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

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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De gure waarheid 
**************** 

 
‘Je krijgt er zoveel voor terug.’ ‘Zo heb je tenminste nog wat aan je dag.’ ‘Als de 
kinderen het maar naar hun zin hebben.’ De clichés van de ouders vliegen om je oren. 
Je moet wat roepen om een positief gevoel af te dwingen als je op zaterdagochtend om 9:00 uur bij een uitwedstijd staat 
waarvoor je om 07:30 voor het veld moest verzamelen. Als je geluk hebt sta je bij Die Haghe of anders bij VEO. Dan is 
ook nog eens de zomer voorbij en de kans op regen en wind is groter dan de kans op een waterig zonnetje wat nog iets 
verwarmt.  
En dan zijn er nog de trainingen. Twee keer in de week haasten met eten, want de training begint om 18:00 uur. De 
volgende dag moeite met naar school gaan, want de training was toch wel erg zwaar en na de training moest er 
natuurlijk nog het toetje gegeten worden. Het leven van een korfbalouder eind jaren 80 viel niet altijd mee.  
Ruim 30 jaar later is de tweede golf aangebroken, ik ben nu zélf korfbalouder.  
 
Naast korfbalouder ben ik ook nog steeds speler en vorige week waren de uitslagen in beide poules dusdanig gunstig, 
dat er afgelopen weekend een korfbalouder-en-zoon-dubbelkampioenschap lonkte.   
 
Om dit unicum te verwezenlijken moest de F1 afgelopen woensdagmiddag in een inhaalwedstrijd afrekenen met 
Nieuwerkerk. De kleine Nieuwerkerkers stonden met nog twee wedstrijden op het programma één punt voor. 
Verliezen zou dus betekenen dat het kampioenschap op de verkeerde dag en door de verkeerde ploeg op het 
Pomonaplein gevierd zou worden. Helaas kwamen de kleine Achilles Tijgers niet in hun gebruikelijke spel en het 
korfbalouder-en-zoon-dubbelkampioenschap stierf een stille dood op het gure en zompige kunstgrasveld.  
 
Een uitwedstrijd in en tegen Maassluis moest zaterdag het (gedeelde) kampioenschap van het 7e opleveren en de zure 
nasmaak van het verlies van de F1 ietwat neutraliseren. Tijdens de reis naar Maassluis leek het erop dat de Maassluizen 
opengezet werden boven ons. De hoeveelheid water die naar beneden kwam deed ons hopen dat onze tegenstander 
geen Achilliaans kunstgrasveld had en de wedstrijd dus gewoon door kon gaan. 
 
Aangekomen op het veld, waanden we ons in een kampioenschapssfeer. In de jaren 80. In Oost-Europa. Troosteloze 
continue regen, gure temperatuur, een vervallen luifel zonder afdak en een ondergelopen betonnen handbalveld tekende 
de arena waar de grote Achilles Tijgers moesten strijden. Maassluis bleek niet in een socialistische stemming en wilde 
hun kampioenschap niet delen. Er ontstond een Rocky IV scenario, waarbij het 7e vanuit bijna verslagen positie zich 
terug knokte. Het 7e kwam op voorsprong en in gedachte hoorden we ‘Eye of the Tiger’ spelen. Het werd gelijk. Wie 
zou de held zijn? Wie zou de zonnestaal zijn die de zondevloed zou doen keren? Het werd…. Maassluis…  
 
‘Maar kampioen worden zonder dat je kan pilsen is toch armoe’ ‘In de zaal en 2e helft veld nieuwe kansen op het 
korfbalouder-en-zoon-dubbelkampioenschap’ Je moet wat roepen om een positief gevoel af te dwingen… 
 
Positief zijn en blijven, laten we dat de komende periode gewoon doen. Plassen zorgen 
niet alleen voor afgekeurde wedstrijden, maar je kan er ook leuk als (een) kind in 
stampen. Laten we met zijn allen de zonneschijn zijn na alle regen. 
 
Leon van Dam 
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John en Gretie Moulijn….still going strong 
 
Geertrude Moulin To:archief@hkvachilles.nl Mon, Oct 5 at 2:17 AM 
Hallo Harold, ja we leven nog. John is waarschijnlijk de oudste nog levende oud Achilliaan met zijn 95 jaren! 
N.a.v. mijn ingeving eens via de moderne technologie uit te vinden of Achilles nog bestond ontdekten we, dat jullie nog 
in volle bloei staan! Gefeliciteerd met de ouderdom van Achilles 98 en bijna 100! Knap stuk werk! John en ik hebben 
vele goede oude herinneringen opgehaald nadat ik vele verhalen in de gevonden website had gelezen. Tenslotte heb ik 
John ontmoet in Achilles! Dankjewel Achilles! Dat was in 1948!  
Nog vele jaren voor een Gezond Achilles, groetjes Gretie Moulijn/Brouwer. 
Sent from my iPhone 
 
Harald Braakman To: Geertrude Moulin Mon, Oct 5 at 3:09 PM 
Goedemorgen!!!  
Wat ontzettend leuk om deze mail te ontvangen! En op het juiste adres afgeleverd via de email archief@hkvachilles.nl 
(deze mails komen dan standaard naar mijn mailbox). Inmiddels ben ik al zo'n 25 jaar bezig met het archief van 
Achilles, daar staat ongelooflijk veel informatie in. Het archief is rijkelijk gevuld en ik ben al vele jaren bezig om alles te 
digitaliseren. Een hobbie die een beetje uit de hand gelopen is. Maar ik doe het met groot plezier. Ik heb de ledenlijst 
bekeken en deel wat gegevens met jullie. 
John is als 95-jarige vooralsnog de oudste nog levende oud-Achilliaan, lidnummer 342, lid vanaf  1 februari 1937 en 
vanaf 6 januari 1960 eindigde het lidmaatschap voor beiden. Gretie werd lid (lidnummer 740) op 27 oktober 1948. Ik 
heb geen idee of jullie nog steeds in Renton aan de westkust in de staat Washington wonen. 
Het gaat goed met Achilles maar vanwege Corona valt het helaas allemaal niet mee. In 2022 is het 100-jarig jubileum en 
dan hebben wij een spiksplinternieuw clubhuis. Achilles is inmiddels de grootste korfbalclub in Den Haag.  Met grote 
subsidies, o.a. via de Gemeente Den Haag  hebben we straks een prachtig onderkomen waar we lang veel plezier aan 
gaan beleven. 
Ik stuur een bijlage mee, het gaat om een artikel van mijn kant, het betreft o.a. de dochter (Gon) van Theo en Gonne 
Lange. Zij is 22 augustus overleden en via de executeur is er contact met mij gezocht. Gon werd 91 jaar. En via de 
executeur kwam ik ook nog eens in contact met de familie Ravoo: zoon Edo (85 jaar) en dochter Ine (83 jaar) heb ik  
lange telefoongesprekken mee gevoerd. 
Hartelijke groeten uit Den Haag! 
 
