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

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren 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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Veld blank 
********** 

 
Terwijl ik van een vakantie in Limburg aan het genieten ben in het zeer 
aangename gezelschap van vice-voorzitter Hans en diens vrouw Marian, 
kregen we het bericht door dat na het echec van vorige week toen de Alsem league afgebroken werd, het nu 
weer prijs was doordat ons kunstgras is ondergelopen. Net als vorige week ten gevolge van zware buien.  
 
Naar aanleiding van vorige week , maar ook al eerdere klachten, was er opnieuw contact gelegd met de gemeente om 
onze grote zorgen te uiten over de niet goed lopende afwatering van ons veld. 
Diverse suggesties over het hoe en waarom bereikten het bestuur al via de app. 
Maar we moeten toch echt de mening en oplossing van de experts afwachten, die 
we deze week hierover spreken. 
 
Mocht het blijken dat niet de drainage van het kunstgras “de schuldige” is, maar dat 
het ligt aan het rioleringssysteem dan moet gevreesd worden dat we in de 
aankomende najaar/ winter op ons veld niet terecht kunnen op ons veld omdat dit 
dan open ligt om de boel te repareren. 
 
Uiteraard geen prettig vooruitzicht. Ondertussen hopen we dan maar op een droge nazomer, maar moeten we wellicht 
tijdelijk accepteren dat we af en toe dit probleem nog hebben. 
 
Het bestuur doet alles wat in zijn macht ligt om zsm tot een oplossing te komen, in het volle besef dat het voor 
iedereen buitengewoon meer dan vervelend is dat ons dit overkomt. 
 
Wout Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat  
Linda van den Haak 
bereid is gevonden de vacature Voorzitter TechC in te vullen. 
 
In die functie zal zij ook lid worden van het bestuur. 
 
Conform de Statuten (Artikel 16, lid 4) kan het bestuur een kandidaat stellen door middel van een desbetreffende 
publicatie in het officieel orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen tegenkandidatuur bij het 
secretariaat ingediend dan wordt het kandidaat-bestuurslid geacht te zijn gekozen. Ten minste vijf stemgerechtigde 
leden kunnen tegenkandidaten stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes weken een algemene vergadering te 
doen houden welke alsdan door verkiezing in de vacature voorziet.  
 
Het bestuur stelt daarom kandidaat voor de functie, voorzitter van de Technische Commissie:  
Linda van den Haak. 
 
Indien binnen 4 weken geen tegenkandidatuur is ingediend, is zij gekozen. 
 
Doordat Linda deel uit gaan maken van het bestuur, dient zij haar functie als Vertrouwenscontactpersoon op te geven. 
Het bestuur is daarom op zoek naar een dame die deze functie wil gaan vervullen. 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
 
 
Corona op Achilles? 
De competitie start volgende week en nu al zijn we in rep en roer over mogelijke Corona-besmettingen binnen onze 
club. Wat moeten we doen en welke regels hanteren we?  
Het klinkt logisch, maar we dienen vooral verstandig te blijven en goed met elkaar om te gaan. Met de ervaringen die 
we nu hebben gaat dit redelijk, maar willen we toch het volgende benadrukken: 
 
Houd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij je aan het trainen of wedstrijd spelen bent of uit hetzelfde huishouden komt). 
Dit geldt voor alle volwassenen! We zien veel supporters en belangstellenden langs het veld staan en op de bankjes 
zitten, maar zonder deze anderhalve meter. Dit is dus niet de bedoeling. Je bent welkom op de accommodatie om je 
kind of wie dan ook te zien spelen, maar houd die anderhalve meter afstand van elkaar. Mocht het bestuur uiteindelijk 
van mening zijn dat dit niet lukt, zullen we ons beraden om supporters niet meer toe te laten tot de accommodatie. We 
houden erg van de sport, maar zouden het uitermate vervelend vinden als de competitie vroegtijdig moet worden 
beëindigd door teveel Corona-slachtoffers. 
 
