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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 

 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:roger.kalberg@hkvachilles.nl
mailto:contributie@hkvachilles.nl
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
mailto:tc@hkvachilles.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:kangoeroes@hkvachilles.nl
mailto:recreanten@hkvachilles.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:clubtenue@hkvachilles.nl
mailto:ac@hkvachilles.nl
mailto:materialencommissie@hkvachilles.nl


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: De videocamera van Achilles 4 
 
In memoriam Gon Lange 5 
 
Van het Bestuur Een coronaproof Achilles – het moet weer strenger 11 
 
Activiteiten Agenda Senioren 13 
 
Uitslagen afgelopen weekend 13 
Uitslagen/standen poule Achilles 1 13 
 
Wedstrijdverslagen 15 
 
WAPC Wat Was 17 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 20 
 
WAPC-nieuws 22 
 Agenda 22 
 Verjaardagenhoekje 22 
 Grote Clubactie 22 
 
Ledenlijst 23 
 
Inzamelingsactie´s 24 
 
 
 



 4 
 

De videocamera van Achilles 
************************** 

 
Het was halverwege de jaren ‘80 dat we voor 2000 gulden een videocamera bij 
Achilles aanschaften. Daarmee liepen we voor op veel clubs om ons heen. We 
bezochten met het eerste uitwedstrijden van concurrenten en namen daar beelden van op. De camera had de 
afmetingen die vergelijkbaar zijn met waar nu professionele filmploegen mee rond lopen, zoals Daan Alkema wel eens 
bij Achilles doet.  
 
Er moest dan ook een heuse VHS videoband in en de batterij was ongeveer net zo 
groot als een Prisma woordenboek. Ik herinner me dat ik als trainer van de P1 –de 
lichting die uiteindelijk in 1992 in Ahoy Nederlands kampioen werd- het hele team in 
mijn ouderlijk huis naar beelden van hun wedstrijd liet kijken. Ik deed dat per vak, de 
concentratie was anders te moeilijk vast te houden. Ik liet ze eerst tien minuten 
lekker naar zichzelf kijken zonder verder commentaar, want het kwam in die tijd 
weinig voor dat je jezelf op beelden terug zag. Daarna gaf ik wat tips en aanwijzingen 
hoe het de volgende keer beter kon. In de loop van de jaren werd videoanalyse steeds belangrijker binnen de 
korfbalsport en volgden de ontwikkelingen elkaar snel op tot complete analyses met diverse statistieken en spelsituaties.  
 
Toen ik 10 jaar geleden ging voetballen merkte ik dat er bij HBS –dat op dat moment op het hoogste amateurvoetbal 
speelde- niks met videoanalyse werd gedaan. In de amateurvoetbalsport was dat een blinde vlek. Want toen ik vijf jaar 
geleden voor het eerste van HBS de videoanalyses ging doen waren er bijna geen tegenstander die er mee werkte. 
Inmiddels zie je dat er ook in de amateurvoetbalsport steeds meer mee gewerkt wordt en beschikken veel clubs over 
camera’s en systemen. Opmerkelijk dat een relatief kleine sport als korfbal, waar ook nog eens veel minder geld in 
omgaat dan amateurvoetbal, zo’n  voorsprong had op het gebied van videoanalyse. Ik vond het daarom leuk om te zien 
dat Achilles, toen bekend werd dat er in verband met Corona geen publiek meer bij wedstrijden mocht zijn, razendsnel 
anticipeerde en daags erna de leden al op een livestream van de thuiswedstrijd tegen Die Haghe trakteerde. Mooi werk!  
 
Een mooie bijvangst van onze videocamera was dat we na jaren nu eens niet naar een ‘stomme’ kampfilm hoefden te 
kijken maar naar beeld èn geluid. Voor de uitslovers onder ons natuurlijk een extra reden om tijdens deze kampen eens 
flink wat teksten richting de camera te roepen. Maar ook om de goedgelovige inwoners uit de provincie even op de hak 
te nemen, geïnspireerd door onze grote voorbeelden Theo en Thea en Frans Bromet. Hans Bins heeft daar een mooie 
compilatie van gemaakt en deze is nog steeds te zien op Youtube. Er komt een klein beetje bloot in voor maar dat was 
heel gewoon in de jaren tachtig. Een stukje kostelijke kampgeschiedenis: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4KgQ-DWDjEs 
 
