na de wedstrijd.  
Aan Kelly dragen we het volgende verslag op, omdat zij ons team door een operatie binnenkort alweer moet verlaten.   
Dan blijven Timme en Twan over.  
Wij Zeeuwen blijven altijd nuchter, dus Timme deze eer gaat helaas aan jou voorbij.  
Twan, dit verslag wordt opgedragen aan jou! Zaterdag is namelijk vastgesteld dat we allemaal heel benieuwd zijn naar 
jouw schrijfkunsten. Je roept altijd dat je geen verslag wil schrijven, maar na de wedstrijd weet je heel goed uit te leggen 
wat er allemaal goed is gegaan en wat beter had gekund. Waarom schrijf je het niet op? Denk aan al die Achillianen die 
jouw inspirerende woorden en scherpe analyses kunnen lezen. Misschien groeit dit wel uit tot een wekelijks artikel in de 
Vruchtenpers. Pak deze kans, maak ons trots en schrijf volgende week jouw eerste, meesterlijke verslag!   
 
Groeten,  
Katrien 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – Die Haghe A1 14-32 
RWA A1 – Achilles A2 14-15 
OZC A1 – Achilles A2 16-15 
Achilles A3 – Dunas A2 0-21 
Achilles B1 – Meervogels/Fisica B1 18-9 
Vriendenschaar B3 – Achilles B2 6-5 
Refleks C1 – Achilles C1 23-6 
Achilles C2 – Phoenix C2 6-6 
Achilles D1 – Fortuna/Delta Logistiek D2 18-5 
Valto D4 – Achilles D2 0-11 
Achilles D3 – Dunas D2 1-4 
Die Haghe E1 – Achilles E1 7-12 
Achilles E2 – valto E3 9-6 
Achilles E3 – Fortuna/Delta Logistiek E3 3-12 
Refleks E4 – Achilles E4 5-2 
Achilles E5 – Dunas E2 1-1 
Twist F1 – Achilles Tijgers 4-4 
Veo F2 – Achilles Beren 3-6 
 
We zijn begonnen!! Ja inderdaad al drie weken, maar na de eerste twee wedstrijden hadden de trainers geen tijd om een 
verslag te maken, dus hierbij een verslag van de eerste drie wedstrijden van de kanjers uit de E2. 
 
De eerste wedstrijd van het seizoen mocht de E2 bij Ondo spelen. Helaas kon Luuk W er niet bij zijn omdat hij erg 
verkouden was. Luuk D, Soe, Mila en Jarmo waren er wel en stonden klaar om te gaan knallen. Helaas viel Jarmo al na 
2 minuten uit met pijn aan zijn knieën. Gelukkig was Semm H bereid om met ons mee te gaan om bij nood in te vallen. 
Semm kreeg een hele moeilijke opdracht mee het veld in; laat maar niet zien hoe goed je bent. Semm heeft dit heel knap 
gedaan!!  
Na een korte voorsprong van Ondo, lieten onze E2 kanjers al snel zien de betere te zijn. We zagen leuke combinaties, 
waarbij er mooie goals werden gemaakt. Deze wedstrijd een speciale vernoeming voor Mila. Zij had ineens helemaal 
door hoe ze een doorloop moest verdedigen. Met een grote glimlach op haar gezicht schakelde ze haar tegenstander 
helemaal uit. Eindstand: 3-9  
 
Het tweede weekend stond de intussen klassieker super leeuwen - super vissen op het programma. De afgelopen twee 
jaar hebben deze teams elkaar al meerdere keren getroffen en waren dat altijd leuke wedstrijden 
De Achillesleeuwen schoten goed uit de startblokken en pakten een voorsprong. Er werd goed rond gespeeld en ook 
een aangeef neergezet. Wat de weken ervoor is getraind was goed terug te zien. Jarmo mocht deze wedstrijd 10 minuten 
mee doen, waarin hij liet zien ook met vervelende knieën goed ballen te kunnen onderscheppen 
Er stonden twee hele fanatieke ploegen in het veld, alle kinderen waren keihard aan het knokken. KVS kwam goed 
terug en leek er zelfs met de punten vandoor te gaan. Waar de E2 kinderen in de laatste pauze aangaven hardstikke moe 
te zijn, was dat niet terug te zien in het veld. Onder leiding van Luuk W, hij gaf in dit kwart twee prachtige assist en 
scoorde er zelf ook nog één, eindigde de wedstrijd in 8-8. 
 