Probeer het bezoek bij andere verenigingen zoveel mogelijk te beperken tot alleen het noodzakelijke. Zo helpen we de 
andere clubs zoveel mogelijk bij het veilig houden van hun accommodatie. Volg hierbij natuurlijk de protocollen van 
die club. 
 
De kantine alleen toegankelijk is voor: 

o Toiletbezoek  
o Iets te eten of drinken kopen 

Als je de kantine betreedt, doe je dit via de hoofdingang en volg je de looplijnen via het terras en de brug naar buiten. 
Houd deze looplijnen dus ook vrij! 

Voor alle andere doeleinden is de kantine GESLOTEN tenzij in overleg met het bestuur. In dit geval gelden er andere 
voorwaarden die dan worden toegelicht. We hebben nu al voorbeelden van Haagse verenigingen waar dit al mis is 
gegaan en er boetes zijn uitgedeeld. Dus niet gebruiken als hangplek, omkleedplek of gewoon om lekker je drankje te 
drinken. Met de huidige regelgeving is dit niet toegestaan. 

De korfbalbond maakt het ons makkelijk en heeft een hele pagina ingericht over de veel gestelde vragen. Voor het 
volledige artikel verwijzen we naar https://www.knkv.nl/faqcorona 

https://www.knkv.nl/faqcorona
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De belangrijkste staan hieronder: 
 
Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus? 
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. 
Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en 
contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te 
volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden. Mocht je een test 
ondergaan, geef dit dan door aan de trainer/coach (indien geen coach, dan aan de teamgenoten en TC doorgeven) 
zodat hij/zij op de hoogte is van de situatie. 
  
Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden? 
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en 
volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd. 
  
Wat moeten we doen als een team aangeeft niet te durven spelen in verband met het coronavirus? 
Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten we van teams dat zij 
hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te willen/durven spelen, neem dan eerst contact 
op met de tegenstander om te kijken of de wedstrijd kan worden verplaatst naar een moment – binnen de gestelde 
termijn – waarop dat beter voelt voor het betreffende team. Mocht er geen passende oplossing worden gevonden, neem 
dan contact op met de competitie afdeling van het KNKV via competitie@knkv.nl zodat de gevolgen voor de 
competitie kunnen worden besproken. 
  
Wat te doen als er vermoeden is dat er een speler of staflid van de tegenstander klachten heeft? 
We gaan er te alle tijde vanuit dat de speler gezond is, omdat hij/zij anders niet aanwezig zou zijn conform de 
basisrichtlijnen. Het kan ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. We adviseren om altijd het 
overleg te zoeken met de tegenstander. Op het moment dat het team alsnog van mening is dat de gezondheid van alle 
betrokkenen in het geding is kan er besloten worden om niet te starten of te stoppen. Op basis van de privacy-
wetgeving is het niet mogelijk om een gezondheidsverklaring of negatieve corona test op te eisen. De wedstrijd zal dan 
behandeld worden als een gestaakte wedstrijd, en daarbij dienen alle betrokkenen conform het tuchtreglement een 
verklaring in te zenden. 
  
Moeten reservespelers en andere stafleden ook 1,5 meter afstand van elkaar houden op de reservebank? 
Reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra 
ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet 
worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank 
worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.  
  
Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar 
uitwedstrijden of andere korfbalactiviteiten? 
Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit 
verschillende huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar 
en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch 
mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder. 
  
Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd? 
Er gelden op dit moment vanuit de KNGF (zie richtlijn) op dit moment geen beperkingen ten aanzien van het 
verzorgen van spelers zolang de desbetreffende speler of arts/ fysiotherapeut geen corona gerelateerde klachten heeft. 
  
Moeten we bij een time-out / rustmoment / groepshug afstand houden? 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven van niemand afstand te houden. Kinderen tussen 12 en 18 wel ten opzichte van 
volwassenen maar niet ten opzichte van elkaar. Volwassen dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tenzij ze uit 
hetzelfde huishouden komen. Deze regels gelden ook tijdens rustmomenten. Hou je hier altijd aan! 
 
Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 

mailto:competitie@knkv.nl
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/de-praktijk/kngf-triage-stappenplan.pdf
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Meer onder één dak: we zijn begonnen! 
********************************** 

 
Afgelopen zaterdag was ik welgeteld 45 minuten als CoCo werkzaam tijdens de Alsem Jeugd League toen alles letterlijk 
en figuurlijk in het water viel. Het toernooi liep eigenlijk op rolletjes maar Moeder Natuur weigerde elke vorm van 
medewerking. Een aantal korte, maar zeer heftige regenbuien zorgden ervoor dat het kunstgras niet meer bespeelbaar 
was. De organisatie moest helaas besluiten dat het toernooi zo niet verder kon gaan en blies de boel af. Enorm zuur 
want de Alsem League was terug van weggeweest en het is waarschijnlijk überhaupt de laatste keer geweest dat De 
Vlonder dienst heeft gedaan als ‘gastheer’ van een voor Achilles belangrijk evenement. Want, zoals Hans en Wout in 
hun hoofdartikel vorig seizoen al aankondigden gaat die nieuwe kantine er eindelijk komen. 
 
En dat is maar goed ook. De heftige regenbui legde namelijk pijnlijk bloot hoe belangrijk een goede accommodatie is. 
Wie onlangs nog in de kantine is geweest weet dat onze geliefde Vlonder niet echt meer het predikaat ‘goede 
accommodatie’ verdient. Na een paar druppels ontstaat al lekkage en overal zijn sporen van slijtage of reparaties te zien. 
Ondanks dat alles blijft de Vlonder een plek waar we met zijn allen graag komen. De stuurgroep die is ingesteld om 
invulling te geven aan de nieuwbouw vergadert er namelijk met alle plezier. Tot nu toe is de stuurgroep tweemaal bij 
elkaar gekomen en het is hoog tijd voor een update van onze kant. We gaan jullie zo vaak als we kunnen bijpraten over 
de voortgang van alle facetten van dit mooie project. 
 
De stuurgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de diverse werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit de 
vertegenwoordigers en een aantal vrijwilligers. Om het kort te houden zal ik mij beperken tot het noemen van de 
werkgroepen en haar vertegenwoordigers: 
 