Frits Broers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4KgQ-DWDjEs
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In Memoriam : Hildegonde Apolonia Lange (Gon)   *3 april 1929 – † 22 augustus 2020 
 
Op 91-jarige leeftijd overleed Gon Lange, de dochter van oprichter 
Theo Lange (lidnr. 1a, Erelid) en Gonne Lange-Meijer (lidnr. 102, 
Erelid). Gon werd geboren in Bandjermasin in Nederlands Indie. Haar 
ouders woonden geruime tijd op een unieke plek aan het einde van de 
Savornin Lohmanlaan, naast de duinen. 
 
Gon was zeer begaan met het wel en wee van Achilles en kwam soms 
weleens langs op het Achilles-terrein. Dan werd ik vooraf door haar 
gebeld als ze naar het veld kwam en kon ik haar volledig bijpraten over 
de club. Gon was goed op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen 
Achilles via de Leeuwenkrabbels. Felicitaties werden gedeeld als Achilles 
1 kampioen was geworden en het Nederlands kampioenschap veld van 
de C1.  
In het archief is de nodige correspondentie van Gon aanwezig, gericht 
aan de huidige clubarchivaris.  
 
Haar ouders hebben een enorme bijdrage geleverd aan de oprichting van 
Achilles.  Wat er ook al gauw was: een vlag in de kleuren zwart en wit. 
Deze clubkleuren waren een idee van Theo Lange: het goedkoopst! In 
de beginjaren hadden de spelers en speelster een gewoon wit sporthemd aan, met daaroverheen een losse zwarte baan, 
meestal door moeder thuis uit oude lappen vervaardigd. Gonne 
Lange werd in 1926 lid van Achilles en was een aantal jaren nauw 
betrokken bij het verenigingswerk.  
 
Foto 2 - Korfbalsport te Bandjermasin: Achilles en O.D.I. 
 
De executeur Hans Abbink zocht contact met onze vereniging (via 
Olga) aangezien er meerdere Achilles voorwerpen waren gevonden. 
 
24 september 2020 
Geachte heer Braakman, 
uw mailadres kreeg ik van Olga. Mijn naam is Hans Abbink.  Ik was de 
afgelopen tijd druk met het voorbereiden en de nazorg van de crematie van mevr. 
Gon Lange. Zij is 91 jaar geworden. De reden om u te benaderen is het feit dat 
zij de dochter was van Theo Lange, een van de oprichters van uw vereniging. Bij 
het opruimen vond ik het lidmaatschapskaartje met lidnummer 1a. Zie 
bijgaande foto. Wellicht is dat interessant als u in 2022 het 100 jarig bestaan 
viert, zoals ik zag op de prachtige website van uw vereniging. Misschien kom ik 
nog meer zaken tegen bij het opruimen.  
Ik hoor graag of er belangstelling voor bestaat. 
 
En die belangstelling was er zeker. Hans kwam langs op het 
Pomonaplein en overhandigde de lidmaatschapskaart (1a) van Theo 
Lange, een vaantje, foto’s en een speldje (1922 – 1952) die in het ouderlijk huis op de Savornin Lohmanlaan werden 
gevonden. 
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Foto 3 

 
 
Foto 4 - Zes van de negen oprichters. Rechts, met vlag in de hand, Theo Lange, lidnummer 1a 

 
 
Foto 5: Gonne Lange, de echtgenote van Theo, neemt strafworpen tijdens het 65-jarig jubileum 
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Foto 6 : Wandellunch 27 februari 2010 voor het ouderlijk huis van Gon Lange 

 
 
25 september 2020 
Dank voor je enthousiaste ontvangst, maar zeker ook de Haagse tijden, met jouw verhaal over Achilles en een foto waar Truus en Han 
Ravoo opstaan. Ik heb nog contact met hun "kinderen" Edo en Ine. Gon is bij hun in huis geweest aan de Spreeuwenlaan 28, toen haar 
ouders na de oorlog weer een aantal jaren terug zijn geweest naar Ned. Indië. 
Edo is nu 85 en Ine 83. Ik ken beiden heel goed. Zo zie je maar. 
Groeten, Hans Abbink 
 