Harald 
 

 
Revue oktober 1947”we weten van niks”: 
Vanaf links: Kees Stempels – Klaas Wassenaar – John Moulijn 
 
 
Geertrude Moulin To: Harald Braakman Tue, Oct 6 at 4:04 AM 
Sorry Drute per ongeluk op het verkeerde vakje en nu heb je onze voorgaande correspondentie weer terug gekregen. 
Sorry! De reden dat ik aan een nieuwe e-mail aan je begon was dat ik je wilde bedanken voor je uitgereide e-mail. 
John vertelde me, dat hij ook nog een tijdje archivaris is geweest. 
Ik heb totdat Annie Harmsen (van der Laaken) in2018 regelmatig emails uitgewisseld en ook met Jan Delcour tot zijn 
dood. John en ik vroegen ons af of onze tijdgenotenJ opie van Huizen en Ellie ..de Boer nog leven. Ook vroegen we 
ons af met welk Achilles jubileum toen John en ik in Holland waren we de eer kregen toebedeeld de schop ter hand te 
nemen en een tijdcapsule te begraven op het Mient veld. Ik meen, dat jij nog een foto van dat gebeuren naar ons in 
Amerika hebt toegestuurd (Harald: dat klopt) . 
Hoe lang ben jij al lid van  Achilles? Dat moet gebeurd zijn na onze tijd. Vooral voor John kwamen  vele namen in 
jouw epistel  bekend  voor.  
Nogmaals bedankt, groeten van John en Gretie 
Sent from my iPhone 
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75-jarig jubileum 
o.a. Gretie en John Moulijn helpen bij het begraven van de tijdcapsule 

in de voormalige speeltuin 
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Activiteiten Agenda Senioren 

30-09 
14-10 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

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

 
Achilles – Maassluis 22-15 
Achilles 2 – Maassluis 2 10-8 
Vitesse 2 – Achilles 3 17-21 
Avanti/Post Makelaardij 4 – Achilles 4  
OKV 3 – Achilles 5 9-18 
Achilles 6 – ONDO 3 8-22 
Maassluis 5 – Achilles 7 9-8 
Achilles 8 – Dunas 5  
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Maassluis 22-15 
ONDO – Maassluis 15-15 
Die Haghe – ONDO 15-23 
HKV/Ons Eibernest – KOAG 12-15 
RWA – Refleks 16-13 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KOAG 6 4 1 1 9 111 98 13 0 
ONDO 6 4 1 1 9 107 95 12 0 
Achilles 6 4 0 2 8 104 92 12 0 
HKV/Ons Eibernest 6 3 0 3 6 98 90 8 0 
RWA 6 3 0 3 6 89 90 -1 0 
Die Haghe 6 2 1 3 5 86 98 -12 0 
Refleks 6 1 1 4 3 91 99 -8 0 
Maassluis 6 0 2 4 2 98 122 -24 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles herpakt zich tegen Maassluis 
Na twee zeperds op rij in de derby’s tegen Die Haghe en HKV/Ons Eibernest heeft Achilles de stijgende lijn weer te 
pakken. In regenachtige omstandigheden werd op het veld aan het Pomonaplein laagvlieger Maassluis verslagen (22-15).  
 
“Voor ons was het zaak om de derby's snel te vergeten en dat doe je het beste door een overwinning in de volgende 
wedstrijd,” had Achillescoach Glenn de Vries van tevoren aangekondigd. De Vries had zijn ploeg dan ook voorbereid 
op het scenario ‘regen’. In de twee voorgaande wedstrijden was dat een factor die sterk van invloed was op het spel van 
de Achillianen. “Laten zien dat we ook kunnen bikkelen,” aldus De Vries. 
 
Dat kwam in de beginfase van het duel nog niet tot uiting. Na het startsignaal begonnen de Achillianen niet slim, waar 
Maassluis van profiteerde. Achilles liep snel achter de feiten aan en zag Maassluis twee keer op twee punten voorsprong 
komen (2-4 en 3-5). Na een kwartier leek de thuisploeg de boel op orde te hebben en kwam terug tot 5-5. Het was 
Maassluis echter dat opnieuw twee keer scoorde (5-7), maar de Achillianen waren inmiddels gewend aan de 
omstandigheden en namen via 9-9 een 11-9 voorsprong. Deze marge werd behouden tot de rust (12-10). 
 
Met drie vlotte goals in het begin van de tweede helft was het pleit snel beslecht. Noa Brusse, topschutter van de 
middag, kwam op niveau en scoorde één van zijn vijf treffers direct na rust. Joël Sanches mocht een aantal malen Rick 
Pot aflossen in de aanval en deed dat buitengewoon verdienstelijk met liefst vier treffers in het tweede bedrijf. 
 
“De 22-15 eindstand was een terechte,” vond De Vries die blijdschap en opluchting zag bij spelers en staf. Volgende 
week staat het uitduel met koploper ONDO op het programma dat samen met KOAG de lijst aanvoert. “We bereiden 
ons optimaal voor op deze belangrijke wedstrijd om aansluiting bij de top drie te houden,” besluit De Vries. 
 
Achilles - Maassluis 
Een kaskraker van een wedstrijd! 
Met een win streak ging Achilles met goede moed deze zaterdag tegemoet. Verwacht werd dat die 6 punten al binnen 
waren alleen moesten wij, zoals vorige wedstrijden, vol gas vooruit en niet remmen. Jagen op de bal en als een stel 
bezetenen duiken naar afstuitende ballen. 
 