● Werkgroep Inrichting clubgebouw: Audrey de Man 
● Werkgroep Accommodatie: Rene van Loon en Illan Verboom 
● Werkgroep Financiën: Roger Kalberg 
● Werkgroep Realisatie: Hans Lijmbach 
● Werkgroep Communicatie en PR: Rinus Cost 
De voorzitter is Harald Braakman en hij rapporteert namens de stuurgroep aan het bestuur. Elke werkgroep is 
verantwoordelijk voor haar eigen deel. Tijdens de vergaderingen van de stuurgroep kunnen de werkgroepen met elkaar 
overleggen en afstemmen. Want elke werkgroep heeft wel overlap met een of meer werkgroepen en dus hebben we 
elkaar de komende periode hard nodig. 
De nieuwbouw van de kantine loopt al zo lang en de meeste leden hebben al zo vaak gehoord dat de nieuwe kantine 
"nu toch echt gaat komen". Een typisch geval van eerst zien dan geloven. Toch zijn we al bezig met de uitdagingen die 
de sloop van de oude kantine, de tussenperiode tijdens de bouw en de daadwerkelijke bouw van de nieuwe kantine met 
zich mee zullen brengen. Uiteraard is het rondkrijgen van alle financiën een grote uitdaging, maar ook praktische zaken 
verdienen de aandacht. Zo is al uitgebreid nagedacht over diverse installaties in de nieuwe kantine en wat de 
mogelijkheden daarvoor zijn als we de huidige ontwerpen mogen geloven. En vrees niet, ook over belangrijke zaken als 
de bar is al gedacht. Gaan we bier tappen, persen uit zakken of toch flesjes uitserveren? Zodra we het weten hoor je het 
van ons! Offertes zijn her en der al opgevraagd. Wie opmerkingen of suggesties heeft mag zich melden bij de diverse 
werkgroepen, leuke ideeën zijn altijd welkom.  
Bovendien kunnen jullie ook verwachten dat wij jullie in diverse vormen om jullie mening gaan vragen. Dat kan in de 
vorm van een poll, een informatieavond, een vragenlijst of een quiz zijn. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook een 
stoelendans doen waarbij diverse modellen door leden kunnen worden uitgeprobeerd en op de best zittende stoel kan 
worden gestemd. De meeste stemmen gelden vervolgens bij het te nemen besluit, zo simpel is het.  
Als alles volgens planning verloopt zal in oktober gestart worden met de sloop van De Vlonder. Dat is nog niet in steen 
gegoten maar daar wordt nu nog hard aan gewerkt. Dat betekent dat we tot het einde van dit veldseizoen nog een 
kantine hebben. Daarna hebben we dus even tijdelijk geen accommodatie. Hoe de tussenperiode overbrugd gaat 
worden is niet helemaal duidelijk. Op dit moment heeft dat ook nog geen prioriteit. Aan het eind van dit jaar 
(december) wordt een start gemaakt de bouw. Elk moment zullen we hierin proberen vast te leggen zodat we dit met 
jullie kunnen delen. De verwachte oplevering zal in april 2022 zijn. Daarna moet de kantine nog worden ingericht (daar 
zijn wel dus al mee bezig!) voordat we hopelijk in juni 2022 de kantine in gebruik kunnen gaan nemen. Dat klinkt nog 
allemaal als toekomstmuziek maar het komt steeds dichterbij. De eerstvolgende vergadering is al op 16 september en 
natuurlijk krijgen jullie daarna weer een uitgebreide update. En nogmaals de oproep aan een ieder om zich met 
fantastische ideeën te melden. 
Namens de stuurgroep en werkgroepen, 
Rinus 
NB. Wie voortaan al het nieuws over de nieuwbouw bij elkaar wil hebben op de website kan gebruik maken van de tag 
‘nieuwbouw’, dan vind je alles bij elkaar terug. 
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TC 
*** 

 
Mooi werk voor de toekomst! 

*************************** 
 
Scheidsrechters zijn noodzakelijk voor het spelen van de korfbalcompetitie. Bij Achilles al jaren een probleem maar zijn 
we bezig met een inhaalslag. En met succes! Sinds twee jaar zetten we de spelers van de a-ploegen in om onder 
begeleiding wedstrijdjes van de jongste jeugd te begeleiden. De A-teams hebben dit vorig jaar heel goed opgepakt en 
daarmee zijn wij al erg blij. Echter is het aantal begeleiders van deze jonge en onervaren scheidsrechters schaars. We 
zijn nu met vijf begeleiders die alle wedstrijden oppakken. Overigens een hele leuke taak die niet veel tijd kost. 
Aangezien het niet gaat om topwedstrijden, is basale kennis van de spelregels voldoende en gaat het voornamelijk om 
het bieden van wat mentale steun. Mede met deze steun zorgen we voor draagvlak voor het scheidsrechterswezen en 
werken we aan een duurzame ontwikkeling. Want als je fluiten vanaf het begin al leuk vindt, is het voor later een koud 
kunstje! 
We kunnen ons heel goed voorstellen dat je ons hiermee graag wilt helpen. Schiet ons aan of neem contact met ons op! 
Zou tof zijn! 
 
Namens de jonge en nieuwe scheidsrechter van de junioren en Commissie Wedstrijdzaken 
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Activiteiten Agenda Senioren 

02-09 
16-09 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

30-09 
14-10 
28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
VEO – Achilles F 
Zaterdag 29 augustus stond de oefenwedstrijd VEO - Achilles voor de F-jeugd op 
het programma. Na slechts één training was het voor de trainers de grote vraag of 
het team wel voldoende op elkaar was ingespeeld. Hoe gaat de groep bijvoorbeeld 
om met alle nieuwe spelers die moeten worden ingepast? Zomaar een vraag 
waarop we in de in de loop van dit seizoen een antwoord op zullen vinden... 
 