Het was een aangename verrassing dat Han en Truus Ravoo ook ter sprake kwamen.  Han (Erelid, lidnummer 103 , 26-
3-1906 - 12-10-1990) heeft zijn sporen verdiend bij Achilles. Hij was voorzitter van 15 augustus 1936 tot en met 30 juni 
1939. Mede dankzij zijn betrokkenheid als clubarchivaris, is het Achilles archief rijkelijk gevuld. 
Het artikel in de krant van de Haagse Tijden,  “Korfbalvereniging Achilles werd Sellicha”, heb ik verstuurd aan de 
kinderen van Han en Truus, Edo (85 jaar) en Ine (83 jaar). Beiden heb ik inmiddels gesproken. 
 
27 september 2020 
Beste (meneer) Harald Braakman, 
  
Door Hans Abbink kreeg ik uw mail aan hem doorgestuurd. U stelt de vraag of mijn broer en ik mogelijk interesse hebben in een 
exemplaar van het blad "Haagsche tijden" waarin een foto staat van onze ouders Han en Truus Ravoo in hun Achilles tijd. Ik vind het 
zeker leuk dat artikel te lezen en de foto te zien en ik denk dat ook mijn broer interesse zal hebben. Leuk om te lezen dat mijn vader een 
goede archivaris was en de spullen van Achilles heeft geordend om te bewaren. Het was een teken temeer voor mij dat ik op mijn vader lijk 
omdat ook ik veel bewaar (vooral foto's) en door mijn overleden man wel eens te horen kreeg:" Jij had archivaris moeten worden". 
Ook voor ons heeft mijn vader veel informatie achter gelaten in de vorm van een beschrijving van zijn levensloop en die van mijn moeder. 
Hieruit kan ik u al het volgende melden: 
Voordat mijn vader lid werd van Achilles was hij lid van de Haagse Geheelonthouders Korfbalclub Ons Eibernest van 13 oktober 1920 -1 
januari 1924. Hij stapte over naar Achilles ( omdat hij daar een aardig meisje had gezien die niet zijn vrouw is geworden). Op 1 januari 
1924 werd hij dus lid van Achilles tot 17 juli1941. Daarna niet werkend lid tot 25 juli 1949 (erelid geworden) Overigens vond hij zijn 
overstap naar Achilles later geen aardige daad. Hij vermeldt verder dat hij van 1 augustus 1936 tot 1 juli 1939  voorzitter van Achilles is 
geweest.  
Op zijn 15e jaar begon hij dus al met korfballen en ik heb ergens in mijn hoofd zitten dat hij goed kon scoren en van grote afstand kon 
doelen. 
Misschien is het aardig als u meer zou willen weten om telefonisch contact te hebben. 
Hierbij de adressen van mijn broer en mij om het blad aan op te sturen ( met dank) 
Met vriendelijke groet, Ine Ravoo. 
 
Harald Braakman  
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Foto 7 : Jeanne Fortanier-de Wit, Wim Fortanier en Han Ravoo tijdens het 60-jarig jubileum 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Een coronaproof Achilles - het moet weer strenger! 

********************************************** 
 

 
Vorige week hadden we nog zo’n mooi plan om veilig en gastvrij mensen op het veld welkom te heten… Helaas, de 
ontwikkelingen rond corona zorgen voor strengere maatregelen. Het coronavirus is nog niet verdwenen en dus moeten 
ook wij op Achilles ons aanpassen. Vanzelfsprekend volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM en het protocol 
Verantwoord Sporten van het NOC*NSF. Wat kan wel, wat mag niet? Bij deze zetten we alle coronamaatregelen nog 
even op een rij. Sport bewust, houd je aan de spelregels, zodat we sámen 'gewoon' een mooi korfbalseizoen hebben! 
Wat verandert er per dinsdag 29 september? 
• Alle sportwedstrijden worden zonder publiek gespeeld. Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken. 

Na je eigen training of wedstrijd, verlaat je de sportaccomodatie. 
• Bij uitwedstrijden zijn ouders van kinderen (t/m 17 jaar) die rijdienst hebben toegestaan op de 

sportaccommodatie van onze tegenstanders. Deze groep valt onder teambegeleiding. Let op: wanneer een club 
hier anders mee om gaat, volg je áltijd de richtlijnen van de club op waar je te gast bent! 

