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Contactpersoon Recreanten 
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Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
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Contactpersoon Tennis 
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En nog graag 100 jaar erbij! 
************************* 

 
In het najaar van 1922, in een tijd dat heel Europa nog natrilde van de 
verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog, naadloos gevolgd door een gruwelijke 
pandemie, de Spaanse griep, kwam een groep jonge Hagenaars bij elkaar om een korfbalvereniging op te richten. 
Gedreven door de wens om op een positieve manier richting te geven aan het leven, gemotiveerd ook door een streven 
naar een gezonde leefstijl, begonnen zij Achilles. Ooit sprak ik één van de oprichters, die me vertelde dat een gezonde 
geest in een gezond lichaam hun motief was.  
 
Over twee jaar vieren wij, nakomelingen van onze oprichters, het honderdjarig bestaan van onze club. Heel bijzonder, 
we treden hiermee toe tot een select gezelschap verenigingen. Toen ik geboren werd was de club nog een jonge 
dertiger, maar waar de meeste organismen met de tijd aan kracht verliezen, is Achilles in de loop der jaren alleen maar 
groter en sterker geworden. 
 
Dat is zeker niet vanzelf gegaan en Raquel schetste in haar artikel van vorige week een heel mooi beeld van de 
noodzaak om er steeds weer de schouders onder te zetten. Altijd ligt verlies aan aantrekkingskracht op de loer. Altijd 
dreigt de overbelasting van enkelingen, de frustratie van het kader en het risico van lethargie en terugval. Maar niet voor 
niets kozen de oprichters een schier onoverwinnelijke held, halfgod en krijger als naam voor hun club. 
Onoverwinnelijk, behalve bij die enkel, natuurlijk. De kwetsbaarheid van de hiel moet ons scherp houden. Maar in 
principe kunnen we alles bereiken waar we ons toe zetten. 
Keuzes voor de toekomst, ik zal er deze keer eens niet over schrijven, maar ik kijk reikhalzend uit naar de voortzetting 
van het gesprek daarover. 
 
Als alle clubs komt Achilles uit een lastige periode, waarin het sociale en sportieve leven zo ongeveer stil kwam te 
liggen. Hulde aan de mensen die de vereniging daar doorheen geloodst hebben en de maatregelen hebben genomen om 
weer te kunnen starten. En er komen spannende tijden aan met grote uitdagingen. De bouw van het nieuwe clubhuis en 
de overbrugging van de periode dat we het zonder kantine moeten doen. Herwinnen van het sportieve terrein, eerste 
klasse is echt te laag voor zo’n grote club, en het onder deze bijzondere omstandigheden laten groeien van de club. 
 
Tegelijk kunnen die uitdagingen ook de dragers van de groei en de gezonde toekomst van de club zijn. Bouwen aan dat 
prachtige nieuwe huis, werken aan een voorbeeldige jeugdopleiding, een gezonde financiële huishouding en de viering 
van een schitterend eeuwfeest in oktober 2022. We zijn bijna honderd maar nog lang niet uitgeblust. Integendeel. We 
hebben een historie om trots op te zijn, de toekomst lonkt, maar bedenk wel: het gaat niet van zelf! 
 
Steven Broers 
 
 

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

 
Nieuwe Vertrouwenscontactpersoon 
In het kader van de Positieve Sportcultuur heeft Achilles 
vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Voorheen was Linda van den Haak één 
van onze VCP's, maar met haar nieuwe functie binnen het bestuur heeft ze 
hiervoor ruimte moeten maken voor een andere bekende, namelijk Jolanda 
Muller. Het bestuur is zeer verheugd dat zij deze belangrijke taak op zich wilt 
nemen, naast collega VCP Marcel de Coninck. Jolanda is heel haar leven al een 
grote bekende van de club. Haar achternaam spreekt wellicht voor zich. Jolanda 
doorliep de hele jeugd en speelde ook jarenlang in de selectie van Achilles. 
Tevens is ze als vrijwilliger jarenlang actief geweest in de Technische 
Commissie.  
 
Wanneer kan ik bij een vertrouwenspersoon terecht? 
Elk lid, maar ook ouders, vrijwilligers en toeschouwers kunnen terecht bij het 
vertrouwenscontactpersoon, als je vragen of opmerkingen hebt m.b.t. seksuele 
intimidatie of anders grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie 
e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude of ander concreet incident 
binnen de club. Het eerste aanspreekpunt is vaak de trainer of aanvoerder van 
het team, maar bij de vertrouwenscontactpersoon kun je met deze zaken ook 
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terecht. Ook als je wilt overleggen of jouw gedrag als coach, trainer, scheidsrechter of leider verstandig is of als iemand 
je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Als je twijfelt: 
stel je vraag gerust. 
Enkele situaties waar je de vertrouwenscontactpersoon vragen over kan stellen: 
• Pesten en gepest worden;  
• Het gevoel hebben dat je er door je uiterlijk, huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;  
• Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of 
iemand anders op Achilles ervaar je als onprettig;  
• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier op Achilles 
last van heeft;  
• Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de club/het team;  
• Je vraagt je af of jouw gedrag, bijvoorbeeld als trainer, teamouder of coach verstandig is;  
• Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;  
• Als je twijfelt of jouw vraag bij de vertrouwenspersoon thuishoort: gewoon vragen! 
Meer informatie over de Vertrouwenscontactpersonen en waarvoor je ze kunt benaderen vind je op de website op 
pagina https://www.hkvachilles.nl/vertrouwenspersonen  
 
Het Bestuur 
 
 

TC 
*** 

 
Tijmen sportcoördinator bij Achilles 

********************************* 
 
Dit seizoen ben ik als sportcoördinator bij de gemeente 
werkzaam om alle Haagse korfbalverenigingen te 
ondersteunen. Zo zal je mij ook tegenkomen op het 
Achilles-veld. Als korfbaldier in hart en nieren gaat mijn 
hart sneller kloppen van; op een korfbalveld aankomen en 
veel jeugd te zien sporten en alle bedrijvigheid eromheen. 
Het plezier dat vrijwilligers en alle betrokkenen uitstralen 
is aanstekend. Ik begrijp het ook wel, want, wat is er nou 
leuker dan een groepje kinderen elke week een beetje beter 
te zien korfballen, als barvrijwilliger de juiste sfeer 
neerzetten of als scheidsrechter je leidingcapaciteit te 
ontwikkelen?  
 