Met 9 spelers traden we aan en het strijdplan was helder. Regel 4: de bal is altijd 
voor jou; zorg dat je altijd als eerste bij de bal bent. En houd dus altijd 
tegenstander én bal in de gaten. Regel 4 zult u denken? Dat is toch de 
belangrijkste regel? Klopt; dat is inderdaad de belangrijkste korfbalregel. Regel 1, 2 
en 3 zijn vooral disciplinair van aard... als die regels beklijven, dan verwordt regel 
4 tot regel 1. 
En als we de bal dan hebben onderschept? Juist; als de brandweer naar de korf 
van de tegenstander! Waarom? Om te scoren! 
 
Koppies gespannen, afspraken gemaakt. Na het eerst fluitsignaal van de leidsman ontpopte de wedstrijd zich tot een 
mooie oefenpot. We speelden goed samen. Het overgooien ging goed en we kwamen zelfs 5x tot scoren. Hulde aan 
hen die de beslissende pass hebben gegeven en hulde aan hen die die pass tot doelpunt hebben gepromoveerd. Omdat 
de tegenstander slechts 2x tot scoren kwam kunnen we spreken van een geslaagde vuurdoop. Grote klasse. 
 
We hebben goede punten gezien, maar veel betrokken ouders hebben ook videobeelden gemaakt en gedeeld. Die 
beelden worden morgen geanalyseerd, zodat we woensdag nog beter voor de dag komen. 
 
Woensdag oefent de F-jeugd tegen ALO. In de Bosjes van Pex. Tot dan, want als jij over 14 jaar de vraag krijgt waar en 
hoe deze talenten zijn begonnen, kun jij zeggen dat je er bij was! 
 
Tjitse 
 
 
De F-side van Achilles 
Op vrijdag begon de F-side van Achilles met de eerste training van het seizoen. Deze training stond in het teken van de 
eerste oefenwedstrijd van het seizoen; zaterdag uit bij VEO. 
 
Bijna de hele groep was zaterdag aanwezig, dus er kon lekker doorgewisseld worden. Voor de wedstrijd kreeg de F-side 
instructies van de trainers en werd er een ingenieus wisselschema verzonnen die bij het tactisch plan hoorde.  
 
De begin opstelling bestond met Evi, Boris, Faylinn en Brandon uit groen-wit bloed; een mix van Lelieveld, Aandewiel, 
De Gelder, De Lange, Rovers, Wensink en Van Dam. De wedstrijd spetterde meteen vanaf minuut één. Na een aantal 
kansen over en weer werd de score geopend door Faylinn. De F-side combineerde er glorieus op los en verdedigend 
werd er strak verdedigd. Helaas maakte VEO gebruik van een fout in de omschakeling en werd het 1-1. 
 
Na 10 minuten kwam er vers bloed in het veld: Hanna, Kenz, Ashlyn en Jelte vervingen de moegestreden basis. Meteen 
werd VEO onder druk gezet en na een aantal gemiste kansen was het Jelte die de 1-2 op het omdraaibord noteerde. De 
kansen namen toe voor Achilles en een doelpunt hing in de lucht. Nadat Ella het veld in was gekomen voor Ashlyn 
bleven de kansen komen en was het Hanna die vlak voor rust de 1-3 door de mand schoot. 
 