Afgelopen weekend speelde de E2 tegen medekoploper Valto. KVS had gelijk gespeeld tegen deze ploeg, dus we wisten 
dat het niet makkelijk zou worden. Een groot gedeelte van de wedstrijd hebben wij als coaches staan genieten van hoe 
snel onze E2ers hetgeen wat zij op de training leren in de wedstrijd laten zien. Luuk D is voor ons wereldkampioen 
doorlopen aangeven. Naast dat hij altijd zijn goals meepikt, staat hij vaak in de aangeef. Dit doet hij zo goed dat er deze 
wedstrijd zelfs twee doorlopen zijn gescoord doordat hij zo goed aangaf. Naast Luuk D viel ook Soe deze wedstrijd op, 
want zij heeft bijna iedere bal met haar buitenste hand gegooid, iets waar hard op wordt getraind. Daarnaast schakelt zij 
zo snel om naar de aanval dat geen tegenstander haar kan bijhouden.  
Na een gelijkopgaande wedstrijd trok Achilles E2 aan het langste eind, ze wonnen met 9-6. 
 
Lieve, leuke E2ers. Wij zijn super trots op jullie. Naast dat jullie veel lol trappen met elkaar, wordt er ook echt leuk en 
goed gekorfbald.  
Als jullie dit zo volhouden wordt het een heel gezellig en ook leerzaam seizoen! 
 
Groetjes Marije en Rianne 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles C2 – Phoenix C2 
Het was een spannende wedstrijd, want Phoenix stond op nummer 2 en Achilles op nummer 1. Tot de rust stond het 
3-4. Maar na de rust eindigde de wedstrijd met 6-6 dus jammer genoeg had Achilles niet gewonnen, maar gelukkig ook 
niet verloren. Bedankt Niek voor het fluiten en Dirk, Jim en Erik voor het invallen. Gamze en Simon bedankt voor het 
coachen.  
 
Joost 
 
Twist F1 - Achilles F-side part 1  
‘Ach, dan heb je tenminste wat aan je dag’. Dit cliché was (wederom) toepasbaar voor de F-
side. Voor beide teams was het 8:00u verzamelen. De bikkels van Achilles F-side part 2 
mochten hun kunsten vertonen bij VEO en de bikkels van Achilles F-side part 1 mochten dat 
bij Twist te Vlaardingen doen. 
 
Maar eerst even terug naar eerder deze week en wel naar een warme Prinsjesdag. Kinderen waren de hele dag vrij en 
hadden lekker genoten van het lekkere weer. Sommigen speelden lekker buiten de hele dag en anderen speelden lekker 
op het strand. Na zo’n lekkere warme vrije dag, wat doe je dan? Juist! Met bijna de hele groep gewoon trainen! 
Uiteraard hadden de toptrainers weer voor een uitgebalanceerde training gezorgd; er werd afwisselend fel getraind  en 
met water gespeeld! Na twee en half schooldag bikkelen stond er op vrijdag wederom een bijna complete groep. 
 
Weer terug naar de zaterdag. In Vlaardingen stonden de tijgers in te schieten en de ballen raakten alles behalve de 
mand. Het bleek te liggen aan het feit dat de armen nog niet wakker waren. Na een aantal keer schieten om de armen 
wakker te maken werd de mand gevonden. In het praatje voor de wedstrijd werd de inmiddels standaardvraag aan 
iedereen gesteld: Wat is belangrijk vandaag? Goed verdedigen, goed vrijlopen, goed schieten, goed gooien en de bal 
onderscheppen. Allemaal goede antwoorden weer! Coach Quirina wees de kids op het antwoord wat we nog niet 
gehoord hadden: Plezier hebben! De extra vraag deze week was wederom ‘Van wie is deze bal?’. Iedereen antwoordden 
het juiste antwoord: ‘Van mij!’. Nu dat er in zit was er ruimte voor nóg een opdracht: Blijf verdedigend met je billen 
tussen je tegenstander en de paal. 
 
Over de wedstrijd kan ik kort zijn: Wat waren ze goed! Qua spel was het weer beter dan de week er voor en 
verdedigend waren ze super! Er waren ook veel onderscheppingen en bij een aantal aanvallen was iedere speler 
betrokken voordat er geschoten werd. Natuurlijk waren er plaatsfouten en stonden er af en toe kids van Twist vrij, 
maar dat hoort er bij. 
 