Vaak heb ik tegen Achilles gespeeld als trainer of als 
coach. Achilles ken ik als een sportieve warme vereniging 
die zijn zaken goed voor elkaar heeft. Daar wil ik graag een 
bijdrage in leveren. Komende weken maak ik graag kennis. 
Zo zal ik aansluiten bij commissievergaderingen en ben ik 
regelmatig op het veld aanwezig zijn. Dus zie je mij lopen 
op het Achilles veld, spreek me dan vooral even aan! 
 
Heb je dringende vragen? Mail me dan even op 
tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl of app/bel me op 
06-49363433. 
 
Tot bij Achilles,  
Tymen 
 
 
 
 

https://www.hkvachilles.nl/vertrouwenspersonen
mailto:tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl
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Olga’s “pannenlappen” 
********************* 

 
Olga heeft de afgelopen weken niet stilgezeten en ging creatief aan de slag. Sinds zaterdagmiddag liggen 
haar pannenlappen te koop in de kantine! Diverse kleurtjes beschikbaar: je koopt 2 pannenlappen en 1 
onderzetter voor € 10,-. Hiervan is € 5,- voor Achilles. Dus pimp je keuken of je caravan en steun je club. 
. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

16-09 
30-09 
14-10 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

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

 
Achilles – Rwa 16-15 
Achilles 2 – RWA 2 10-16 
Albatros 3 – Achilles 3 8-10 
ONDO 2 – Achilles 4  
Achilles 5 – Sporting Trigon 4 16-14 
Achilles 6 – VEO 4 10-8 
Valto 6 – Achilles 7  
HKV/Ons Eibernest 6 – Achilles 8  
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – RWA 16-15 
ONDO – KOAG 14-18 
Die Haghe – HKV/Ons eibernest 16-14 
Maassluis – Refleks 14-22 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KOAG 2 2 0 0 4 39 28 11 0 
Achilles 2 2 0 0 4 34 27 7 0 
Eefleks 2 1 0 1 2 34 32 2 0 
RWA 2 1 0 1 2 36 35 1 0 
ONDO 2 1 0 1 2 36 36 0 0 
Die Haghe 2 1 0 1 2 30 35 -5 0 
HKV/Ons Eibernest 2 0 0 2 0 32 38 -6 0 
Maassluis 2 0 0 2 0 33 43 -10 0 
 
 
Aanvoerders/coaches: De sites van Antilopen en het KNKV lopen erg achter. Er waren vandaag (maandag 16.00 uur) 
niet alle uitslagen bekend. Op de KNKV-site ontbrak nog het hele weekeinde. 
Daarom het verzoek: stuur mij even een mailtje met de uitslag, ook als er geen verslag wordt geschreven. 
 
Alvast bedankt 
Olga 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Jeugdig Achilles verslaat RWA in eerste thuiswedstrijd 
RWA uit Rhoon heeft titelaspiraties, maar liep averij op bij Achilles dat nu uit de eerste twee duels de volle buit pakt 
(16-15). De overwinning voor de ploeg van Glenn de Vries was zwaarbevochten.  
 
"Wij wisten tevoren dat RWA met vier lengteheren graag het duel onder de korf zocht. Het was dus zaak om dat uit de 
weg te gaan door vlot combinatiespel," voorzag Achillescoach De Vries. De eerste aanvallen lukte dat ook goed en leek 
RWA even verrast. Tot 10-5 hadden de Achillianen de controle over de wedstrijd. "Vanaf dat moment zag je de 
ervaring van RWA en schakelden zij nog meer over naar de dames," constateerde De Vries. "Ons spel kost veel energie 
en kracht en doordat wij daardoor de teugels wat lieten vieren, kwamen zij bij rust dichterbij". De thee werd genuttigd 
met een 11-9 stand. Direct na de rust kwam RWA met twee damesdoelpunten op gelijke hoogte. "Vanaf dat moment 
was het voor ons ook het fysieke spel opzoeken, dat wat wij eigenlijk wilden voorkomen," aldus de hoofdcoach die uit 
eigen ervaring weet dat als je hogerop wil, je veel meer fysieke ploegen treft. "Ploegen die op de grens van het 
toelaatbare kunnen en willen spelen. Het is dan ook zelf uitdelen en blijven incasseren. Hiermee schets je ook meteen 
mijn trots voor mijn ploeg". Achilles toonde aan met de veranderende situaties om te kunnen gaan en schakelde om 
naar werkkorfbal. "En het vechten om elke centimeter op de grond en in de lucht," aldus De Vries. "En dat voor deze 
jonkies, fantastisch!" Hoewel het de tweede helft billenknijpen werd door de gelijkopgaande scores, trokken de 
Achillianen aan het langste eind. 
 
Volgende week wacht Achilles een zware uitwedstrijd tegen KOAG in Krimpen aan den IJssel. 
"Hopelijk steunt het publiek ons weer, zoals zij dat ook deze wedstrijd deden, waardoor wij 
overeind bleven," besluit De Vries. 
 
Achilles 2 - RWA 2 
Zaterdag 12 september speelde Achilles 2 thuis een belangrijken wedstrijd tegen het 2e van RWA. Vooraf voor de 
wedstrijd zij de trainer dat het een ploeg is die boven in mee gaat draaien dus het beloofde een spannende wedstrijd te 
worden.  
De wedstrijd begon om 1 uur en het begon snel. RWA kwam al snel met een 0-1 voorsprong waar Achilles meteen 
antwoord op gaf met de 1-1 
En toen ging het scoren minder snel 
Verdedigend ging het lekker en aanvallend liep het spel ook. Het enige wat missen waren de goals. 
We kwamen op achterstand te staan met 1-4. Gelukkig door het toch goede spel weten we ons terug te brengen naar 
een 5-5 rust stand. 
 