De rust werd gebruikt voor, terechte, complimenten en tips. Kon de jeugdige ploeg het niveau van de eerste helft 
vasthouden? Met Ella, Ashlyn, Boris en Brandon werd er nieuwe mix van spelers het veld in gestuurd. Ook deze 
samenstelling was een garantie voor inzet en veel kansen. Helaas werd er niet gescoord en werden Faylinn en Evi 
ingebracht. De kansen bleven, alleen de ballen wilden er echt niet in. Tien minuten voor tijd werd er weer gewisseld; 
konden Jelte, Hanna Ashlyn en Kenz de score nog uitbreiden? Het antwoord werd gegeven door Hanna: 1-4. Na de 
laatste wissel, Ella voor Ashlyn, deed VEO nog iets terug, maar echt spannend werd het niet meer. Helemaal niet 
omdat Kenz even later de 2-5 maakte. Deze stand was ook meteen de eindstand. 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Na de wedstijd waren er complimenten voor iedereen en dat was zeker terecht. Mijn voorspelling is dat we dit seizoen 
nog veel plezier aan de F-side van Achilles gaan beleven.  
 
Voor degene die er helaas niet bij konden zijn: woensdag om 17:00u wordt er geoefend bij ALO. 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week: als eerste viert 1 september Joanne van Kaam haar 11e 
verjaardag. Een dag later feest bij Stella Woestenburgh, zij viert dan haar 14e 
verjaardag. Dezelfde dag is Zinedone Fakhir jarig, hij viert zijn 10e verjaardag. En de 
laatste is Jim Peeters, hij viert 3 september zijn 12e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst!! 
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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 

 
Aangemeld als lid: Fleur (F.S.) van Brink 
 Zie gemaild krantje 
 
 Feline (F.S.) van der Spek 
 Zie gemaild krantje 
 
 Selah (S.N.D.) Bouwkamp 
 Zie gemaild krantje 
 
Heraangemeld als lid: Jelte (J.T.R) Bouwkamp 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Zinedone Fakhir (Achilleslidnr. 3111) 
 Ella Fakhir (Achilleslidnr. 3112) 
 Kenz Fakhir (Achilleslidnr. 3113) 
 Nosa Iyawe (Achilleslidnr. 3114) 
 Feline Top (Achilleslidnr. 3115) 
 
Bedankt als lid: Monique Roos 
 Amel Groos 
 
Adreswijziging: Niels en Evi Aandewiel naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar spelend lid voor de maand september: 
 Kelly den Heijer 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 



 18 
 

 
 
 

Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.15 uur Achilles D1 – ONDO D2 
 09.15 uur Achilles F2 – Die Haghe F2 
 09.30 uur Achilles D3 – Reeuwijk D1 
 10.15 uur Achilles C1 – Meervogels/Fisica C1 
 10.15 uur Achilles E5 – KVS E2 
 10.30 uur Achilles B2 – Gemini B2 
 11.15 uur Achilles A1 – Groen Geel/IJskoud de Beste A1 
 11.15 uur Achilles E4 – Fortuna/Delta Log, E5 
 11.45 uur Achilles A3 – Avanti/Post Makelaardij A5 
 12.15 uur Achilles E3 – KVS/Maritiem E3 
 12.50 uur Achilles 3 – Excelsior 2 
 13.20 uur Achilles 7 – Fortuna/Delta Log. 7 
 14.25 uur Achilles – Fortuna/Delta Log. 4 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – ALO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 36 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK745 

za 05/09 
Refleks 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:30 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 

     2 Klasse: R1F Wedstrijdnummer: WK3461 

za 05/09 
KZ Danaiden 2 -  Achilles 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 12:30 
Locatie Montgomerystraat in Leiden 

     3 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK3374 

za 05/09 
Achilles 3 -  Excelsior 2 12:50 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach 
 Verzamelen 12:05 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     4 Klasse: R2I Wedstrijdnummer: WK3361 

za 05/09 
Achilles 4 -  Fortuna | Delta Logistiek 4 14:25 

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

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

Coach 
 Verzamelen 13:40 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     5 Klasse: R3L Wedstrijdnummer: WK5457 

zo 06/09 
Aurora 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=WK745
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=347
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3461
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=64
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3374
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=WK3361
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=WK5457
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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 12:45 