Het leek er lang op dat we 2 punten mee zouden nemen, maar in de laatste secondes van de wedstrijd maakte Twist 
alsnog de gelijkmaker: 4-4. Het gevoel van een verloren punt maakte snel weer plaats voor het gevoel wat, net zoals de 
vragen voor de wedstrijd, ondertussen standaard is geworden: trots! 
 
Na de wedstrijd werd er een teamfoto gemaakt en het resultaat vinden jullie onderaan dit verslag. 
 
Komende zaterdag is er weer een thuiswedstrijd. Ashlyn, Faylinn, Hanna, Boris en Brandon zullen alles uit de kast 
trekken om jullie te entertainen! Dus als je nog wat aan je dag wil hebben én een leuk begin van de dag wil hebben: om 
09:05 begint de wedstrijd tegen Nieuwerkerk F3. 
 

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

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
16 okt  27 nov  
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
Deze week 3 jarige t.w. Jill Hollander, zij viert 22 septermbet haar 13e verjaardag. Op dezelfde dag is 
Fleur Verwijs jarig, zij viert haar 10e verjaardag. En deze week sluit Lynn Huisman de rij jarige, zij viert 
26 september haar 12e verjaardag. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 

Jaja: de lotenboekjes voor de Grote Clubactie zijn weer binnen! 
******************************************************** 

 
Vanaf zaterdag 19 september mogen er weer loten verkocht worden. De boekjes voor F 
t/m C1 worden bij de trainingen of wedstrijden uitgedeeld. Al deze spelers krijgen een 
persoonlijk lotenboekje waarmee ze namens Achilles loten kunnen verkopen 
De hogere teams, team 1 tot en met de B3, krijgen per team een lotenboekje! Hier kunnen 
de (ouders van) spelers uit deze ploegen hun loten in kopen 
Vorig seizoen hebben we meer dan 800 loten verkocht dat betekende dat we meer dan 
€2000 voor Achilles hebben opgehaald.  We hopen dat iedereen zich ook dit seizoen weer zal inzetten, zodat we 
opnieuw zo’n mooi bedrag voor Achilles ophalen. 
Een lot kost €3,00 en daarvan gaat €2,40 direct naar 
onze vereniging. 
Voor het best verkopende team en voor de best 
verkopende leden zijn er leuke prijzen te verdienen.  
Is je (team)boekje vol, dan mag deze ingeleverd worden in 
de GCA doos die in de kantine zal worden neergezet. 
Heb je vragen, is je boekje vol en wil je een nieuwe of heb 
je een goed idee waardoor we nog meer loten kunnen 
verkopen? Stuur dan een e-mail 
naar groteclubactie@hkvachilles.nl 
 
Groetjes, 
Rianne en Mirjam 

mailto:groteclubactie@hkvachilles.nl
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AC 
*** 

 
Wauw! Wat een lekkere sportdag was dit! Fantastisch weer, perfecte locatie en heul veul 
kids! Bij de ABC jeugd speelden 2 teams om de eeuwige (in ieder geval tot het volgende 
moment) roem, bij de DEF wel 3 teams. Na de mooiste doelpunten bij beachkorfbal, 
de beste reddingen bij beachvolleybal en de spectaculairste tackels bij ultimate frisbee, kwamen er toch 2 winnaars uit 
de SuperSunnySundaySportprijs; team 1 en team 3! Gefeliciteerd! Geniet nog even lekker na, met de heerlijke foto's.  
 
Tot de volgende activiteit...tipje van de sluier: de jacht is geopend. 
 