• De kantine is vanaf nu gesloten, alleen toiletbezoeken zijn mogelijk. Ook vergaderingen en bijeenkomsten 
kunnen dus niet meer plaatsvinden. 

• Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen binnen en 40 personen 
buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Nogmaals: het is dus de bedoeling dat je na afloop van de 
wedstrijd/training de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat. 

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. 
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 spelen of 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 (behalve tíjdens het korfballen, daarover 

hieronder 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. 

https://www.hkvachilles.nl/uploads/2020-09/d61edfe0d099a5c2bd8499738b6b766e_default.jpeg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
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• Kom je om te trainen of spelen? Kom zoveel mogelijk omgekleed en wel naar het veld toe. Zowel de kantine, 
als de kleedkamers zijn gesloten. 

• Sta je reserve, 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. 
Tijdens het sporten 
• Iedere speler wast/desinfecteert vooraf zijn of haar handen. 
• Gebruik alleen je eigen bidon. 
• Tijdens het sporten - dat wil zeggen binnen de korfballijnen tijdens trainingen en (oefen)wedstrijden - hoef je 

geen anderhalve meter afstand te houden. 
• Voor en na het sporten, en tijdens rustmomenten, houd je wél altijd 1,5 meter afstand. Ook tijdens de 

teambesprekingen! Ook stafleden en de reservebank houden dus onderling afstand van elkaar! 
• Voor- en rustbesprekingen doe je buiten, niet in de kleedkamers. 
• Geforceerd stemgebruik (schreewen en spreekkoren bijvoorbeeld) langs de lijn is niet toegestaan. 
• Vermijd tijdens het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een 

overwinningsmoment of bij een wissel. Geen handen schudden vooraf en geen high fives na een doelpunt dus. 
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.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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 

30-09 
14-10 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

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

 
Achilles – Die Haghe 13-15 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 18-13 
Achilles 2 – Die Haghe 2 20-16 
HKV/Ons Eibernest 2 – Achilles 2 9-17 
Achilles 3 – HKC 2 11-17 
Achilles 4 – Refleks 2 17-14 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 4  
Meervogels/Fisica 4 – Achilles 6 13-10 
Achilles 7 – Valto 6 14-7 
Achilles 8 – HKV/Ons Eibernest 6 13-6 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Die Haghe 13-15 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 18-13 
KOAG – Refleks 19-15 
Die Haghe – RWA 11-12 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KOAG 5 3 1 1 7 96 86 10 0 
ONDO 4 3 0 1 6 69 65 4 0 
HKV/Ons Eibernest 5 3 0 2 6 86 75 11 0 
Achilles 5 3 0 2 6 82 77 5 0 
Die Haghe 5 2 1 2 5 71 75 -4 0 
RWA 5 2 0 3 4 73 77 -4 0 
Refleks 5 1 1 3 3 78 83 -5 0 
Maassluis 4 0 1 3 1 68 85 -17 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Na winst in de eerste drie competitiewedstrijden stonden er de afgelopen week twee derby’s op het programma. Door 
de maatregelen rondom het coronavirus vonden deze plaats zonder publiek en daarmee in een geheel andere ambiance 
dan de affiches verdienden. Dit bleek nadelig voor Achilles. Op donderdagavond trof Achilles thuis Die Haghe (13-15). 
De ploeg van Glenn de Vries verloor zaterdag ook op bezoek bij HKV/Ons Eibernest (18-13). 
 
“Twee derby's en nul punten, dat is enorm balen!” vatte De Vries de afgelopen week samen. Donderdag stond de 
inhaalwedstrijd tegen Die Haghe gepland. In herfstachtige omstandigheden ging Achilles in het eerste bedrijf nog aan 
de leiding (via 4-1 naar een 7-5 ruststand), maar nam Die Haghe in de tweede helft het heft in handen en kwam na 8-5 
terug tot 8-8. Daarna werd om en om gescoord totdat bij een 10-10 stand de ‘gele kanaries’ een serie van vijf treffers 
produceerde waar de thuisploeg te laat en te weinig tegenover stelde. Eindstand: 13-15. 
 