Wat begon met een goede weersvoorspelling eindigde in uur lang regen, getuigen 
beschreven “net ijs water”. De nodige kouden handen waren ook bij beide partijen 
aanwezig en dit resulteerde in alles behalve wat men beschrijft als “een doelpunten 
festijn”. 
 
Kansen waren er zeker alleen werden deze niet afgemaakt. Gelukkig had Noah de Jong 
nog een aantal rake treffers in die paar minuten dat het droog was. Met een ruststand van 
6-5 werd het strijdplan doorgetrokken; veel energie leveren, die ballen moeten alleen gaan 
vallen.  
 
De tweede helft bracht niet veel verandering..... 
Lange aanvallen met veel doelpogingen maar het viel niet, de energie was er wel maar het schotpercentage is 
thuisgebleven. De onrustige uitwerking van Maasluis zorgde er voor dat Achilles vaker lange aanvallen kon hervatten. 
Hierdoor kon de wedstrijd uitgespeeld worden. In het verloop werd dankzij de vele herhalingen, toch nog een paar keer 
gescoord maar het zat niet breed. Eindstand 9-7. 
 
Luca 
 
Achilles 3 – HKC 2 (vorige week) 
Geen publiek, de kantine weer dicht en een ‘coco’ op het veld, het lijkt wel alsof we terug in de tijd gaan met deze 
coronamaatregelen, maar helaas is het noodzakelijk. Gelukkig kunnen we met z’n alle nog wel trainen en wedstrijden 
spelen, dus laten we hopen dat dit niet veranderd en we lekker kunnen blijven spelen. 
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Na de zeperd van vorige week tegen Avanti 3, waar we de wedstrijd in de eerste 10 minuten uit handen gaven, was het 
nu zaak om ons te herpakken. Op een regenachtige zaterdagmiddag stond HKC 2 op het programma. Een goede ploeg 
die vorig jaar met afstand kampioen zou zijn geworden, maar door corona niet is gepromoveerd. Voor hen jammer en 
voor ons opnieuw een grote uitdaging in deze zware poule. Bij winst konden we uitzicht blijven houden op de 3e plek 
en dat zou natuurlijk fantastisch zijn in deze poule. Iedereen was gebrand om een goede pot op de mat te leggen en in 
ieder geval een stuk beter te beginnen dan vorige week. 
En dat deden we, we begonnen sterk aan de wedstrijd en we konden goed mee komen met het frisse spel van HKC. 
Het was een beetje stuivertje wisselen in de eerste helft. HKC kwam aan het begin steeds 1 of 2 doelpunten voor, totdat 
wij terugkwamen en de 4-4 maakten. Vooral in de verdediging stond het bij ons erg goed, alleen in de aanval vergaten 
we onszelf te belonen met goals. Het scoreverloop bleef hetzelfde naarmate de rust dichterbij kwam. Steeds kwam een 
van de twee een doelpunt voor en maakte de ander weer gelijk. Dit resulteerde in een ruststand van 7-8 in het voordeel 
van HKC.  
 
Nu we wisten dat er wat te halen zou kunnen vallen, wilden we er in de tweede helft weer vol tegen aan en op naar de 
punten gaan. Op het veld was dit echter wat minder te zien, want we verloren de aansluiting al vrij snel. HKC sloeg een 
steeds groter gat naarmate de tweede helft vorderde en wij konden niet mee scoren. Wat bij ons wel vaker een 
probleem is, gebeurde nu dus weer en we verloren het zicht op een goede uitslag hier. Ook werden er wat meer domme 
fouten gemaakt en opgelegde kansen als stippen gemist (kuch kuch). HKC gooide de ballen wel erin, waar wij de 
kansen lieten liggen. Uitslag was uiteindelijk 11-17, opzich geen schande tegen deze ploeg, maar gezien de eerste helft 
zat er meer in het vat en dat maakt het zuur. 
Volgende week staat een uitwedstrijd tegen onze concurrent Vitesse 2 op het programma. Een belangrijke wedstrijd 
voor ons om boven de streep te blijven en met een goed gevoel richting het zaalseizoen te gaan, want dat komt toch 
ook weer langzaam dichterbij. Katrien bedankt voor het invallen en Marcel bedankt voor het filmen!  
 
