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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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Coronalijer 
********** 

 
Ik zit hier in ‘de studeerkamer’ met een halve liter wortel-amandelmelk 
smoothie. Appeltje erbij voor een zoetje, limoentje voor een zuurtje, 
komkommer voor een frisje. Dat is vandaag mijn ontbijt. ‘Gebruik je dat voor je plezier?’ De mensen met wie 
ik in de CR heb gezeten lezen dit met gefronste wenkbrauwen, want die weten wie als eerste de snacks in de 
frituur gooide om ‘te vieren’ dat er een geslaagd feest was geweest wat nog even onder het genot van een 
bitterballetje of vlammetje moest worden nabesproken.  
 
Studeerkamer doet de ruimte overigens tekort. Er staat hier wel een boekenkast gevuld met studiemateriaal, heel veel 
Asimov, Clarke, fotoboeken en de wat minder beluisterde elpees (Marlena Shaw weer snel draaien). Op de plank boven 
het bureau waar de kinderen nét niet bij kunnen, staat een arsenaal aan Star Wars lego waar lijfstraffen op staan als 
iemand buiten de pater familias ze aanraakt. Normaal gesproken is het bureau met naaimachine én lockmachine wel vol. 
Het schetste dan ook wel enerzijds de verbazing en schiep anderzijds blijdschap dat zich achter deze waar een iMac 
bevond waardoor het typen van dit stukje mogelijk bleek (laatste zoekopdracht op google: hoe typ je speciale tekens op mac).  
 
Er ligt hier ook veel stof. Niet in de zin van: er wordt hier in deze ruimte niet meer gestudeerd, dus ook niet 
gestofzuigd, maar als voer voor de naaimachine. Voor degenen die de Viva lezen: Aukje, mijn eega, is nogal fanatiek 
met textiel. Er staat achter me bijvoorbeeld een paspop met een cocktailjurk gemaakt van waslabels. Toen de Viva een 
item deed over home-made mondkapjes kon ze daar ook niet in ontbreken! En ja, ook ik moest daarin lezen dat ‘ze er 
meer dan 100 genaaid heeft’ (als je hem toevallig hebt: week 37, p.45, die griet met dat groene jurkje, hulde voor de 
quote).  
 
Dat zitten in de studeerkamer dat is nu al een ruime week aan de gang en duurt vermoedelijk nog een paar dagen. Ik 
ben namelijk positief getest op corona.    
 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (aldus de GGD Haaglanden) ben ik besmet geraakt op ‘t werk. We 
zijn een kleine school met maar 24 leerlingen, maar als een handvol leerlingen en collega’s besmet is geraakt, dan is dat 
al gauw een behoorlijk percentage van de aanwezigen en een contact is dan snel gemaakt. Afstand houden is met onze 
verstandelijk beperkte jongens en meisjes van middelbare schoolleeftijd nagenoeg onmogelijk.  
 
In de wetenschap dat er al wat besmettingen waren in mijn werkomgeving, heb ik bij de de eerste de beste hoestbui een 
test aangevraagd. 
 
Ik heb een paar dagen het gevoel gehad alsof ik teveel van de rook van een kampvuur heb ingeademd. Dat het de 
volgende dag net lijkt of er een laagje houtskool briketten over je longen is gelegd. Af en aan was er keelpijn die sinds 
het vorige weekend is ingeruild voor een snotneus en een hoestje. Maar ik heb het idee dat tegen de tijd dat dit 
gepubliceerd wordt, ik alweer virusvrij verklaard kan worden. Hoezee! En dan kom ik er vrij genadig vanaf dacht ik zo. 
 
Intussen worden er op de begane grond kleine oorlogjes gevoerd. Als je coronalijer bent, ben je niet de enige in je 
huishouden die daaronder lijdt. Vanaf het slechtnieuws-telefoontje van de GGD mag iedereen in het gezin (de nauwe 
contacten) tien dagen achter slot en grendel. Als je toevallig ook zo stom als ik was om Frans in je eindpakket (verplicht 
Sartre) op de middelbare school op te nemen dan weet je waarschijnlijk dat ‘L’enfer, c’est les autres’, de hel, dat zijn de 
anderen, betekent. Bij tijd en wijlen is dat op zeker waar en ben ik blij dat ik met m’n kuchje niet een etage lager de 
loopgraven in hoef om ‘huiswerk maken’ af te dwingen of moet blauwhelmen om de iPad/wie wat wanneer mag kiezen 
op Netflix/de laatste donut (Picnic komt maandag pas). Dan kun je bloemen en chocola bestellen via Topbloemen, 
maar Aukje verdient inmiddels de Nobelprijs voor de vrede.  
 