Dertien treffers bleek ook in de uitwedstrijd tegen de Eibers te weinig. De zwart-wit-groene brigade liep in de tweede 
derby in drie dagen voor het grootste gedeelte van de wedstrijd achter de feiten aan. Na een gelijkopgaand begin liep 
HKV/Ons Eibernest uit van 2-2 naar 6-2. Vanaf 7-4 kwam Achilles nog goed terug tot 7-7. Met een minieme 
voorsprong van 9-8 in het voordeel van de Eibers zochten de ploegen de kleedkamers op. Toen Achilles geen 
antwoord had op de goals die de thuisploeg maakte van 12-11 tot 16-11, was het pleit beslecht. Eindstand: 18-13.  
 
 “Achteraf hoef ik er niet zoveel woorden aan vuil te maken,” beschouwt 
Achillescoach De Vries na. “Na alle emotie te hebben verwerkt moet ik concluderen 
dat een aantal spelers niet voldoende met de eisen van extreme omstandigheden kon 
omgaan”. Achilles heeft een technische ploeg die met veel beweging de juiste kans 
zoekt. In de eerste wedstrijden van de competitie toonde Achilles aan over acht 
schijven te kunnen scoren en over een hoog schotpercentage te beschikken. “Bij 
mooi weer! Echter, bij verslechterde weersomstandigheden moet je bikkelen, 
keihard de strijd aangaan en juist gebruik maken van die omstandigheden. Daarin 
zijn wij nog onvolwassen”.  
 
Volgens De Vries is zijn ploeg nog niet in staat om zich daaraan aan te passen. 
“Dan kun je wijzen op de veranderingen die nodig zijn, maar zodra het startsignaal 
klinkt, gaat het kennelijk anders in de koppies”. Als gevolg hiervan presteerden een 
aantal spelers onder hun niveau. “Het kost tijd om van de ervaringen te leren, ze op te slaan en uiteindelijk te 
herkennen”. Hier ziet De Vries ook uitdaging in voor zijn ploeg: “Het vervelende, of juist leerzame eigenlijk, is wel dat 
meteen de gebruikelijke valkuilen worden blootgelegd: te snel de kans nemen, te weinig beweging, op cruciale 
momenten niet de juiste keuzes maken. Voeg daarbij dat bij de tegenstanders bepaalde spelers het volkomen 
onverwacht op de heupen kregen en het hele verhaal is verteld”. De Vries heeft nog het één en ander te analyseren met 
zijn staf voor het zaterdag om 15:40 thuis Maassluis treft.  
 
Achilles 2 - vier punten in twee dagen 
Na drie verliespartijen in evenveel wedstrijd werd het tijd voor Team Twee om het roer om te gooien. De doelpunten 
en de échte wil om te winnen ontbraken de afgelopen tijd. De wedstrijd tegen Die Haghe leek op het juiste moment te 
komen om alles uit de kast te kunnen en te willen halen. Niemand wil van de Kanaries verliezen dus een peptalk was 
niet eens nodig. Alle koppies stonden op scherp, alle neuzen dezelfde kant op. 
Maar toen... Regen. De hele dag regen. Het is inmiddels bekend hoe het veld erbij ligt als het hoost, dus het werd 
spannend om op tijd het veld bespeelbaar te krijgen. Met veel dank aan de hardwerkende Tjitse, Rene en Margot 
konden we tien minuten voor tijd toch nog beginnen met warmlopen en inschieten. Inmiddels stond ook de livestream 
klaar en konden we beginnen. De eerste vogel van deze week stond op het menu. 
Al snel bleek dat het korfbalspelletje anders gespeeld moest worden dan normaal. De bal stuitert niet, springt weg, blijft 
liggen, rolt door. Je had geen idee wat er kon gebeuren, behalve dat de bal bij de grond zou blijven. Dat leverde mooie 
duels op en prachtige snoekduiken op het waterveld. De omstandigheden waren niet goed, Team Twee was dat wel. 
Vrijwel alle duels om de glibberbal werden gewonnen, de goals vielen en zo hebben we de hele wedstrijd tegen een 
voorsprong aangekeken. We kwamen geen moment echt in gevaar en we hadden de controle over de wedstrijd. Na de 
20-12 lieten we verdedigend de teugels een beetje vieren, of Die Haghe maakte ze gewoon af, kwam de eindstand op 20 
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tegen 16. Waar we gemiddeld de 12 doelpunten aantikten zijn we nu eindelijk los. En dat met dit weer. Misschien zijn 
we gewoon een regenteam... 
Twee dagen nadat we de kanarie op het menu hebben gehad, stond daar alweer de ooievaar klaar om opgegeten te 
worden. 
Wederom een koude, regenachtige dag. Dit keer een uitwedstrijd bij het goed georganiseerde HKV en ook hier werd de 
livestream, voorzien van leuk commentaar, niet vergeten. Met de wedstrijd van donderdag nog in de benen en na een 
goede peptalk ging Team Twee van start. Al snel in de wedstrijd pakten we een voorsprong. Echt spannend is de 
wedstrijd niet geweest, uiteindelijk zorgden we er voornamelijk zelf voor dat we niet met hogere cijfers hebben 
gewonnen. Waar het ene vak makkelijker tot scoren kwam, verliep dat in het andere vak een stuk moeizamer. Er was 
overleg en het sfeertje was goed, maar het uitspelen van de goede kansen lukte niet altijd. Met weer veel inzet en 
vechtlust wonnen we de wedstrijd uiteindelijk toch gemakkelijk met 9-17. Invallers en reserves bedankt! Gaaf om te 
zien dat er thuis zoveel is gekeken naar de livestream! Een goede week, met twee leuke wedstrijden en vier punten! 
Volgende week weer een nieuwe belangrijke wedstrijd, Maassluis staat op het programma!  
 