Mark de Bruijn 
 
Vitesse 2 – Achilles 3 
Met de mooie weersvoorspelling in gedachten reed het 3e van Achilles naar het prachtige 
Barendrecht. Hier stond voor de Achillianen een belangrijke pot te wachten met zeer 
belangrijke punten. Met een heerlijke temperatuur waarbij je liever je winterjas aan zou 
houden floot de scheidsrechter voor het begin. 
Achilles 3 begon met een redelijk stroeve 1e helft waarbij het scoreverloop gelijk opliep. 
Simon opende de score met een korte kans voor de 0-1, hierna kwam Vitesse met de 1-1. 
Volgende die het mandje wist te vinden was Mark met een mooi afstandschot voor de 1-2. 
Vitesse met de gelijkmaker 2-2. Nikki maakte de 2-3 door de bal er van een afstand in te werpen. 
Vitesse kwam terug met de 3-3 en hierna volgde de 4-3 in het voordeel van de gele duivels. 
Mark met zijn welbekende onderhandse strafworp zorgde ervoor dat er twee vieren op het scoreboard kwamen te staan 
4-4. Vitesse kwam via een vrije bal op een voorsprong van 5-4 en vergrootte de voorsprong naar 6-4. Maar Wes wist 
wel raad met dit soort situaties en schoot een korte en verre kans erin waardoor Achilles kon aansluiten 6-6. Nikki met 
haar 2e van de dag zorgde ervoor dat Achilles op een 6-7 voorsprong kwam. Vitesse volgde met de 7-7. Onze ras 
Achilliaan Mark de Bruijn schoot de 7-8 erin. Wederom kwam Vitesse terug met een gelijkmaker 8-8 en volgde met de 
9-8. Door een afstandschot van Tobias wist Achilles gelijk te komen 9-9. En we konden gaan rusten met een 
voorsprong van 9-10 door nog een afstandschot van Wesley (dankjewel Wes). 
En die jongen weet niet van stoppen en gooit na de rust gelijk nog een doorloop erin 9-11. 
De score werd uitgebreid door een afstandschot van Tobias en de stand was 9-12 in het voordeel van Vitesse kwam 
terug met de 10-12 en de 11-12. Wesley met een afstandschot bracht Achilles naar 11-13. Vitesse kwam voor de 
zoveelste keer terug op een gelijke stand door 2x te scoren 13-13. 
Kaylee wist door een strafworp in het mandje te leggen Achilles op een 13-14 voorsprong te zetten. 
Maar uiteraard wisten die korfballers met gele shirtjes de score weer gelijk te brengen 14-14. 
Achilles kwam op een 14-15 voorsprong door een doorloopbal van Simon die de hele wedstrijd uitstekend aan het 
rebounden was! 
Zijn vakgenoot Tobias schoot van een afstandje de 14-16 erin. Nog 1 keer wist Vitesse op een gelijke score te komen 
door 2 goals 16-16. 
Maar vanaf dat moment ging Achilles er overheen. In de eindfase van de wedstrijd oogde Achilles ook veel sterker. 
Tobias schoot nog 2 ballen van afstand erin en bracht Achilles naar 16-18. 
Wesley was ook nog niet klaar en zette de score op 16-19. Door een felle actie naar binnen wist Nosa een strafworp te 
verzilveren en legde deze er ook keurig in 16-20. 
Nog 1 keer wist Vitesse de mand te vinden voor de 17-20, maar Tobias sloot de wedstrijd af met nog een afstandschot 
waardoor de eindscore 17-21 werd en bleef. 
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Met een spannende wedstrijd die grotendeels gelijk opging toonde Achilles 3 (met name in de 2e helft) welke ploeg de 
punten verdiende.  
Complimenten voor de ploeg, staf en cameraman. 
 
Tobias 
Avanti 4- Achilles 4 
Laat ik voorop stellen dat korfbalwedstrijden kijken, terwijl je zo graag wilt spelen, verschrikkelijk is. Wanneer je team 
vervolgens alles wint, verzacht dat gelukkig een hoop. Wanneer je team dan een waterballetwedstrijd moet spelen, is een 
enigszins droog plekje in de dug out niet verkeerd. Zo ook deze zaterdag. Tot en met de warming up was het nog te 
overzien, maar het fluitsignaal leek ook het begin voor de weergoden. Binnen no time waren onze spelers 
onherkenbaar; platte kapsels (Fabian was erg blij dat zijn haar nog goed zat aan de kant) en doorweekte 
tutu's..eeh..tenues. Een time-out werd gebruikt om met zakdoekjes de mascara te checken en het gel uit de ogen te 
wrijven. De nieuwe regel 'duiken op de bal is weer toegestaan' kon hier erg letterlijk worden genomen. Mits je lang 
genoeg je adem kon inhouden. Het moment dat de bal na een afstandschot gelijk stil lag in het diepe bad onder de korf, 
was het moment dat de scheids besloot "Zo is het genoeg". De stand op dat moment: 2-7. Staking voor de rust 
betekent alles opnieuw spelen. Helaas. Wat hebben we geleerd? Wij hebben duidelijk meer zwemdiploma's! 
 
Mariek 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Fortuna/Delta Logisitiek A2 – Achilles A1 14-9 
Twist A1 – Achilles A2  
Dunas A2 – Achilles A3 22-3 
De Meervogels B1 - Achilles B1  
Achilles B2 – Vriendenschaar B3 3-0 
Achilles C1 – Refleks C1 6-16 
Phoenix C2 – Achilles C2  
Fortuna/Delta Logistiek D2 – Achilles D1 4-7 
Achilles D2 – Valto D4 16-3 
Dunas D2 – Achilles D3 5-0 
Achilles E1 – Die Haghe E1 10-8 
Valto E3 – Achilles E2 11-10 
Fortuna/Delta Logistiek E3 – Achilles E3 12-3 
Achilles E4 – Refleks E4 7-7 
Dunas E2 – Achilles E5 9-2 
Achilles Tijgers – Nieuwerkerk F3 4-7 
Achilles Tijgers – Twist F1 8-10 
Achilles Beren – VEO F2 6-4 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Fortuna D2 – Achilles D1 
Zaterdag 10 oktober 2020, de laatste veldwedstrijd van achilles D1 en ‘toevallig’ ook de kampioenswedstrijd. 
 
Om 11.30 verzamelden de D1 op het thuisfront om alvast op meerdere palen in te schieten. Dit is een voorbereiding 
die ons de vorige wedstrijden heeft geholpen bij het afronden, dus wilden we dat voortzetten. Het zonnetje scheen, de 
spelers en coaches hadden er zin in en via Teams hadden we livestream zodat de thuisblijvers mee konden genieten van 
de wedstrijd. 
In de auto’s vertrokken we naar Fortuna maar al snel begon het te regenen. Gelukkig stopte het voor de wedstrijd 
begon.  
Warmlopen, inschieten, nog een laatste peptalk van Joost en Achilles D1 was er klaar voor.  
We begonnen de wedstrijd met in de aanval: Britt, Layla, Dirk en Semm en in de verdediging: Fleur, Lynn, Milan en 
Erik.  
De verdediging moest als eerste aan de bak, maar door een mooie onderscheppingen van Erik en Fleur kon de bal 
gelijk naar de aanval. Via een mooie dieptebal van Semm op Dirk, kon Dirk de 1-0 binnenschieten. Niet veel later 
scoorde Fortuna en werd het 1-1. 
In de aanval werd veel rondgespeeld en via een uitstap kon Britt een doorloop nemen, maar geen ‘normale’ doorloop. 
Nee zij nam ‘m met één hand. Ik hoor het mezelf nog zeggen “Met één hand Joost?!” Ze nam ‘m alsof het de 
normaalste zaak van de wereld was. 
Fortuna bleef bij, het werd 2-2 en daarna gelijk een vak wissel. 
We wilden dat er in de aanval iemand onder de paal zou staan en vanuit daar konden de overige spelers kansen creëren 
en veel schieten! Lynn stond onder de paal goed uit te blokken, dat zag Milan ook en hij kon via een mooi 
afstandsschot de 2-3 maken. 
 