AC  
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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 

 
Correctie lk 2: De naam van Ashlijn Verloop moet zijn: 
 Ashlyn  Verloop 
 
Aangenomen als lid: Timme Provoost (Achilleslidnr. 3121) 
 Liz Kluin (Achilleslidnr. 3122) 
 
Olga 
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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 09.05 uur Achilles Tijgers – Nieuwerkerk F3 
 09.15 uur Achilles B1 – Refleks B1 
 09.20 uur Achilles D2 – Excelsior D3 
 10.10 uur Achilles E2 – ONDO E7 
 10.20 uur Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
 10.35 uur Achilles A2 – KOAG A2 
 11.10 uur Achilles E1 – Dijkvogels E1 
 11.20 uur Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
 12.05 uur Achilles A1 – Meervogels/fisica A1 
 13.35 uur Achilles 2 – Die Haghe 2 
 15.10 uur Achilles – Die Haghe 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 39 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK1329 

za 26/09 
Achilles 1 -  Die Haghe 1 15:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:10 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     2 Klasse: R1F Wedstrijdnummer: WK4560 

za 26/09 
Achilles 2 -  Die Haghe 2 13:35 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 12:35 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     3 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK4477 

za 26/09 
Avanti | Post Makelaardij 3 -  Achilles 3 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach 
 Verzamelen 14:15 

Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 

     4 Klasse: R2I Wedstrijdnummer: WK4474 

za 26/09 
Phoenix 3 -  Achilles 4 17:30 

Dames Audrey de Man, Jeanette Cost, Katrien Volleman, Kelly den Heijer 

Heren Fabian van Hagen, Michael Matla, Tjitse Bouwkamp, Twan de Raad 

Coach 
 Verzamelen 16:15 

Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 

     5 Klasse: R3L Wedstrijdnummer: WK5382 

zo 27/09 
Furore 2 -  Achilles 5 14:30 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK1329
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4560
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4477
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4474
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=332
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK5382
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Dames Desiree de Bruin, Laura Rozendaal, Marian Kasten, Raquel Chapper, 
Renske Lelieveld 

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

Coach 
 Verzamelen onbekend 

Locatie De Omzoom in Assendelft 

     6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK4527 

za 26/09 
Achilles 6 -  Fortuna | Delta Logistiek 5 11:20 

Dames Anna Spetgens, Kayleigh Smit, Shirley Beck, Zoë Muller 

Heren Alex Opmeer, Ivo Rog, Mathijs Oosterhuis, Rinus Cost, Tim van der 
Zwan, Tristan Rosenbaum 

Coach 
 Verzamelen 10:35 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     7 Klasse: S-079 Wedstrijdnummer: BK10292 

za 26/09 
Fortuna | Delta Logistiek 7 -  Achilles 7 13:45 

Dames Alex van der Stap, Gamze Cinar, Judith Maes, Lena van Bijsterveld, 
Louise Boonstoppel, Nelleke de Kort, Tessa Palstra 

Heren Elmar Muller, Erwin de Laleijne, Henk Kop, Jarreth Chang, Leon van 
Dam, Rick Ruis, Sem de Raad, Tom Hoogendijk 

Coach 
 Verzamelen 12:30 

Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 

     8 Klasse: S-223 Wedstrijdnummer: BK10032 

zo 27/09 
ALO 6 -  Achilles 8 11:00 

Dames Esmee Morris, Estelle Arnts, Linnet Veltman, Quirina Wensink, Roelie 
Arbouw, Susan Middeldorp 

Heren Arie den Heijer, Fred Claassen, Ike Biekram, Joost van Soest, Joram de 
Vries, Lars Hogewoning, Roger Kalberg 

Coach 
 Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter Marcel Lakeman 
   Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 

Opmerking Reserveshirts ! 

     A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK7166 

za 26/09 
Achilles A1 -  Meervogels / Física A1 12:05 

Dames Floor Schuiten, Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Yara Koene 

Heren Kaj Labordus, Osayande Lyawe, Stef van den Brand, Zohier Belarbi 

Coach Joël Sanches, Sander Suurd 
Reserves Citlali Sip, Demi Brusse, Max Bakker, Quincy Smit 
Verzamelen 11:05 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=200
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4527
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10292
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK10032
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK7166


 30 
 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Noah de Bruijn 

     A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6828 

za 26/09 
Achilles A2 -  KOAG A2 10:35 

Dames Citlali Sip, Femke Sinnige, Sanne van der Zwan, Silja Labordus 

Heren Max Bakker, Quin Hollander, Quincy Smit, Xander Gross 

Coach Jamie van der Geugten, Marlou de Reu, Noah de Jong 
Reserves Nikki Spies, Damien Leben 
Verzamelen 9:50 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Citlali, Max en Quincy zie A1 

     A3 Klasse: A-062 Wedstrijdnummer: BK8221 

za 26/09 
Avanti | Post Makelaardij A5 -  Achilles A3 13:00 

Dames Elise Roelofs, Feline Top, Kimberly Vijverberg, Melissa Vijverberg, Mira 
Pepe, Stefania Di Lella 