Groetjes, 
Ilan & Julia  
 
Achilles 4 - Reflex 1 & 2 
De kraker van het seizoen! Op de vroege ochtend (we hadden de zon bijna kunnen zien opkomen) mocht Reflex 
aantreden tegen het vierde. Reflex staat momenteel nog op een gedeelde eerste plaats met de toppers van het vierde. 
Maar dat zou niet lang meer kunnen duren. Reflex wist dit waarschijnlijk ook, ze vonden het zeer spannend en kwamen 
met volle sterkte naar het veld. De selectie van Reflex is één team en dat vind ik bewonderenswaardig. Zij doen het met 
zijn alle. Samen de hele dag in de kou zitten en gezamenlijk hun wedstrijden spelen. 
 
We begonnen als een speer. En dat kan ook niet anders met Timme in de eerste aanval. Voor wie Timme nog niet kent, 
Timme zit in het vierde en is sinds kort bij ons komen korfballen. Bij het vierde kennen we hem al goed. Het is een 
snelle, behendige speler die zijn tegenstander kan uitschakelen en zelf mooie balletjes kan scoren. Wellicht dat u hem al 
op een live stream van het tweede voorbij heeft zien komen als ‘’nummer 8.. uhmm.. we weten even niet wie hij is’’, 
maar hij heet dus TIMME! Al snel volgde Audrey het voorbeeld van Timme waardoor we op een 2-0 voorsprong 
kwamen. Dat Reflex het spannend vond bleek ook maar weer toen er kort na het influiten van de scheids al een time-
out werd aangevraagd. Achilles was bezig met een ware opmars en de coach van Reflex probeerde zijn troepen nog 
even aan te scherpen om het tij te keren. Het bleek voor Reflex een lastige opgave. Scorend over alle schijven wist het 
vierde Reflex achter zich te houden tot aan de rust.  
Reflex was zich ervan bewust dat ze het met deze mannen en vrouwen niet gingen redden. De hulptroepen werden 
ingeschakeld om toch nog in het kielzog van het vierde te blijven.  Reflex bleef wisselen en met hernieuwde krachten 
wisten ze toch een beetje dichterbij te komen bij de spierbundels van Achilles. Het werd nog een beetje spannend 
tijdens de tweede helft toen het scorebord een gelijke stand toonde. Het vierde zou echter het vierde niet zijn als we 
hier niet overheen zouden kunnen komen. De wisselbank van Achilles zat iets minder vol dan dat van Reflex. Maar 
meer hebben wij eigenlijk ook niet nodig. Met wat meer aanvallend vermogen werd de aanval gestart en al snel kwamen 
wij weer met twee doelpunten voor. Het bleef bij een klein spannend momentje wat eigenlijk niks meer bleek te zijn 
dan een storm in een glas water. De punten zijn in the pocket en de eerste plaats is veiliggesteld.  
Volgende week spelen wij uit tegen Avanti! Ik wil eigenlijk zeggen kom allemaal kijken maar ik begrijp dat helaas door 
corona dit niet kan en veel mensen teleurgesteld zijn dat ze niet naar ons kunnen komen kijken. Hopelijk allemaal tot 
over een paar weekjes op het veld. Hou nog even vol en dan kunnen jullie weer genieten van het vierde.  
 