We begonnen dus de 2e helft met 5-5 waar we eigelijk al een gat hadden moeten slaan. Na rust kwamen wij beter uit de 
startblokken dan RWA. We kwamen door twee snelle treffers achter elkaar op een 7-5 voorsprong. ook RWA had een 
snel antwoord en bracht zich terug naar 7-7. Vanaf toen ging het een tijdje gelijk op het werd 8-8 daarna 9-9 en toen 
sloeg RWA een gat van 4 punten 9-13 en dat heeft ons de kop gekost en zijn we niet terug gekomen. 
De eindstand van de wedstrijd was 10-16. 
 
Cino 
 
Albatros 3 - Achilles 3 
Zaterdagmiddag 12 September stond om half 5 de wedstrijd gepland tussen Albatros 3 en Achilles 3. Wat aan de late 
kant maar het was ideaal weer om een heerlijk wedstrijdje te spelen. Netjes een uur van te voren kwamen wij bij 
Albatros aan. We hadden genoeg tijd om ons voor te bereiden voor de wedstrijd. Alles was weer goed geregeld door 
Dionne, zelfs de bidons hadden stickers met onze namen erop, nogmaals thanks Dionne. De wedstrijd was gestart en 
gelijk pakte wij de 0-1 voorsprong. Helaas was Albatros het daar niet mee eens en maakte al snel de 1-1. De wedstrijd 
ging gelijk op. Met 2-2 op het scorebord wilden wij hier verandering in maken maar helaas ging het erg moeizaam in de 
aanval waardoor er bij ons geen doelpunten meer vielen en stond al gauw 5-2 voor Albatros. Wij wilden de punten mee 
naar Den Haag nemen en gingen er weer vol voor en door wat doelpunten van Nosa, Michelle en Mark mochten wij de 
rust gelukkig in met 5-5. Na een goed praatje met elkaar begonnen wij met de 2e helft. De wedstrijd ging weer gelijk op 
met 7-7 en nog steeds erg moeizaam. Maar gelukkig was daar Tobias die als een stier door het veld ging en knalde er zo 
2 doelpunten voor ons in zodat wij de voorsprong hadden met 7-9. Tobias nogmaals je was een beest! Met nog 4 
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minuten op de klok voor het einde was het nog erg spannend, de aanvallen liepen nog steeds moeizaam en we raakte 
snel de bal kwijt. Maar het verdedigende vak was echt top aan het verdedigen en deden er alles aan om geen doelpunten 
meer door te laten. Maar helaas, daar kwam de 8-9 met nog 2 min op de klok. Met nog wat wissels kwam Robbin erin 
en liet ons niet meer in spanning en scoorde de 8-10! 1 minuut later was daar eindelijk het eindsignaal. Yess de punten 
zijn voor ons! Dit moeten we vieren, Mac we komen eraan!!  
 
Kaylee 
 
 
 
 
 

 



 11 
 

WAPC Wat was 
************** 

 
BEP A1 – Achilles A1 15-14 
Achilles A2 – Reeuwijk A1  
ALO A3 – Achilles A3  
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1  
Reeuwijk B1 – Achilles B2 14-8 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1  
Achilles C2 – Lynx C1 4-1 
Weidevogels D1 – Achilles D1  
Achilles D2 – KVS/Maritiem D3 14-0 
Avanti/Post Makelaardij D3 – Achilles D3  
Achilles E1 – ODO E1 6-5 
Achilles E2 – KVS/Maritiem E4 8-8 
VEO E2 – Achilles E3  
DES E1 – Achilles E4  
ONDO E5 – Achilles E5 9-5 
Achilles Tijgers – Refleks F1 14-4 
Dunas F2 – Achilles Beren  
 
 
Aanvoerders/coaches: De sites van Antilopen en het KNKV lopen erg achter. Er waren vandaag (maandag 16.00 uur) 
niet alle uitslagen bekend. Op de KNKV-site ontbrak nog het hele weekeinde. 
Daarom het verzoek: stuur mij even een mailtje met de uitslag, ook als er geen verslag wordt geschreven. 
 
Alvast bedankt 
Olga 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
ALO A3 – Achilles A3 
Wedstrijd A3 uit bij ALO lekker dichtbij dus. In tussen was de zon lekker gaan schijnen. Na de warming up 
onderleiding van Ivo begonnen we vol goede moed en iedere wedstrijd raken we meer op elkaar ingespeeld. Met rust 
een doelpunt voorsprong dat gaf hoop gaan we de winst pakken? ALO zette veel wissels in want het was best warm om 
te spelen bij de bosjes van Pex. Wij hadden Mick Peeters als invaller en daar waren we heel blij mee. Bedankt Mick. 
Helaas hebben we uiteindelijk verloren. Op naar de volgende wedstrijd.  
 
Groetjes Feline  
 
Achilles C2 – Lynx C1 4-1 
Zaterdag speelde de C2 tegen Lynx C1 met als eindstand 4-1. En zo is deze wedstrijd 
verlopen… 
Al in het begin van de wedstrijd wordt er door beide teams goed aangevallen, maar ook 
goed verdedigd. Bregje heeft een kans om te scoren, maar in eerste instantie gaat deze er 
niet in. Gelukkig lukt het haar de tweede keer wel, en zo staan we 1-0 voor.   
Lynx scoort 1-1, maar tot de rust wordt er niet meer gescoord.  “Als je niet beweegt, dan krijg je hem niet”, dat klopte 
wel voor beide partijen.  
Tijdens de rust heeft Simon goede tips die hebben gewerkt, want na een kans van mij (Jalien), scoort Teun 2-1. Daarna 
hadden we veel kansen, die er helaas niet in gaan. Maar uiteindelijk lukt het Teun en Bregje wel om te scoren en is de 
eindstand 4-1. 
Met deze eindstand staan we bovenaan in de poule. Volgende week spelen we thuis tegen Phoenix. Dit is een belangrijke 
wedstrijd, want Phoenix staat op de tweede plaats. We moeten dus winnen om bovenaan te blijven staan. 
Femke, bedankt voor het fluiten! Simon, bedankt voor het coachen, Lianne bedankt voor het invallen en de rest van de 
C2, bedankt voor de wedstrijd. Volgende week gaan we er weer voor! 
 