In de rust maakten Fleur en Semm plaats voor Lisette en Jens. 
 
Achilles mocht beginnen met aanvallen en dat pakte gelijk goed uit. Layla 
wist via een strafworp de stand op 2-4 te zetten. Fortuna bleef ook mee 
scoren 3-4 en niet veel later de 4-4. Het voorverdedigen ging bij achilles 
veel beter dan in de eerste helft en via onderscheppingen van o.a. Milan, 
Erik, Lisette en Lynn kreeg de aanval vaker de bal om aan te vallen. Jens had veel rebounds en was dan ook heer en 
meester onder de paal. Dat was dan ook zichtbaar voor zijn vakgenoten want Layla schoot mede daarom ook de 4-5 
binnen. Lynn stond overigens erg goed te verdedigen haar tegenstander (heer) kreeg niet veel ballen meer van zijn 
vakgenoten omdat zij er continu tussen zat. 
Na een vakwissel wist Lisette via een uitstap van Milan een doorloop te nemen 4-6. In de verdediging hadden wederom 
Jens en Dirk veel rebounds. Ook had Dirk had zijn verdediger helemaal onder controle want toen zijn verdediger 
schoot kwam Dirk aanvliegen en blokte de bal. 
In de aanval onderschepte Milan via het uitverdedigen nog een bal en beloonde zichzelf met een afstandsschot 4-7. Dit 
was dan ook de eindstand 
 
Het was niet onze allerbeste wedstrijd, maar wel een echte kampioenswedstrijd. Het was sportief, spannend en we 
hebben mooie acties/ doelpunten gezien. 
 
Nog een aantal bedankjes: scheidsrechter bedankt voor het fluiten, Fortuna D2 voor de sportieve wedstrijd, ouders 
voor alle support, spelers/ ouders voor het ‘kampioensfilmpje’ en Tako voor het streamen. 
 
Lieve kinderen uit de D1  
Persoonlijk wil ik jullie ook nog bedanken. Jullie trainen hard, hebben plezier en luisteren (dit mag en kan nog beter, 
haha). Dit geeft mij een brede glimlach op m’n gezicht en maakt mij stiekem ook erg trots dat ik met Joost jullie mag 
coachen, BEDANKT!  
Terechte kampioenen zijn jullie! 
 
Liefs, 
Merel  
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Achilles E1 – Die Haghe E1 
Zaterdag hadden wij met de E1 een hele belangrijke wedstrijd. Namelijk onze kampioenswedstrijd. 
Dit top team maakt een geweldige groei door. Allemaal worden ze steeds beter en dat is leuk om te zien. 
 
In de wedstrijden is dat ook te zien. 
Ze begonnen de wedstrijd alleen een beetje alsof ze al kampioen waren. 
Waardoor we in de rust met 5-6 achter stonden. 
Na rust kwam Achilles E1 echt weer tevoorschijn ze waren aan het vechten voor elke bal en gingen hun kansen 
afronden. 
Hierdoor liepen gingen we die hage voorbei maar niet makkelijk want die hage was een goede tegenstander die ons niet 
zomaar lieten winnen. Uiteindelijk is het de kids toch gelukt en zijn ze KAMPIOEN geworden met de eindstand van 
10-8. 
 
Groetjes, 
Trotse coaches 
 
Valto E3-Achilles E2 
Kampioenswedstrijd voor beide ploegen. Zowel bij winst als gelijkspel wordt 
Achilles kampioen. 
Er moest vroeg verzameld worden, maar de E2 was er klaar voor. Van te voren bespraken we alle dingen die we al goed 
kunnen en een paar nieuwe dingen, zoals alleen gooien als je zeker bent dat de bal goed aankomt. Vol frisse moed 
begon de E2 aan de wedstrijd.  
De beide ploegen startten meteen fel op de bal en verdedigden goed. Ook in de aanval waren beide teams dreigend en 
werden er veel kansen gecreëerd. Valto scoorde het eerste doelpunt, maar Achilles volgde snel ook met een doelpunt 
via een snelle schakeling van verdediging naar de aanval. Na de eerste 10 min stond het 2-2. In de tweede kwart van de 
wedstrijd werden er om de beurt doelpunten gescoord. Zowel Achilles als Valto hebben de leiding gehad. Rust: 6-5 
achter. In de rust werden de koppies wat gespannen. De kinderen en coaches van de E2 voelde dat er winst of 
gelijkspel mogelijk was, maar ook dat Valto net even wat feller op de bal was.  
Ook in de derde kwart werd er weer gestreden door beide ploegen met als resultaat zeer goed verdedigend werk en 
mooie doelpunten van Achilles. De E2 scoorde er 3 meer: 7-8 voor. De spanning steeg in de laatste kwart, daardoor 
maakte Achilles net even wat meer foutjes dan normaal. Wel bleven de doelpunten over en weer gaan. Valto scoorde er 
net op het laatste moment eentje meer: 11-10 verloren. 
Helaas is het de E2 net niet gelukt. Maar wat zijn de coaches trots op hun spelers! En wat hebben ze hun best gedaan. 
De ouders hadden toch nog een troostprijsje voor de kinderen. Ze zijn goede tweede geworden in hun poule. 
 
Groetjes Rianne en Marije 
 
Achilles F2 - VEO F2 (6-4 en KAMPIOEN!) 
Afgelopen zaterdag stond op de kampioenskraker van de toppers van de F2 op het programma. In het Leeuwenhol aan 
het Pomonaplein werd directe concurrent VEO F2 ontvangen. Bij winst of gelijkspel zou F2 zich de trotse kampioen 
kunnen noemen van de najaarscompetitie. Bij verlies zou VEO met de eer gaan strijken. Er stond dus nogal wat op het 
spel! 
 