Jaenette 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Avanti/Post Makelaardij A1 – Achilles A1 23-10 
KCR A2 – Achilles A2 11-10 
Achilles A3 – ALO A3 4-14 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 11-4 
Achilles B2 – Reeuwijk B1 6-4 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 4-10 
Lynx C1 – Achilles C2 2-8 
Achilles D1 – Weidevogels D1 8-2 
KVS/Maritiem D3 – Achilles D2 2-17 
Achilles D3 – Avanti/Post Makelaardij D3 4-12 
ODO E1 – Achilles E1 2-10 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E2 7-5 
Achilles E3 – VEO E2 0-3 
Achilles E4 – DES E1 1-2 
Achilles E5 – ONDO E5 3-5 
Refleks F1 – Achilles Tijgers 7-11 
Achilles Beren – Dunas F2 10-3 
 
De D1 heeft er inmiddels vier wedstrijden op zitten en toch is dit pas mijn tweede verslag. Dat heeft niets te maken met 
de prestaties van de D1, maar meer met de uitdaging om het verslag op zaterdag of zondag te schrijven in plaats van op 
maandag, wanneer ik in tegenstelling tot de afgelopen jaren geen tijd meer heb. Laat ik dus beginnen met een korte 
terugblik naar de voorgaande twee wedstrijden alvorens ik verslag doe van de wedstrijd tegen ONDO. 
Na de 6-6 tegen ONDO in de thuiswedstrijd, mochten we op bezoek bij Weidevogels. Het was van te voren even 
afwachten hoe sterk Weidevogels zou zijn, maar de inschatting vooraf dat alle ploegen in deze poule aardig aan elkaar 
gewaagd zouden zijn bleek tijdens de wedstrijd wel te kloppen. Aanvankelijk had Weidevogels het betere van het spel, 
maar pakten wij brutaal de voorsprong. Weidevogels, dat de eerste helft vooral leunde op de heer van Milan, bracht 
echter voor rust de score meer in overeenstemming met het veldspel, 2-1. In de tweede helft waren de rollen 
omgekeerd. Achilles viel aan en wist kans na kans te creëren. Waar we tegen ONDO nog redelijk efficiënt waren, 
misten we nu vrijwel alle kansen. Uiteindelijk wisten we de 2-2 te maken en bleven we doorgaan met het creëren van 
kansen. Zoals zo vaak als je de kansen wel krijgt, maar niet afmaakt, was het plots Weidevogels dat uitliep. Na een 
prachtig schot vanaf de zijlijn gooiden ze er binnen een paar minuten nog twee ballen in en plots verloren we de 
wedstrijd met 5-2, waar een gelijkspel niet had misstaan. 
Een week later troffen we Fortuna. Fortuna had gewonnen van ONDO en nipt verloren van Weidevogels, dus zou het 
wel weer een spannende wedstrijd worden die alle kanten op kon. Om goed voorbereid te zijn en vooral het vizier op 
scherp te hebben, schoten we voor de wedstrijd in met vijf palen: “Waarom vijf palen? Die moeten we dan straks zeker 
ook weer opruimen?” 
Of het nou het inschieten was of dat we gewoon onze dag hadden, Fortuna was kansloos tegen een ontketende D1. De 
mooiste aanvallen werden netjes afgerond en we liepen na 1-1 snel uit. Bij rust stond het 8-2 en had Dirk al flink wat 
doelpunten aangegeven. Zoals hij het spel in zijn vak stond te verdelen was om je vingers bij af te likken. In de rust 
erop gewezen dat die voorsprong leuk was, maar dat er aan het spel nog echt wel wat te verbeteren viel. De D1 pakte 
het op en met nog mooiere aanvallen liepen we uit naar een prachtige 18-5 overwinning. 
Afgelopen weekend werd er dan ook met een goed gevoel naar ’s-Gravenzande afgereisd. Met Tako op de plek van 
Merel langs de lijn werd de verdedigende druk op ONDO flink opgevoerd. In de eerste wedstrijd hadden wij het zelf 
best lastig met de druk die ONDO gaf, maar deze wedstrijd wisten we daar goed onderuit te spelen. Hoewel het vizier 
bij lange na niet zo scherp stond als een week geleden, liep de D1 gestaag uit met heerlijke balletjes, waar we nota bene 
al een tijd niet meer op getraind hebben. De rust kwam bij 1-5. Waar we in de eerste wedstrijd ONDO de kans gaven 
om terug te komen in de wedstrijd, werd nu bij het begin van de tweede helft gelijk duidelijk gemaakt dat de punten 
meegingen naar Den Haag. Pas bij 1-9 wist de tegenstander iets terug te doen. Overigens stond die stand op dat 
moment niet op het scorebord. Achilles scoorde soms zo snel achter elkaar, dat ze ergens een doelpuntje gemist 
hadden. Zo mocht Jens in mijn scoreverloop twee keer die 2-10 maken, waarna ONDO nog het laatste woord had, 3-
10.  
Al met al heeft de D1 een mooie stijgende lijn te pakken, waarbij het leukste misschien nog wel is, dat er nog heel veel 
slordigheden in het spel zitten. Het maakt het interessant om te zien hoe ver we met deze ploeg kunnen komen. 
 