Jalien 
 
Weidevogels D1-Achilles D1 
Vroeg in de morgen speelde Weidevogels D1 tegen Achilles D1. 
De wedstrijd begint, eerste aanval: Layla, Brit, Milan en Erik. 
De eerste verdediging: Semm, Jens, Fleur en Lisette. Langs de lijn staan Lyn en Dirk. We beginnen goed met een 
doelpunt van Layla. 
Maar al snel scoort Weidevogels twee doelpunten, dan is het rust.  
In de tweede helft komt Lyn erin voor Fleur en Dirk voor Semm. 
Dan scoort Dirk de twee – twee. Maar uiteindelijk weet Weidevogels er toch nog drie te maken. En dus is de eindstand 
vijf – twee. 
We hadden gelijk kunnen spelen, alleen gingen aan onze kant de ballen er niet in.  
Joost en Merel waren er, bedankt voor het coachen!  
Enne, Daniek: heel veel succes met je studie! 
 
Groeten van Dirk. 
 
Achilles D2 – Lynx C1 
Zaterdag hebben ze een leuk wedstrijd gespeelt ze hebben goed verdedigt ze hebben 
mooi doelpunten gescoord ze waren echt goed aan het spelen er werden ook mooi acties 
gemaakt tim heeft een mooie schot doelpunt gemaakt lianne heeft een mooi schot gescoord johanne heeft ook een 
mooi schot doelpunt gemaakt jim heeft ook een heel mooi schot gemaakt niels heeft ook een mooi schot gemaakt joe 
heeft ook een heel mooi schot gemaakt en lola heeft ook een heel mooi schot gemaakt donya en lars hebben mooie 
acties gedaan maar ze kregen deze week geen bal in de korf maar ze hebben wel heel goed verdedigt en ze hebben heel 
erg hun best gedaan om toch te proberen voor een mooie doelpunt te scoren alleen deze week wouden ze er niet in de 
korf ze hebben zo goed verdedigt dat de tegenstanders elke keer gingen wisselen de standen zijn geworden vier voor 
excelsior en achilles D2 heb er zeven gescoord het was een leuke wetstrijd om naar te kijken 
 
Paula 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Achilles E2-KVS E4: 
Achilles-KVS toch altijd wel spannend want bij ouders en coaches zijn er een heleboel mensen die elkaar kennen. En 
tijdens deze wedstrijd was er zelfs een familiestrijd tussen de neefjes Wiekenkamp. 
Maar goed om 10.15 mocht de E2 van start en dat ging zeer voortvarend. 
We kwamen als snel met 1-0 voor door een mooi doelpunt van Soe met Luuk D. als aangever. 
Daarna maakten Mila en Luuk W. de 2-0 en de 3-0. Jemig wat ging het spel snel en werd er goed molentje gedraaid en 
gingen er mensen onder de korf staan om een doorloop aan te geven. Het was voor het publiek een supervermakelijke 
wedstrijd. 
KVS kwam terug naar 3-3 en toen scoorde Mila door snel spel weer een mooi doelpunt, 4-3. 
Ondanks dat Jarmo afgelopen week veel last heeft gehad van zijn benen(je moet ook niet zo hard groeien J) sprong hij 
overal tussen en onderschepte hij veel ballen. 
KVS kwam op 4-4 en toen zakte het bij Achilles door vermoeidheid een beetje in en werd het 4-6. Luuk D. scoorde 
nog een mooi kort kansje van achter de korf maar KVS schroefde het doelsaldo op naar 5-8. Ja dachten de ouders aan 
de kant nu is het op en werd de wedstrijd al een beetje als verliezend beschouwd terwijl dat absoluut niet verdient was. 
Maar de E2 dacht daar zelf anders over en ging er nog even vol voor door snel overspelen en keihard werken. 
Luuk W. gooide een waanzinnige mooie bal naar Soe die dat prachtig afmaakte. Daarna dacht Luuk W. ja dan ook maar 
zo’n bal naar Mila en ja hoor ook zij maakte deze mooi af en zo stond het ineens weer 7-8. Wat een spanning!!! 
Als laatste scoorde Luuk W. ook nog een mooi doelpunt en werd het uiteindelijk 8-8 wat zeer verdient was. 
E2 jullie zijn toppers! 
 
Luuk D. 
 
Veo E2 - Achilles E3 
Na de verloren wedstrijd tegen kvs van vorige week waren de kids vandaag extra gemotiveerd om de overwinning 
binnen te slepen. Dit moest gebeuren tegen Veo E2. Medecoach Noah kon er helaas niet bij zijn vandaag want zij ging 
met haar eigen ploeg mee.  
Toen we het veld opkwamen waren 
de kids best onder de indruk van de 
tegenstander. Wat waren het grote 
kinderen! De scheidsrechter floot in 
en gelijk zag iedereen dat dit wel 
eens een hele leuke wedstrijd kon 
gaan worden. De ploegen waren 
namelijk erg aan elkaar gewaagd en 
het spel ging dan ook heen en weer. 
De verdediging van de E3 stond als 
een huis, aanvallend ging het in het 
begin iets moeizamer. De ballen 
wilden er maar niet in, Veo 
profiteerde daarvan en scoorde het 
eerste doelpunt. Niks aan de hand, 
gewoon weer lekker doorgaan. In 
het tweede kwart ging het aanvallen 
een stuk beter en konden we ons 
eerste doelpunt maken. We wilden 
natuurlijk winnen en de kids gingen 
er dan ook helemaal voor. Wat werd 
er toch goed verdedigd! We onderschepten veel ballen en konden daardoor in het derde en vierde kwart nog 2 keer 
scoren. 1-3 was dan ook de eindstand. Wat een topwedstrijd, iedereen heeft echt keihard gewerkt! De doelpunten zijn 
uiteindelijk gemaakt door Vincent, Marley en Owen, maar dit kwam mede omdat er zo goed werd samengespeeld. 
Kortom ik ben een supertrotse coach. Oh ja, nog even een groot compliment naar de scheidsrechter van Veo. Zij 
voelde de wedstrijd perfect aan en gaf de kids tussendoor ook nog eens wat handige tips. 
Volgende week moeten we tegen Fortuna en dan gaan we weer net zo ons best doen als vandaag! 
 