Een ander voordeel van corona was dat ik ongestoord, en droog, kon genieten van 
de wedstrijden van de selectie tegen Maassluis via YouTube (groetjes terug, Bart). 
Dat pleziertje ging afgelopen zaterdag helaas aan onze neuzen voorbij dankzij 
lockdown deel 2. Dus als ik over een paar dagen uit m’n bubbel stap kan door alle 
restricties de pret nog steeds niet beginnen (alles voor de goede zaak uiteraard 
#staysafe). Dat betekent dat we hier maar gaan vervallen tot de oplossingen uit 
lockdown 1 om het thuis weer een beetje gezellig te maken. Dat begint natuurlijk 
met een bezoekje aan de webshop van Eiber bier en dan drinken we er eentje op 
ieders gezondheid en het doorkomen van deze periode! 
 
Erwin de Laleijne 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Na de aankondiging ruim 4 weken geleden, is er gelukkig geen 
tegenkandidatuur ingediend. 
 
Linda van den Haak is daarom gekozen als bestuurslid in de functie voorzitter van de Technische 
Commissie 
 
Arthur Bolder 
secretaris HKV Achilles 
 
 

Een coronaproof Achilles - de veranderingen sinds 13 oktober 
******************************************************* 

 
Wat is er veranderd sinds dinsdag 13 oktober? 

• Bij de training mogen mensen niet komen kijken. Na je eigen training, verlaat je de sportaccomodatie.  
• Wedstrijden en competities zijn tot nader orde afgelast. Tot en met de junioren mogen wel onderlinge partijtjes 

worden gespeeld.  
• De kantine en kleedkamers zijn gesloten, alleen toiletbezoeken zijn mogelijk. Besprekingen, vergaderingen en 

bijeenkomsten kunnen dus niet meer plaatsvinden.  
• Sportbeoefening is niet langer uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 

personen buiten. Het is nog steeds de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd/training de 
sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.  

• Jeugd kan blijven trainen, voor de senioren komt een aangepast trainingsschema en aangepast protocol. Zie 
hieronder alvast de richtlijnen van het KNKV. 

Voor alle informatie vanuit Rijksoverheid over Corona en sport, klik hier. 
 
Corona-gastheren & -vrouwen 
Om de overdracht van de jongste korfballers van ouders naar het veld zo soepel mogelijk te laten verlopen, staan er aan 
het begin en aan het eind van de kangoeroe, F- en E-trainingen ‘Coco-gastheren of -gastvrouwen’ voor de poort, te 
herkennen aan de gele hesjes. Trainers en kinderen kunnen gebruik maken van desinfectiegel, voordat ze het veld 
betreden. Ouders kunnen bij de poort afscheid van de kinderen nemen en later daar de kinderen ook weer ophalen. 
Wanneer de senioren weer kunnen trainen geldt voor hen ook dat zij zich bij de coco's kunnen melden en hun handen 
kunnen desinfecteren. 
 
In het algemeen 

• Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen. Testresultaten wacht je thúis af, je komt niet naar het veld. 
Beter een keer niet trainen, dan de gevolgen...  

• Heeft iemand anders thuis klachten? Blijf ook dan uit voorzorg thuis, tot een negatieve testuitslag bekend is.   
• Ben je 18 jaar of ouder? Houd óveral 1,5 meter afstand van elkaar (ook tíjdens het korfballen, daarover later 

meer).  
• Vermijd drukte.  
• Pas hygiëne toe, was/desinfecteer regelmatig je handen.  
• Volg altijd aanwijzingen en instructies op: zowel de looproutes, als aanwijzingen van aanwezige coronacoaches.  
• Scan de QR-code bij aankomst op het veld en registreer je bezoek. Dit doen we zodat de GGD, wanneer dit 

onverhoopt nodig is, contactonderzoek kan doen. Je kunt de QR-code scannen met de camera van je 
mobiele telefoon. Je wordt vervolgens gevraagd of je naar een webpagina wilt gaan waar je een aantal 
gegevens kunt achterlaten. Deze gegevens worden alleen hiervoor gebruikt en niet voor andere doeleinden.  

• Kom je om te trainen? Kom zoveel mogelijk omgekleed en wel naar het veld toe. Zowel de kantine, als de 
kleedkamers zijn gesloten.  

• Geef je training, ben je coach of ben je teambegeleider? Neem dan áltijd je eigen paraplu mee, voor wanneer 
het gaat regenen. Er kan níet geschuild worden in de dug-outs of kantine. 

Op deze manier hopen we dat we fijn en veilig kunnen blijven sporten! We zullen alle maatregelen, ongeacht hoe je er 
persoonlijk over denkt, moeten naleven. Spreek elkaar ook aan, wanneer het naleven onvoldoende gebeurt! 
Voor alle informatie en adviezen over corona en gezondheid namens de Rijksoverheid, klik je hier. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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Tijdens het sporten 
Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal): 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen;  
• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;  
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;  
• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;  
• Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep 

in ruime minderheid vertegenwoordigd is. 
 
Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal): 

• Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van 
andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is 
afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;  

• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;  
• De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;  
• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;  
• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke 

medesporter;  
• Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;  
• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;  
• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 

Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 
 
In (en rondom) de kantine 

• De kantine is gesloten.  
• Alleen het toiletblok is bereikbaar. Hier is ruimte voor maximaal één dame en één heer tegelijk.  
• Blijf niet hangen. Na je wedstrijd of training, verlaat je de sportaccomodatie zo snel mogelijk weer. 

 
FAQ KNKV 
De korfbalbond maakt het ons makkelijk en heeft een hele pagina ingericht over de veel gestelde vragen. Hier vind je 
onder andere antwoorden op de vragen 'Mogen ouders naar trainingen/wedstrijden komen kijken?' of 'Ik rijd mijn kind 
naar een uitwedstrijd, mag ik dan blijven kijken?'. Voor het volledige artikel verwijzen we 
naar https://www.knkv.nl/faqcorona. 
 
Bronnen 

• Alle informatie van de Rijksoverheid over sport vind je hier: Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport.  
• Sportprotocol NOC*NSF: Protocol Verantwoord Sporten NOC*NSF  
• Veelgestelde vragen corona vanuit het KNKV: FAQ Corona KNKV  
• Actuele informatie en richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM: Maatregelen corona Rijksoverheid 

 
 
 
 

https://www.knkv.nl/faqcorona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.knkv.nl/faqcorona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Activiteiten Agenda Senioren 

28-10 WG/SG Nieuwbouw 11-11 WG/SG Nieuwbouw 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 - Maassluis 1 
Zaterdag 10 oktober stond de wedstrijd tegen Maassluis op het programma. Na de 2 nederlagen op rij waren we erg 
gebrand om vandaag de punten wel binnen te slepen. Na een mooie overwinning van 2 en een peptalk van de coaches 
waren we er dan ook klaar voor. 
 
Al begon de wedstrijd aan onze kant nog al stroefjes. Bijna de hele eerste helft liepen we achter de feiten aan, tot kort 
voor rust waar het voor ons de goede kant op viel. Zo gingen we de rust in met een 12-10 voorsprong. Na de rust 
gingen we gelukkig door waar we gebleven waren en konden we een gat slaan van vier doelpunten. Dit gat bleven we 
gelukkig tot het eind van de wedstrijd houden waardoor we niet meer in gevaar kwamen. 
 
Opluchting en blijdschap nadat er weer 2 punten gepakt werden. En nog mooier, het eerste 4 punten weekend met de 
selectie. Helaas konden we dit niet direct vieren met elkaar, wat toch een beetje raar aanvoelt. Van mij mag de 
competitie wel weer hervat worden als de hele club weer aanwezig mag zijn. Het grootste gemis van de wedstrijden zijn 
dan ook het publiek die niet aanwezig mogen zijn. Daarom willen we jullie wel enorm bedanken dat jullie ons blijven 
steunen online, waar maarliefst meer dan 600 kijkers bij de livestream waren. Nu op naar volgende week waar we gaan 
knallen tegen Ondo.  
 
Hopelijk tot snel op het Pomonaplein of in het Zuiderpark!  
 
Groetjes Rick.  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27 nov  
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarige. Het zijn Malek Thomas en Siemen Mathot. Zij zijn beide op 20 
oktober jarig. Malek wordt 12 jaar en Siemen 13. 
Allbei van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wow! Wat zijn jullie met z’n allen goed bezig. Er zijn inmiddels als meer dan 900 loten 
verkocht! Zullen we het dit jaar halen om er meer dan 1000 loten de verkopen?!  
Jullie hebben nog t/m 10 november om loten te verkopen. Dus stuur in de 
herfstvakantie je familie en vrienden nog even de QR-code of ga met je boekje de buurt 
door om nog wat loten te verkopen!  
Als je boekje vol is of als je geen loten meer wil verkopen, lever je boekje dan in! Je kan 
het boekje in de GCA schatkist doen, deze staat in de kantine in de hal bij de wc’s of 
gooi het in de bus bij Sinaasappelstraat 134.  
 
Voor de gehele top 10 zijn er cadeaubonnen te verdienen, dus doe je best om in de top 10 te komen.  
De strijd om de teamprijs zal spannend worden, want in veel teams wordt er flink 
verkocht. Willen jullie als team geld verdienen voor het teamuitje? Doe dan met 
elkaar hard je best om als team zo veel mogelijk loten te verkopen. 
 
Veel kinderen hebben al een link + qr code ontvangen voor hun individuele 
verkooppagina. Heb je deze nog niet, maar wil je deze wel? Stuur dan een mail naar 
groteclubactie@hkvachilles.nl met je voor- en achternaam, dan sturen wij deze je toe. 
 
Veel verkoopplezier! 
 
Groetjes Mirjam en Rianne 
 
 
 

mailto:groteclubactie@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 

 
Aangenomen als lid: Jonne van der Vecht (Achilleslidnr. 3125) 
 Emily Pinohbeck (Achilleslidnr. 3126) 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

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

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

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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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  
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 oktober 2020 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
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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