Heren Niek Nooteboom, Pepijn Bins 

Coach Alana Verboom, Erwin van Veen, Ivo Rog 
Reserves Levi van Nieuwenhuijzen 
Verzamelen 11:45 
Vervoer Bins, Top, Vijverberg, Roelofs 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK7794 

za 26/09 
Achilles B1 -  Refleks B1 9:15 

Dames Demi Brusse, Jill Hollander, Nikki Spies, Paivi Labordus 

Heren Damien Leben, Levi van Nieuwenhuijzen, Mick Peeters, Shane 
Amatredjo, Thijs Roos 

Coach Frank Baars, Noa Brusse 
Reserves Manelle Belarbi 
Verzamelen 8:15 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Demi zie A1; Nikki en Damien zie A2; Levi zie A3 

     B2 Klasse: B-073 Wedstrijdnummer: BK6905 

za 26/09 
Gemini B2 -  Achilles B2 11:00 

Dames Lizzy Mertens, Maleah Koene, Malou Veen van Wolfswinkel, Stella 
Woestenburg 

Heren Leander Gerritsen, Lucas Latour, Ocker Pijlman, Taufeique Moemoe 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Verzamelen 9:35 
Vervoer Latour, Veen van Wolfswinkel, Moemoe 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6828
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8221
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK7794
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK6905
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Locatie Groenhovenpark in Gouda 

     C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8245 

za 26/09 
Meervogels / Física C1 -  Achilles C1 12:45 

Dames Bo Linse, Esmee Alkema, Kiki Kraak, Manelle Belarbi, Sanne Alkema, 
Tehzeeb Moemoe 

Heren Aaron Corporan, Björn Weerman, Bradley Smit, Jim Peeters, Lucas 
Houwing, Viggo Linse 

Coach Nikki de Groot, Osayande Lyawe, Wim de Groot 
Verzamelen 11:30 
Vervoer Alkema, Peeters, Kraak, Belarbi 
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 

Opmerking Manelle zie B1 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK5840 

za 26/09 
Achilles C2 -  Avanti | Post Makelaardij C4 10:20 

Dames Bregje van der Veen, Jalien Westgeest, Lena Kaal, Malek Thomas, Resa 
Knoester, Sofie Burnett 

Heren Joost Roelofs, Siemen Mathot, Teun van den Noort, Thomas Hulshorst 

Coach Gamze Cinar, Simon Rodriguez 
Verzamelen 9:35 
Scheidsrechter Niek Visser 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     D1 Klasse: D-094 Wedstrijdnummer: BK4400 

za 26/09 
ONDO D2 -  Achilles D1 11:15 

Dames Britt Linse, Fleur Verwijs, Layla Brenkman, Lisette Houwing, Lynn 
Hulsman 

Heren Dirk van der Veen, Erik Zoutendijk, Jens Nooteboom, Milan Laarhoven, 
Semm Hulsman 

Coach Daniek Suurd, Joost van Soest 
Verzamelen 10:00 
Vervoer Houwing, Laarhoven, Linse, Hulsman 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 

     D2 Klasse: D-081 Wedstrijdnummer: BK4152 

za 26/09 
Achilles D2 -  Excelsior D3 9:20 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Lianne Plugge, Lola Ziemba 

Heren Jim van Leeuwen, Joe Lek, Lars Weerman, Niels Latour, Tim Spies 

Coach Rosanna van Kester, Sterre Groen 
Reserves Sofie Burnett 
Verzamelen 8:35 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=172
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK8245
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=80
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5840
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK4400
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=312
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK4152
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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D3 Klasse: D-083 Wedstrijdnummer: BK4337 

za 26/09 
Reeuwijk D1 -  Achilles D3 10:00 

Dames Almes Mahi, Fabienne de Graaf, Imke van der Veen, Sophie Diemel 

Heren Aiden Soerodikromo, Jesse de Groot, Jez Davis, Mika van Collenburg, 
Sem Maas 

Coach Jaap Baak, Ruben Maas 
Verzamelen 8:30 
Vervoer van Collenburg, Davis, Mahi, van der Veen 
Locatie De Groene Zoom in Reeuwijk 