Groetjes van een trotse coach 
 
Ondo E5 - Achilles E5 (verslag invalcoach) 
Afgelopen zaterdag stond wedstrijd twee op het programma voor de toppers van de E5. Een aantal nieuwe kinderen is 
ingedeeld bij een aantal ervaren rotten. Een goede combinatie. Na een licht paniekerige start, waarbij de invalcoach 
uiteindelijk netjes door een privé-limousine werd opgehaald bij Achilles, kon de voorbereiding echt beginnen. 
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Afspraken werden gemaakt. 1) Zo snel mogelijk de bal roven van Ondo. 2) Goed uitstappen als je gooit, met links of 
met rechts, en dan in max. drie passes naar de overkant om te scoren. 3) Als je gooit of schiet, doe je dat niet slordig en 
gehaast, maar technisch op de goede manier. Appeltje-eitje. 
We kwamen helaas niet zo goed uit de startblokken. De wazige blik in de Achilles-ogen was reden voor zorg. Ondo 
begon daarentegen wel scherp en wist gelijk een paar goals te maken. Maar de E5 is niet zo makkelijk verslagen. We 
knokten ons de wedstrijd in en vooral na de rust begon het te lopen. Snelle onderscheppingen, goed omschakelen, 
gelijk doelgericht naar de korf rennen en ook de rust in het schieten werd bewaard. Robin en Zinedine gingen, juist 
door met rust te spelen, als een speer en door het goede ondersteunende werk en loopvermogen van Paschalia 
ontstond kans na kans. Ook Dwayne liep zich de benen uit zijn lijf voor het team. Hij onderschepte veel en ging steeds 
sneller passen. Feline droeg haar steentje bij met veel inzet en schoot een paar goede schoten op de korf. Uiteindelijk 
wisten we er de 2e helft vijf te scoren. Een knappe prestatie. Helaas was de achterstand met Ondo net te groot om 
langszij te komen. Eindstand 9-5 voor Ondo. Maar het spel in de tweede helft was leuk om te zien en geeft veel 
vertrouwen voor de toekomst. 
 
Koos 
 
Achilles F-side part 1 – Refleks F1 
Afgelopen week stond de F-side aardig in de spotlights. Het begon 
allemaal afgelopen dinsdag. De talenten kregen een gasttraining 
van Noa Brusse en Benthe van Loon! Er gaan geruchten dat 
training geven aan de F-side zó populair is, dat er ruzie was binnen 
het eerste wie de F-side training mocht geven.  De kids genoten zichtbaar van de training afgelopen dinsdag en volgens 
mij vonden Noa en Benthe het ook erg leuk. 
 
Op vrijdag was er een besloten training, zodat de talenten buiten de spotlights zich konden voorbereiden op de 
wedstrijden van zaterdag. 
 
Achilles F-side part 1 moest zaterdag aantreden tegen Refleks. Helaas kon Ashlyn er niet bij zijn en werd zij vervangen 
door Noah van Os. Een aantal mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om te komen kijken naar de wedstrijd en 
, *spoiler alert*,  zij werden niet teleurgesteld!  
 
Voor de wedstrijd werd er aan de kids gevraagd wat belangrijk was deze wedstrijd en zij beantwoordden deze vraag 
met: goed verdedigen, vrijlopen, goed gooien en scoren. Het antwoord was bijna helemaal goed, want plezier staat 
boven aan in de basisregels. Als extra vraag kregen ze een bal te zien en vraag daarbij was: Van wie is deze bal? De 
antwoorden waren ‘van ons’ en ‘van Achilles’. Allebei goed, maar er was een ander antwoord wat ze moesten geven, 
namelijk: ‘De bal is van mij’.  
 
Dan de wedstrijd. De eerste tien minuten ging de wedstrijd gelijk op en het eerste kwart werd afgesloten met een 2-3 
stand. Een van de speelsters was moe en wilde er even uit. Met Noah binnen de lijnen kwam er een impuls die het hele 
team oppakte. Het plaatsen ging super goed en ook het afronden ging beter omdat er naar de speler gegooid werd die 
het beste vrij stond om te schieten. Dit resulteerde in een 6-4 ruststand.  
 
De tegenstander (en helaas ook het meegereisde publiek) was enigszins van slag van de impuls. De Achilles F-side part 
1 trok, met (door-)wisselende samenstelling, de lijn van de laatste 10 minuten voor rust door en iedereen pikte zijn/haar 
doelpunt mee. Uiteindelijk werd de wedstrijd beëindigd met een 14-4 eindstand.  
 
Deze week hebben we weer een aantal mooie dingen gezien en wat ook leuk om te zien was, was dat de nieuwe 
afspraak ook goed werd opgepakt!  
 
De wedstrijd was niet het einde van de korfbaldag, want de spotlights gingen nóg een keer aan voor de Achilles F-side! 
Om 14:30 mocht de groep oplopen bij de wedstrijd van het eerste!  
 
Daar liep een jeugdige groep het veld op, maar wel één met talent, inzet en uitstraling. Vol trots liepen ze daar, 
genietend van het moment dat ze met deze helden van de F mochten oplopen. Dit moment was het hoogtepunt van 
het seizoen tot nu toe voor de spelers van het eerste! Het oplopen had zeker effect, want het eerste kon de punten in 
een spannende wedstrijd thuis houden. Tijdens de wedstrijd van  het eerste zag de F-side dat het wel goed kwam en 
speelden o.a. lekker met een bal, keken af en toe de wedstrijd en een aantal ging zelfs op Pokémon jacht. Wat een 
heerlijke F-side hebben we toch! 
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Komende zaterdag kunnen jullie helaas niet thuis genieten van F-side. Achilles F-side part 1 mag om 9:00u aantreden 
tegen Twist F1 te Vlaardingen en Achilles F-side part 2 om 9:00u hun ongeslagen status verdedigen bij VEO.  
 

 
 
Dunas-Achilles F2 
Op het stokroos aangekomen hoorde we voor de wedstrijd dat Evi haar voet behoorlijk pijn heeft gedaan. Alle coaches, 
f2-ers en ouders wensen jou beterschap en hopen dat je snel weer mee doet.  
 