     6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK3422 

za 05/09 
Valto 5 -  Achilles 6 14:45 

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 13:30 

Locatie De Zwet in De Lier 

     7 Klasse: S-079 Wedstrijdnummer: BK9749 

za 05/09 
Achilles 7 -  Fortuna | Delta Logistiek 7 13:20 

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

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

Coach 
 Verzamelen 12:35 

Scheidsrechter Achilles 5 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     8 Klasse: S-223 Wedstrijdnummer: BK10361 

zo 06/09 
Achilles 8 -  ALO 6 11:00 

Dames Esmee Morris, Estelle Arnts, Linnet Veltman, Marloes Turfboer, 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 Ed Arbouw 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6473 

za 05/09 
Achilles A1 -  Groen Geel | IJskoud de Beste A1 11:15 

Dames Ivy van Giffen, Merel Dekeling, Noah de Bruijn, Yara Koene 

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

Coach Joël Sanches, Sander Suurd 
Verzamelen 10:15 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3422
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=468
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9749
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=BK10361
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=WK6473
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6872 

za 05/09 
RWA A1 -  Achilles A2 10:15 

Dames Citlali Sip, Femke Sinnige, Floor Schuiten, 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 
Verzamelen 08:45 
Vervoer van der Zwan, Gross, Sinnige, Labordus 
Locatie Landweg in Poortugaal 

     A3 Klasse: A-062 Wedstrijdnummer: BK7833 

za 05/09 
Achilles A3 -  Avanti | Post Makelaardij A5 11:45 

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 Leander Gerritsen 
Verzamelen 11:00 
Scheidsrechter Niek Visser 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK7698 

za 05/09 
Refleks B1 -  Achilles B1 11:00 

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

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

Coach Frank Baars, Noa Brusse 
Verzamelen 10:00 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 

     B2 Klasse: B-073 Wedstrijdnummer: BK7205 

za 05/09 
Achilles B2 -  Gemini B2 10:30 

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

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

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Verzamelen 09:45 
Scheidsrechter Marinus Stulp 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8296 

za 05/09 
Achilles C1 -  Meervogels / Física C1 10:15 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6872
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=370
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK7833
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=WK7698
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=347
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK7205
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=WK8296
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Dames Bo Linse, Kiki Kraak, Manelle Belarbi, Tehzeeb Moemoe 

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

Coach Nikki de Groot, Osayande Lyawe, Wim de Groot 
Reserves Lynn Hulsman 
Verzamelen 09:30 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Esmee Alkema, Sanne Alkema 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK5352 

za 05/09 
Avanti | Post Makelaardij C4 -  Achilles C2 10:00 

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 08:45 
Vervoer Kaal, van der Veen, Westgeest, Roelofs 
Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 

     D1 Klasse: D-094 Wedstrijdnummer: BK3944 

za 05/09 
Achilles D1 -  ONDO D2 09:15 

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 08:30 
Scheidsrechter Erwin Bodaan 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Lynn zie C1 

     D2 Klasse: D-081 Wedstrijdnummer: BK4506 

za 05/09 
Excelsior D3 -  Achilles D2 11:30 

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 
Verzamelen 10:15 
Vervoer Lek, van Leeuwen, van Kaam, Zorgui 
Locatie Biesland in Delft 

     D3 Klasse: D-083 Wedstrijdnummer: BK3851 

za 05/09 
Achilles D3 -  Reeuwijk D1 09:30 

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

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=BK5352
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=BK3944
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=BK4506
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1553
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK3851
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Heren Aiden Soerodikromo, Jesse de Groot, Jez Davis, Mika van Collenburg, 
Sem Maas 

Coach Jaap Baak, Ruben Maas 
Verzamelen 08:45 
Scheidsrechter Achilles A3 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E1 Klasse: E-115 Wedstrijdnummer: BK2550 

za 05/09 
Dijkvogels E1 -  Achilles E1 09:15 

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 08:15 
Vervoer van Os, Puijk, van Mosel 
Locatie Veld Dijkvogels in Maasdijk 