Dat de spelers van de F2 zich dat maar al te goed beseften, was wel duidelijk. Uit eigen ervaring weet ik namelijk dat in 
elk geval één speler al om 05.30 uur wakker was om zich mentaal voor te bereiden op de wedstrijd. Ook de rest was 
ruim op tijd aanwezig en er werd serieus warmgelopen en ingeschoten. Helaas was de trouwe fanschare vanwege de 
coronamaatregelen verbannen naar de parkeerplaats aan de andere kant van de sloot, maar ook hun aanwezigheid daar 
voelde voor de F2 als een enorme steun in de rug.  
 
Met de nodige spanning in de benen werd aan de wedstrijd begonnen en voor we het wisten, keken we tegen een 0-1 
achterstand aan. Gelukkig wist de ploeg zich snel over de schrik heen te trekken en binnen no time stond de 
gelijkmaker op het scoreboard. Het leek er wel op dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Beide ploegen 
waren goed aan elkaar gewaagd en de score ging steeds gelijk op. Er werd door alle spelers strak verdedigd, waardoor de 
tegenstander moeilijk tot scoringskansen kwam. Maar zelf hadden we wat moeite met de afronding, waardoor we de 
voorsprong steeds niet wisten te pakken of in elk geval niet wisten uit te bouwen. Met een gelijke stand gingen de 
potentiële kampioenen de rust in. Die werd door de coaches benut om de nodige tactische aanwijzingen te geven. 
 
Toen de scheids infloot voor het begin van de tweede helft, leek het erop alsof de ploeg de spanning compleet van zich 
af had geschud. Er werd goed overgegooid en er werden uitstekende kansen gecreëerd. Door doelpunten van Kenz, 
Jelte en Jonne stond de F2 halverwege de tweede helft met een veilige 3 doelpunten verschil voor! Ook de dames Ella,  
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Milou en Evi lieten zich deze wedstrijd gelden met verschillende doelpogingen, waarvan er helaas (nog) geen een in 
ging. Maar als ze zo doorgaan, is dat slechts een kwestie van tijd. Ook de ingezette Superspeler van VEO kon het tij 
niet meer keren en met een 6-4 eindstand was de F2 officieel KAMPIOEN! De cupcakes van trainer Esmee, de 
medaille van de TC en de Kanjer-stroopwafels van de coaches waren meer dan verdiend.  
 
Ik ben ontzettend trots op al onze spelers. Zo goed als allemaal eerstejaars F-jes, die in hun eerste officiële seizoen 
meteen het kampioenschap binnenslepen. Super knap hoe zij zich in de afgelopen weken ontwikkeld hebben, dat 
belooft nog veel moois voor de rest van het seizoen! 
 
Groetjes van een trotse coach 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
16 okt  27 nov  
 
 

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

 
Deze week 4 jarige t.w: Paschalia Raskou, zij wordt 13 oktober 8 jaar. 15 oktober wordt Ashlyn 
Verloop 7 jaar. Op 17 oktober wordt Viggo Linse 13 en delaatste is Lianne Plugge, zij wordt 18 
oktober 11 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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AC 
*** 

 
Jachtseizoen 

************ 
 
Het jachtseizoen is geopend!! (Voor A-, B- en C-jeugd) 
Zit jij in de A, B of C en hou jij wel van een uitdaging, dan is vrijdag 16 oktober voor jouw de dag.  
Er lopen een paar boeven rond in de duinen die binnen een bepaalde tijd gevangen moet worden. 
Het jachtseizoen is een bekend programma van StukTV op YouTube, en zij hebben een app ontwikkeld waardoor wij 
dit ook kunnen spelen.  In kleine groepjes ga je op jacht naar de boef,  af en toe krijg je via een app een signaal waar de 
boef zich bevindt.  
Wanneer:  Vrijdag 16 oktober 
Voor wie: A-, B- en C-jeugd 
Verzameltijd C om 18:00 uur 
  B om 19.00 uur 
  A om 20.00 uur 
Waar:   Kwartellaan 
Tijdsduur: 45 - 60 minuten 
 
Denk jij dat je de boef kan vinden geef je dan snel op, 
opgeven kan per 4 en dat kan via de mail naar: 
ac@hkvachilles.nl 
Download alvast de voor het spel benodigde App via de onderstaande QR-code. 

 
We hopen jullie daar te zien! 
 
Groetjes, 
De AC 
 
 

mailto:ac@hkvachilles.nl
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Bedankt als lid: Danielle Buis 
 
Adreswijziging: Tom Hoogendijk naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Meike Vrolijk (Achilleslidnr. 3123) 
 Mick van Breukelen (Achilleslidnr. 3124) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Influencers 
 