Fuuut de wedstrijd begon. Al snel veroverde we de bal. Helaas waren we hem ook snel weer kwijt. De kansen waren 
over-en-weer. Dunas scoorde als eerste wat ons wakker schudde en extra motiveerde. Het gooien en vangen ging goed 
en al snel volgde een schot van Kenz...... raak!!!  1-1. We hadden de smaak te pakken en speelde als echte korfballers! 
We vochten voor elke bal en speelde goed samen. Na een een-tweetje en een diepe bal legt Jelte boelkloedig en 
doelgericht de bal in het mandje. 1-2.  De bal ging weer rond. Van links naar rechts en voor naar achter. Via Kenz,  Ella 
naar milou en breed op Jelte die van afstand nummertje drie binnen knalt. 3-1. De laatste 10 min gaan in en Dunas lijkt 
zich te herpakken maar onze ge- en bedreven coach Tjitse houd ons gefocust. Scherpe nuchtere aanwijzingen brengt hij 
liefdevol over. Ella ziet Milou vrij staan bij de korf. Ze gooit de bal. Milou vangt hem en maakt een fabuleus en het 
winnende doelpunt. 4-1.    
      Gewonnen!!!!!        
 
Milou 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
20 sept  27 nov  
16 okt  
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarige. 
Als eerste viert Levi van Nieuwenhuijzen op 16 september zijn 13e verjaardag. Op 19 
september viert Roos van der Laaken haar 9e verjaardag en op 20 september wordt Tim 
Spies 10 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 
 
 
Zaterdag 19 september is het zo ver; de start van de Grote Clubactie 2020. Na 12 
september zullen wij de lotenboekjes uitdelen op de trainingen. We hopen dat jullie weer 
veel loten zullen verkopen. Natuurlijk zullen er ook dit seizoen weer prijzen te verdienen 
zijn voor de beste individuele verkopers en voor de teams die het meest hebben verkocht.  
 
Dit seizoen zullen wij voor de laatste keer de Grote Clubactie organiseren.Wij kunnen dit 
seizoen de nieuwe coördinator(en) inwerken. Om deze reden zijn wij nu al op zoek naar onze opvolger(s). Het 
coördineren van de Grote Clubactie is een overzichtelijke klus. Half september zet je de eerste acties uit en begin 
december ben je klaar. De belangrijkste taak is het motiveren van de kinderen om zo veel mogelijk loten te verkopen en 
het invoeren van de verkochte in het systeem van de Grote Clubactie (wat zeer makkelijk is).  
 
Voor deze taak is dus geen korfbalkennis nodig. Ieder volwassen lid, ouder of andere betrokkene kan deze taak op zich 
nemen. Wil je je hier voor aanmelden stuur dan een e-mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl  
 
Groetjes, 
Mirjam en Rianne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:groteclubactie@hkvachilles.nl


 19 
 

AC 
*** 

 
Zondag 20 september 2020 - HKV Beachsportdag 
******************************************* 

 
Zon, zee, strand en een balletje, wat wil je nog meer? Een gezellig kampsfeertje? Dat is het doel van deze sportieve en 
zonnige zondagmiddag; met de jeugd onderling lekker sporten en chillen met je pootjes in het zand. Twee categorieën 
zullen strijden om de felbegeerde SunnySundaySportprijs. Benieuwd? Dan zien wij jouw inschrijving tegemoet! Naast 
het bekende beachkorfbal, heeft de AC nog een aantal sportieve uitdagingen voor jullie in petto - a lá kamp wellicht een 
potje Bakofootby (Sandy style) of een variatie op Faustball… Geef je zsm op - Het is al bijna 20 september! 
 
Huishoudelijke mededelingen: 
- We verzamelen op het Zuiderstrand bij Scheveningen (strandslag 12) 
- De AC verzorgt de sportdag, maar verwachten dat de ouder(s) tijdens de activiteit erbij blijven 
- Zorg voor genoeg eten en drinken 
- En wees op tijd! Zodat we meteen kunnen starten 
 
Tot zondag! 
 
Met vriendelijke groet, 
Audrey de Man 
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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 

 
Heraangemeld als lid: Anna (A.J.) Spetgens 
 Zie gemaild krantje 
 
Adreswijziging: Rinus Cost naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Fleur van Brink (Achilleslidnr. 3118) 
 Feline van der Spek (Achilleslidnr. 3119) 
 Selah Bouwkamp (Achilleslidnr. 3120) 
 Jelte Bouwkamp (Achilleslidnr. 3070) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Coronamoe 
Wij zien U allen de wenkbrauwen fronzen maar begrijp ons a.u.b. niet verkeert. 
Wij zijn weldegelijk bezorgd en vermijden zoveel mogelijk drukke plaatsen en houden 1.5 meter in de gaten dus zien de 
ernst van het virus in en zeker nu het weer dramatisch toeneemt de besmettingen. 
Onze moeheid wordt vooral gevoed door de vele TV programma's met het grote aantal beroepsvirologen, 
epidemiologen en  klimaatdeskundigen maar zeker door nepvirologen en amateurdeskundigen en zeker wiskundigen die 
via allerlei formules en statistieken gaan uitleggen dat we in het begin beter nog 1 weekje hadden moeten wachten 
voordat we de intelligente lock-down hadden moeten versoepelen. 
We hebben het volste vertrouwen in dhr. Gommers (Erasmus) en Jaap van Dissel en zijn hele team deskundigen van 
het RIVM die ons in het begin informeerde en ook niet alles kunnen weten van dit volstrekt nieuwe onbekende virus. 
Daarna doemde opeens allerlei deskundigen op van niks aan de hand tot wel of geen mondkapjes of alleen binnen en 
buiten niet en noem maar op, geen touw meer aan vast te knopen. 
Als grootste splijtzwam kwam allesweter Maurice de Hond uit de hoge hoed en hadden we maar naar hem geluisterd 
dan had de hele wereld corona gekregen behalve wij. 
De beste man zal ongetwijfeld iets weten van peilingen maar ook daar zat hij er in het verleden vele malen ontzettend 
naast en het verschil van een zeteltje of 6 a 7 werd door hem gelijk weerlegd want het had aan het weer gelegen of 
windkracht 8 , zodat  er minder mensen van een bepaalde hem goed gezinde partij gingen stemmen. 
Wij zitten eigenlijk nog te wachten op corona-adviezen van Peter R de Vries want die heeft ook overal verstand van of 
de ongezouten mening van schreeuwlelijk Prem. 
Dan heb je nog van die mafkezen van viruswaanzin thans viruswaarheid en de aangesloten leegschedels die het hebben 
over de dictatuur die nu heerst in Nederland. 
Ik zou tegen deze eencellige willen zeggen ga eens een weekje in Wit-Rusland (Belarus) of Noord-Korea protesteren, 
zie de verwondingen van de vrijgelaten demonstranten en dan kijken of U er nog zo over denkt. 
Wij pensionado's hebben al meerdere corona's meegemaakt en dan niet virus gerelateerd. 
Als zeer jonge jongeling ging ik wel eens een kopje koffie met iets lekkers erbij drinken met mijn pa en ma bij restaurant 
Corona op het Buitenhof. 
Mijn eerste afspraakje met mijn meisje dat na 50 jaar nog steeds mijn meisje is was ook bij Corona waarna wij in de 
Bierkelder iets gingen drinken. 
Mijn vader zaliger was een verwoed sigarenroker en pafte menig sigaartje weg en met hoogtijdagen had een 
coronasigaar zijn voorkeur. 
Wat dacht U van een Mexicaans maisbiertje merk corona met een half schijfje citroen erin. 
Wij hebben menig coronaatje weggetikt bij Rob in de Scatchers,vele oud achillianen welbekend, maar ook dit is 
verleden tijd echter het biertje bestaat nog steeds. 
Zo zie je maar corona is niet geheel onbekend maar het huidige corona is toch van een heel andere orde en niet te 
vergelijken met het restaurant, sigaartje of biertje. 
Het is nu wachten op een vaccin en hopelijk begin 2021 ter beschikking als er geen kink in de kabel komt. 
De vaccinrace is begonnen en Rusland schijnt al een vaccin te produceren maar is dit veilig en betrouwbaar en al 
genoeg getest want zoals ik begrepen heb slaan ze daar gewoon de derde fase over. 
Wij hebben met Duitsland, Frankrijk en Italie en wie nog mee wil doen miljoenen geïnvesteerd in een vaccin dat nog in 
ontwikkeling is en de vraag is lukt het of is het een casinovaccin investering. 
We houden de moed erin, we kijken uit denken en zorgen voor elkaar en eens zal het virus onder controle zijn. 
 