     E2 Klasse: E-140 Wedstrijdnummer: BK1459 

za 05/09 
ONDO E7 -  Achilles E2 12:00 

Dames Mila Maas, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Luuk Wiekenkamp 

Coach Marije Maas, Rianne van Groen 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Maas, Laarhoven, Wiekenkamp 
Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 

     E3 Klasse: E-120 Wedstrijdnummer: BK1541 

za 05/09 
Achilles E3 -  KVS | Maritiem E3 12:15 

Dames Fiep den Hartog, Marley Jol, Philène van Eijk 

Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach Mieke Deurloo 
Verzamelen 11:45 
Scheidsrechter Katrien Volleman 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E4 Klasse: E-122 Wedstrijdnummer: BK2371 

za 05/09 
Achilles E4 -  Fortuna | Delta Logistiek E5 11:15 

Dames Isa van Boltaringen, Minka Boelhouwer 

Heren Jonah van Collenburg, Luc de Groot, Tygo Brouwer 

Coach Stef van den Brand 
Verzamelen 10:45 

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=BK2550
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=100
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1459
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=BK1541
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=BK2371
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Scheidsrechter Sten Verleg 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E5 Klasse: E-119 Wedstrijdnummer: BK1435 
za 05/09 

Achilles E5 -  KVS E2 10:15 

Dames Paschalia Raskou, Feline van der Spek 

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

Coach 
 Verzamelen 09:45 

Scheidsrechter 
    Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     
F Klasse: F-054 Wedstrijdnummer: BK711 

za 05/09 
Nieuwerkerk F3 -  Achilles Tijgers 09:00 

Dames w.n.a. 

Heren w.n.a. 

Coach 
 Verzamelen 07:45 

Scheidsrechter Myrle van der Jagt 
   Locatie De Kleine Vink in Nieuwerkerk ad IJssel 

     
F Klasse: F-081 Wedstrijdnummer: BK703 

za 05/09 
Achilles Beren -  Die Haghe F2 09:15 

Dames w.n.a. 

Heren w.n.a. 

Coach 
 Verzamelen 08:45 

Scheidsrechter Achilles A1 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Locatie V.d.Aartsportpark in Haarlem 

 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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=BK711
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1680
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK703
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=32
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Volgende week 12 en 13 september 2020 

 
Achilles - RWA 
Achilles 2 – RWA 2 
Albatros 3 – Achilles 3 
ONDO 2 – Achilles 4 
Achilles 5 – Sporting Trigon 4 
Achilles 6 – VEO 4 
Valto 6 – Achilles 7 
HKV/Ons Eibernest 6 – Achilles 6 
BEP A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Reeuwijk A1 
ALO A3 – Achilles A3 
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 
Reeuwijk B1 – Achilles B2 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 
Achilles C2 – Lynx C1 
Weidevogels D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – KVS/Maritiem D3 
Avanti/Post Makelaardij D3 – Achilles D3 
Achilles E1 – ODO E1 
Achilles E2 – KVS/Maritiem E4 
VEO E2 – Achilles E3 
DES E1 – Achilles E4 
Achilles F1 – Refleks F1 
Dunas F2 – Achilles F2 

Za 14.30 uur 
Za 13.00 uur 
Za 16.30 uur 
Za 14.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 11.20 uur 
Za 17.15 uur 
Zo 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.25 uur 
Za 14.15 uur 
Za 10.05 uur 
Za 12.15 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.20 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.20 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.15 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.00 uur 

 

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

WASROOSTER 
24-08 Vera Rodriguez 
07-09 Anneke Zoutendijk 
14-09 Coby Linse 
21-09 Marian Lijmbach 
28-09 Olga van Reijn 
05-10 Monique Alsem 
 
 
Bel even naar de kantine 
(3684814) of er iets te wassen is. 
Mocht het je niet uitkomen, 
probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  
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