Je bent nooit te oud om te leren en zeker op het gebied van social media ligt er bij ons nog een groot terrein braak. 
We horen er wel veel over maar het gaat te vaak langs ons heen en snappen er geen bal van en interesse is zero. 
Wij zitten zogezegd nergens op ( op facebook, op instagram, op twitter) het enige waar wij op zitten is een stoel, bank, 
zitzak of een krukje. 
Zo werden wij een tijd geleden tijdens het zoveelste coronadebat geconfronteerd met het fenomeen influencers en 
raakte heel even van de kook omdat in onze onschuld wij even dachten aan lui die besmettingen (influenza) 
overbrachten maar niets bleek minder waar. 
Om de jeugd te betrekken bij het houden aan de regels om het coronavirus in te dammen werd geopperd door enkele 
hotemetoten om influencers in te schakelen daar de jeugd geen TV of radio volgt maar alleen nog dit soort lieden.  
Jonge mensen die via social media vele honderdduizenden jonge volgers hebben om hun invloed ( influence) aan te 
wenden om a.u.b.  de jeugd te laten beseffen dat het virus weldegelijk veel kwaad kon doen en ook hen kon treffen en 
dat zij dit konden overbrengen aan hun ouders of opa en oma en daar kregen die lui nog voor betaald ook.  
Nou dat hebben we begrepen inmiddels om het met een Engelse term samen te vatten een disaster. 
Degene die ingeschakeld werden, Famke Louise, B-zanger Thomas Berger, een zoon en wat voor een van Dries 
Roelvink en een zooitje ongeregelde DJ's en rappers ons volledig onbekend hersenloze maakte de chaos compleet. 
Nog voordat het op de rails gezet werd ging dit clubje al in zee met dansleraar Willem van Engelen, Mr Nobody No 1, 
en startten #ikdoenietmeermee en foetsie de geïnvesteerde centjes van het rijk t.w. onze belastingcentjes en hadden ze 
ze maar in de gracht gegooid dan hadden we tenminste nog kringetjes gezien de centjes natuurlijk om misverstand te 
voorkomen. 
Al die jonge volgers die naar hen opkijken, naar wat vraag ik me af, kregen nu het advies om maar niet meer mee te 
doen. 
Ik had het kind Famke Louise nog nooit gezien maar ze verscheen bij Jinek en brabbelde iets onbegrijpelijks van een 
kladje dat ze bij zich had. 
Voor Jinek een appeltje-eitje, een bal voor open doel en geen partij voor deze influencer en het werd een beetje zielig 
voor het meiske want ze kon nergens antwoord op geven en zelfs het bedrag dat ze ervoor gekregen had was haar 
ontschoten maar ze wist wel dat het niet veel was, 1000 euro of zo. 
Gelukkig zat daar die goede lieve begripvolle Dr Gommers om haar in bescherming te nemen en maakte een afspraak 
met haar om alles eens rustig uit te leggen hoe het werkelijk zat. 
Famke is daar gelukkig op in gegaan en ik moet zeggen dat dat een prima gesprek geweest is en zij nu door had hoe de 
vork in de steel zat en kwam wederom bij Jinek samen met Dr Gommers een stuk zekerder over. 
Zo zie je maar dat je snel op het verkeerde been gezet kan worden. 
Ooit was daar Adje een sidekick bij de shows van Paul de Leeuw die dermate debiel overkwam dat je met kromme 
tenen zat te kijken, maar Paul de Leeuw deed wel meer met kinderen met een verstandelijke beperking in zijn shows 
maar altijd zeer integer zodat het niet opviel. 
Wat later bleek dat schijn bedriegt en Adje gewoon een acteur was die als act de debiel uithing maar verder volkomen 
normaal was. 
Wat dacht je van Britt Dekker bij Mathijs van Nieuwkerk die daar ook een niet al te slimme indruk achter liet. 
Zij kon zo lekker sullig uit haar ogen kijken en antwoorden geven op vragen waarbij je dacht is ze zo dom of speelt ze 
het maar. 
Nu zit ze ook in de TV wereld en kreeg het paardenmeisje een dressuurpaard van John de Mol met als tegenprestatie 
het presenteren van een programma of aan meedoen maar dat is mij even ontgaan. 
Trump een machtig man van de grootste economie ter wereld maakt een niet al te stabiele indruk en twittert de ene na 
de andere oneliner de wereld in, noem het een gekkie en of dat zo is zal later blijken of niet. 
 
Blijf zelf nadenken en laat je niet beïnvloeden door influencers of hoe ze ook allemaal mogen heten verzamel gegevens 
en behoud het goede. 
 
Veel sterkte voor de komende onzekere tijd 
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: 
 
Woensdag 14-10 19.30 uur Achilles A2 –KOAG A2 
 
Zaterdag 10.00 uur Achilles E1 – Dijkvogels E1 
 10.15 uur Achilles A2 – Albatros A2 
 11.00 uur Achilles B2 – Gemini B2 
 11.00 uur Achilles E2 – ONDO E7 
 11.45 uur Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A2 
 12.00 uur Achilles D2 – Excelsior D3 
 12.15 uur Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
 13.15 uur Achilles 4 – Excelsior 3 
 13.15 uur Achilles B1 – Refleks B1 
 14.45 uur Achilles 3 – VEO 3 
 
 
Zondag 12.30 uur Achilles 5 – ALO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 42 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK1868 

za 17/10 
ONDO 1 -  Achilles 1 15:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:00 
Scheidsrechter W. Dirks 

   Locatie Juliana Sportpark in ’s-Gravenzande 

     2 Klasse: R1F Wedstrijdnummer: WK5590 

za 17/10 
DES 2 -  Achilles 2 14:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 12:40 
Scheidsrechter N. Karbet 

   Locatie Biesland in Delft 

     3 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK3649 

za 17/10 
Achilles 3 -  VEO 3 14:45 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Erna Fisher 
Verzamelen 14:00 
Scheidsrechter M. de Widt 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     4 Klasse: R2I Wedstrijdnummer: WK3636 

za 17/10 
Achilles 4 -  Excelsior 3 13:15 

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

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

Coach 
 Verzamelen 12:30 

Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     5 Klasse: R3L Wedstrijdnummer: WK5557 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK1868
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=WK5590
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=WK3649
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=WK3636
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=WK5557
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zo 18/10 
Achilles 5 -  ALO 3 12:30 

Dames Desiree de Bruin, Laura Rozendaal, Marian Kasten, Raquel Chapper, 
Renske Lelieveld 

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

Coach 
 Verzamelen 11:45 

Scheidsrechter Joyce van Haren 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK5553 

za 17/10 
KVS | Maritiem 6 -  Achilles 6 15:30 

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 14:45 

Scheidsrechter P. Paulus 
   Locatie Cas van Dijkpark in Scheveningen 

     A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6201 

za 17/10 
Achilles A1 -  TOP | SolarCompleet A2 11:45 

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 
Reserves Demi Brusse, Floor Schuiten, Max Bakker, Quincy Smit 
Verzamelen 10:45 
Scheidsrechter Agnes de Boer 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6828 

wo 14/10 
Achilles A2 -  KOAG A2 19:30 

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 
Reserves Damien Leben 
Verzamelen 18:45 

Scheidsrechter 
P.M. van der 
Meer 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6803 

za 17/10 Achilles A2 -  Albatros A2 

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=WK5553
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=243
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6201
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6828
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6803
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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 
Reserves Damien Leben 
Verzamelen 9:30 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Floor, Max en Quincy zie A1 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK7900 

do 15/10 
De Meervogels B1 -  Achilles B1 19:30 

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 18:00 
Vervoer Roos, Leben, van Nieuwenhuijzen, Amatredjo 
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK16473 

za 17/10 
Achilles B1 -  Refleks B1 13:15 

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

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

Coach Frank Baars, Noa Brusse 
Reserves Tehzeeb Moemoe 
Verzamelen 12:15 

Scheidsrechter 
Peter 
Wijngaards 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Demi zie A1; Damien zie A2 