We hopen van coronamoe naar coronavrij te komen en wel zo snel mogelijk om het normale leven weer op te pakken. 
 
Groetjes en hou het veilig 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.10 uur Achilles E5 – Dunas E2 
 09.20 uur Achilles D1 . Fortuna/Delta Logistiek D2 
 09.35 uur Achilles D3 – Dunas D2 
 10.10 uur Achilles E3 – Fortuna/delta Logistiek E3 
 10.25 uur Achilles B1 – Meervogels/Fisica B1 
 10.40 uur Achilles C2 – Phoenix C2 
 11.10 uur Achilles E2 – Valto E3 
 11.40 uur Achilles A3 – Dunas A2 
 11.45 uur Achilles A1 – Die Haghe A1 
 13.15 uur Achilles 7 – Maassluis 5 
 13.20 uur Achilles 3 – KCC/CK Kozijnen 4 
 14.55 uur Achilles 4 – Weidevogels 4 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 38 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK866 

za 19/09 
KOAG 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 13:45 
Scheidsrechter Jelmer Baljeu 

   Locatie Groene Wetering in Krimpen ad IJssel 

     2 Klasse: R1F Wedstrijdnummer: WK3683 

za 19/09 
KOAG 2 -  Achilles 2 14:00 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 12:15 
Scheidsrechter J. Postma 

   Locatie Groene Wetering in Krimpen ad IJssel 

     3 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK3718 

za 19/09 
Achilles 3 -  KCC | CK Kozijnen 4 13:20 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach 
 Verzamelen 12:35 

Scheidsrechter W. Eijgenraam 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     4 Klasse: R2I Wedstrijdnummer: WK3705 

za 19/09 
Achilles 4 -  Weidevogels 4 14:55 

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

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

Coach 
 Verzamelen 14:10 

Scheidsrechter EC. van Winden 
   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=WK866
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1707
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3683
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1707
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3718
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=WK3705
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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5 Klasse: R3L Wedstrijdnummer: WK4044 

zo 20/09 
Die Haghe 4 -  Achilles 5 13:00 

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 12:15 

Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 

     6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK3696 

za 19/09 
Excelsior 6 -  Achilles 6 15:15 

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 14:00 

Locatie Biesland in Delft 

     7 Klasse: S-079 Wedstrijdnummer: BK10687 

za 19/09 
Achilles 7 -  Maassluis 5 13:15 

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 

Scheidsrechter Achilles 4 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     8 Klasse: S-223 Wedstrijdnummer: BK10703 

zo 20/09 
Dunas 5 -  Achilles 8 13:00 

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 12:15 

Locatie Stokroosveld in Den Haag 

     A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6176 

za 19/09 
Achilles A1 -  Die Haghe A1 11:45 

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 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4044
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK3696
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=BK10687
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=BK10703
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=169
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6176
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Reserves Demi Brusse, Thijs Roos 
Verzamelen 10:45 
Scheidsrechter P. Hagenaars 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Noah de Bruijn 

     A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6407 

za 19/09 
OZC A1 -  Achilles A2 13:45 

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 12:15 
Vervoer Sip, van der Zwan, Smit, Hollander 
Locatie De Enk in Rotterdam 

     A3 Klasse: A-062 Wedstrijdnummer: BK8477 

za 19/09 
Achilles A3 -  Dunas A2 11:40 

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 Shane Amatredjo 
Verzamelen 10:55 
Scheidsrechter Achilles 7 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK7725 

za 19/09 
Achilles B1 -  Meervogels / Física B1 10:25 

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 Tehzeeb Moemoe 
Verzamelen 9:25 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking 
Demi en Thijs zie A1; Damien en Nikki zie A2; Shane zie A3;  Paivi 
en Thijs zie B2 

     B2 Klasse: B-073 Wedstrijdnummer: BK7336 

za 19/09 
Vriendenschaar B3 -  Achilles B2 13:15 

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

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=WK6407
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=327
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK8477
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=WK7725
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=BK7336
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Heren Leander Gerritsen, Lucas Latour, Ocker Pijlman, Taufeique 
Moemoe 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Reserves Paivi Labordus, Thijs Roos 
Verzamelen 11:45 
Vervoer Woestenburg, Mertens, Koene, Burnett 
Scheidsrechter Lars Boot 