Opmerking Sophie zie D2 

     E1 Klasse: E-115 Wedstrijdnummer: BK1984 

za 26/09 
Achilles E1 -  Dijkvogels E1 11:10 

Dames Noa Puijk, Roos van der Laaken 

Heren Fedde van Mosel, Noah van Os, Xander Leben 

Coach Cino Koene, Paul v.d. Laaken, Rick Pot 
Verzamelen 10:40 
Scheidsrechter Wesley Smit 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E2 Klasse: E-140 Wedstrijdnummer: BK2319 

za 26/09 
Achilles E2 -  ONDO E7 10:10 

Dames Mila Maas, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Luuk Wiekenkamp 

Coach Marije Maas, Rianne van Groen 
Verzamelen 9:40 
Scheidsrechter Susan Middeldorp 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E3 Klasse: E-120 Wedstrijdnummer: BK2214 

za 26/09 
KVS | Maritiem E3 -  Achilles E3 10:30 

Dames Fiep den Hartog, Marley Jol, Philène van Eijk 

Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach Mieke Deurloo 
Verzamelen 10:00 
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 

     E4 Klasse: E-122 Wedstrijdnummer: BK1860 

za 26/09 
Fortuna | Delta Logistiek E5 -  Achilles E4 9:30 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK4337
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=346
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1984
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK2319
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK2214
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1860
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Dames Isa van Boltaringen, Minka Boelhouwer 

Heren Jonah van Collenburg, Luc de Groot, Tygo Brouwer 

Coach Stef van den Brand 
Verzamelen 8:30 
Vervoer de Groot, Brouwer, Boelhouwer 
Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 

     E5 Klasse: E-119 Wedstrijdnummer: BK2258 

za 26/09 
KVS | Maritiem E2 -  Achilles E5 9:30 

Dames Feline van der Spek, Paschalia Raskou 

Heren Dwayne Lek, Klaas van Noort, Robin Schrover, Zinedone Fakhir 

Coach Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos 
Verzamelen 9:00 
Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 

     F Klasse: F-054 Wedstrijdnummer: BK524 

za 26/09 
Achilles Tijgers -  Nieuwerkerk F3 9:05 

Dames Ashlyn Verloop, Faylinn Verbeek, Hanna Maessen 

Heren Boris de Gelder, Brandon van Dam 

Coach Esmee Morris, Estelle Arnts, Quirina Wensink, Leon van Dam 
Verzamelen 8:35 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     F Klasse: F-081 Wedstrijdnummer: BK495 

za 26/09 
Die Haghe F2 -  Achilles Beren 10:00 

Dames Ella Fakhir, Evi Aandewiel, Milou Kraak 

Heren Jelte Bouwkamp, Kenz Fakhir 

Coach Audrey de Man, Renske Lelieveld, Niels Aandewiel, Tjitse Bouwkamp 
Verzamelen 9:30 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 

 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK2258
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK524
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK495
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
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Volgende week 3 en 4 oktober 2020 

 
HKV/Ons Eibernest - Achilles 
HKV/Ons Eibernest 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – HKC 2 
Achilles 4 – Refleks 2 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 
Meervogels/Fisica 4 – Achilles 6 
Achilles 7 – Valto 6 
Achilles 8 – HKV/Ons Eibernest 6 
Avanti/Post Makelaardij A1 - Achilles A1 
KCR A2 - Achilles A2 
Achilles A3 – ALO A3 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Reeuwijk B1 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
LYNX C1 – Achilles C2 
Achilles D1 – Weidevogels D1 
KVS/Maritiem D3 - Achilles D2 
Achilles D3 - Avanti/Makelaardij D3 
ODO E1 – Achilles E1 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E2 
Achilles E3 - VEO E2 
Achilles E4 – DES E1 
Achilles E5 – ONDO E5 
Refleks F1 – Achilles Tijgers 
Achilles Beren – Dunas F2 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.25 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 13.10 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.30 uur 
Za 11.35 uur 
Za 09.45 uur 
Za 10.20 uur 
Za 10.20 uur 
Za 13.00 uur 
Za 09.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.20 uur 
Za 09.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.10 uur 
Za 11.10 uur 
Za 10.10 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.10 uur 

 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 
21-09 Marian Lijmbach 
28-09 Olga van Reijn 
05-10 Monique Alsem 
12-10 Vera Rodriguez 
26-10 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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