     B2 Klasse: B-073 Wedstrijdnummer: BK12770 

za 17/10 
Achilles B2 -  Gemini B2 11:00 

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

Heren Lucas Latour, Ocker Pijlman, Taufeique Moemoe 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Reserves Sanne Alkema, Björn Weerman, Jim Peeters 
Verzamelen 10:15 
Scheidsrechter Marinus Stulp 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Leander Gerritsen, Leander Gerritsen 

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=WK7900
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=80
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16473
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=BK12770
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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     C1 
    Opmerking Tehzeeb zie B1; Sanne Björn en Jim zie B2 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK6401 

wo 14/10 
Phoenix C2 -  Achilles C2 19:00 

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 17:45 
Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK13717 

za 17/10 
Achilles C2 -  Avanti | Post Makelaardij C4 12:15 

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 11:30 
Scheidsrechter Niek Visser 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     D2 Klasse: D-081 Wedstrijdnummer: BK13716 

za 17/10 
Achilles D2 -  Excelsior D3 12:00 

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 11:15 
Scheidsrechter Achilles A2 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E1 Klasse: E-115 Wedstrijdnummer: BK13713 

za 17/10 
Achilles E1 -  Dijkvogels E1 10:00 

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 9:30 

Scheidsrechter 
Susan 
Middeldorp 

   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=BK6401
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=332
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13717
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=BK13716
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=BK13713
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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E2 Klasse: E-140 Wedstrijdnummer: BK13715 

za 17/10 
Achilles E2 -  ONDO E7 11:00 

Dames Mila Maas, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Wiekenkamp 

Coach Marije Maas, Rianne van Groen 
Reserves Philène van Eijk 
Verzamelen 10:30 
Scheidsrechter Achilles A3 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Luuk Deurloo 
 
 
 

OEFENPROGRAMMA ZAAL 
 
 
Team Tegenstander Uit of thuis Datum Tijd Scheids 
Achilles 1 Valto 1 thuis top 7-nov 19.20  
Achilles 1 KVS 1 uit (Blinkerd) 10-nov 20.15  
Achilles 2 Valto 2 thuis top 7-nov 17.55  
Achilles 2 KVS2 uit (Blinkerd) 10-nov 19.00  
Achilles 3 Valto 3 thuis top 7-nov 16.30  
Achilles 3 KVS 3 thuis A 10-nov   
Achilles 4 Weidevogels 3 uit 7-nov   Achilles 5 
Zon Valto 4 uit 14-nov 16.20  
Achilles 6 KVS 6 thuis A 14-nov 18.45 Alex Opm 
Achilles 7 Weidevogels 6 uit 14-nov   Achilles 8 
zon Die Haghe 7 thuis A 14-nov 17.30 Simon 

Achilles A1 Pernix A1 thuis A 11-nov   
Achilles A2 Alo A2 thuis A 7-nov 18.00 Alex v.d. S 
Achilles A2 Ondo A2 thuis A 14-nov 16.15 Pepijn 
Achilles A3 Ondo A4 thuis A 14-nov 15.00 Niek 
Achilles B1 Dunas B1 uit 7-nov 14.00  
Achilles B1 Meervogels b1 thuis A 14-nov 13.45 Rick 
Achilles B2 HKV/oe B2 thuis 14-nov 12.30 Katrien 
Achilles C1 ALO c1 thuis A 7-nov 16.30 Danique 
Achilles C1 Fortuna c2 uit 14-nov 11.00  
Achilles C2 HKV/Oe c1 thuis A 14-nov 11.15 Sem 
Achilles D1 Madjoe D1 uit 7-nov   
Achilles D1 KVS d1 thuis A 14-nov 10.00 Robbin 
Achilles D2 KVS d2 uit 14-nov   
Achilles D3 Weidevogels d2 uit 14-nov   
Achilles E1 Ondo e1 uit, hoeksteen 14-nov 09.00  
Achilles E2 Ondo e7 Uit, 

Westlandhal 7-nov 12.15  
Achilles E3 HKV Oe E1 uit 7-nov 10.45  

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK13715
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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Achilles E4 Lynx e1 uit 7-nov 10.00  
Achilles E5 Dijkvogels thuis A 14-nov 09.00 Kaj 
Achilles F1 HKV/oe f1 uit 7-nov 10.45  
Achilles F2 Valto F3 uit 7-nov 13.15   
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Volgende week di 20, za 24, zo 25, za 31 oktober 2020 
 
Achilles – Refleks 
Achilles 2 – KZ Danaiden 2 
Excelsior 2 – Achilles 3 
Fortuna/Delta Logistiek 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – Aurora 2 
Achilles 6 – Valto 5 
Achilles 6 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 is vrij 
Groen Geel/IJskoud de Beste A1 – Achilles A1 
Achilles A1 – De Meervogels A1 
Twist A1 – Achilles A2 
Achilles A2 – RWA A1 
Achilles A3 is vrij 
Achilles B1 is vrij 
Vriendenschaar B3 – Achilles B2 
 
Overige ploegen zij n vrij / uitgespeeld 
 
Zie ook oefenprogramma zaal!! 
 

Za 24-10 14.35 uur 
Za 24-10 13.10 uur 
Za 24-10 14.00 uur 
Za 24-10 13.45 uur 
Zo 25-10 12.30 uur 
Za 24-10 11.40 uur 
Za 31-10 11.20 uur 
 
 
Za 24-10 15.00 uur 
Za 31-10 12.05 uur 
Di 20-10 18.00 uur 
Za 24-10 10.10 uur 
 
 
Za 234-10 13.15 uur 
 

 

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

WASROOSTER 
12-10 Vera Rodriguez 
26-10 Anneke Zoutendijk 
02-11 Coby Linse 
09-11 Marian Lijmbach 
16-11 Olga van Reijn 
30-11 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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