   Locatie Groene Zoom in Bodegraven 

     C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8324 

za 19/09 
Refleks C1 -  Achilles C1 13:00 

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 12:15 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 

Opmerking Tehzeeb zie B1 en Jim zie C2 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK5498 

za 19/09 
Achilles C2 -  Phoenix C2 10:40 

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 
Reserves Jim Peeters 
Verzamelen 9:55 
Scheidsrechter Niek Visser 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     D1 Klasse: D-094 Wedstrijdnummer: BK4812 

za 19/09 
Achilles D1 -  Fortuna | Delta Logistiek D2 9:20 

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 8:35 
Scheidsrechter Erwin Bodaan 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     D2 Klasse: D-081 Wedstrijdnummer: BK3999 

za 19/09 
Valto D4 -  Achilles D2 12:15 

Dames Donya Zorgui, Joanne van Kaam, Lianne Plugge 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=496
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK8324
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=BK5498
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=BK4812
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=BK3999
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Heren Jim van Leeuwen, Joe Lek, Lars Weerman, Niels Latour, Tim Spies 

Coach Rosanna van Kester, Sterre Groen 
Reserves Imke van der Veen 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Plugge, Ziemba, Weerman, Spies 
Locatie De Zwet in De Lier 

Opmerking afgemeld: Lola Ziemba 

     D3 Klasse: D-083 Wedstrijdnummer: BK4719 

za 19/09 
Achilles D3 -  Dunas D2 9:35 

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 8:50 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Imke zie D2 

     E1 Klasse: E-115 Wedstrijdnummer: BK1668 

za 19/09 
Die Haghe E1 -  Achilles E1 10:30 

Dames Noa Puijk, Roos van der Laaken 

Heren Noah van Os, Xander Leben, Semm Hulsman 

Coach Cino Koene, Paul v.d. Laaken, Rick Pot 
Verzamelen 10:00 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Fedde van Mosel 

     E2 Klasse: E-140 Wedstrijdnummer: BK1758 

za 19/09 
Achilles E2 -  Valto E3 11:10 

Dames Mila Maas, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Luuk Wiekenkamp 

Coach Marije Maas, Rianne van Groen 
Verzamelen 10:40 
Scheidsrechter Marinus Stulp 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E3 Klasse: E-120 Wedstrijdnummer: BK2850 

za 19/09 
Achilles E3 -  Fortuna | Delta Logistiek E3 10:10 

Dames Fiep den Hartog, Marley Jol, Philène van Eijk 

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=BK4719
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=BK1668
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1758
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=BK2850
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Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach Mieke Deurloo 
Verzamelen 9:40 
Scheidsrechter Katrien Volleman 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E4 Klasse: E-122 Wedstrijdnummer: BK2802 

za 19/09 
Refleks E4 -  Achilles E4 12:00 

Dames Isa van Boltaringen, Minka Boelhouwer 

Heren Jonah van Collenburg, Luc de Groot, Tygo Brouwer 

Coach Stef van den Brand 
Verzamelen 11:30 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 

     E5 Klasse: E-119 Wedstrijdnummer: BK2744 

za 19/09 
Achilles E5 -  Dunas E2 9:10 

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 8:40 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     F Klasse: F-054 Wedstrijdnummer: BK388 

za 19/09 
Twist F1 -  Achilles Tijgers 9:00 

Dames Faylinn Verbeek, Hanna Maessen 

Heren Ashlyn Verloop, Boris de Gelder, Brandon van Dam 

Coach Esmee Morris, Estelle Arnts, Quirina Wensink, Leon van Dam 
Verzamelen 8:00 
Vervoer de Gelder, van Dam, Verbeek 
Locatie Claudius Civilislaan in Vlaardingen 

     F Klasse: F-081 Wedstrijdnummer: BK836 

za 19/09 
VEO F2 -  Achilles Beren 9:00 

Dames Ella Fakhir, Evi Aandewiel, Milou Kraak 

Heren Jelte Bouwkamp, Kenz Fakhir 

Coach 
Audrey de Man, Renske Lelieveld, Niels Aandewiel, Tjitse 
Bouwkamp 

Verzamelen 8:00 
Vervoer Aandewiel, Bouwkamp, Fakhir 
Scheidsrechter Ivo B. Brender à 

   

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=BK2802
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=BK2744
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=BK388
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=318
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK836
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Brandis, I. 

Locatie Westvliet in Voorburg 

 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
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Volgende week 26 en 27 september 2020 

 
Achilles – Die Haghe 
Achilles 2 – Die Haghe 2 
Avanti/Post Makelaardij 3 – Achilles 3 
Phoenix 3 – Achilles 4 
Furore 2 – Achilles 5 
Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
Fortuna/Delta Logistiek 7 – Achilles 7 
ALO 6 – Achilles 8 
Achilles A1 – Meervogels/Fisica A1 
Achilles A2 – KOAG A2 
Avanti/Post Makelaardij A5 – Achilles A3 
Achilles B1 – Refleks B1 
Gemini B2 – Achilles B2 
Meervogels/Fisica C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
ONDO D2 – Achilles D1 
Achilles D2 – Excelsior D3 
Reeuwijk D1 – Achilles D3 
Achilles E1 – Dijkvogelos E1 
Achilles E2 – ONDO E7 
KVS/Maritiem E3 – Achilles E3 
Fortuna/Delta Logistiek E5 – Achilles E4 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E5 
Achilles Tijgers – Nieuwerkerk F3 
Die Haghe F2 – Achilles Beren 

Za 15.10 uur 
Za 13.35 uur 
Za 15.30 uur 
Za 17.30 uur 
Zo 14.30 uur 
Za 11.20 uur 
Za 13.45 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 12.05 uur 
Za 10.35 uur 
Za 13.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.45 uur 
Za 10.20 uur 
Za 11.15 uur 
Za 09.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.10 uur 
Za 10.10 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 09.05 uur 
Za 10.00 uur 

 

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

WASROOSTER 
14-09 Coby Linse 
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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