Afgelopen zaterdag kreeg de D1 koploper Weidevogels op bezoek. De wedstrijd in Bleiswijk kon alle kanten op, maar 
was uiteindelijk een prooi voor Weidevogels. Zoals vorige week te lezen was heeft Achilles D1 sindsdien een stijgende 
lijn te pakken, dus het was interessant waar we nu zouden staan ten opzichte van Weidevogels. Overigens leek deze  
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thuiswedstrijd qua publiek meer een uitwedstrijd, maar de D1 ouders hoefden niets te missen. Enkele ouders stonden 
op de Mient toe te kijken, maar daarnaast had de D1 ook zijn eigen livestream, wat met dit weer voor de thuisblijvers 
erg fijn was. 
Zij zagen de D1 dan ook scherp beginnen. Binnen een minuut hadden we na een prachtige dieptepass van Sem het 
eerste doelpunt op het imaginaire scorebord (geen idee waar de afstandsbediening van de echte was). Ondanks die 
flitsende start bleek al snel dat we het tegen Weidevogels moeilijker hadden dan tegen ONDO en Fortuna. Weidevogels 
verdedigde stug en hoewel we veel dingen van de training terugzien in de wedstrijd, duurt het soms even voordat de 
geoefende oplossingen ook gebruikt worden. Dit zorgde ervoor dat het tempo soms iets te laag lag om het de 
verdediging van Weidevogels lastiger te maken. Verdedigend hadden we het soms ook lastig. Wanneer moet je nou 
voor je tegenstander en wanneer moet je nou tussen de paal en je tegenstander? En hoe blijf je als je voorverdedigt het 
overzicht houden door zowel je tegenstander als de bal te zien? Weidevogels wist hier niet van te profiteren en 
bovendien onderschepten we de bal toch vrij regelmatig. Waar we in de uitwedstrijd de uitwerkfouten opstapelden ging 
dat vandaag vrijwel foutloos, waardoor onze aanval regelmatig de bal kreeg. Uiteindelijk was het na goed uitstappen van 
Britt dat we de 2-0 konden noteren. 
Na het wisselen van vak bleek dat de tweede aanval het lastig had met de druk van Weidevogels. Wat wel leuk was om 
te zien was dat Jens ontzettend goed stond uit te blokken onder de korf, iets wat we deze week hebben geoefend. Na 
achttien minuten spelen wist Weidevogels onze voorsprong te verkleinen, maar niet veel later liet Layla ook zien dat ze 
had opgelet deze week. Vanuit het uitblokken stapte ze uit en kon ze de 3-1 aangeven, wat tevens de ruststand was. 
De tweede helft begonnen we zoals de eerste. Wederom was het Sem die het eerste doelpunt aangaf. Weidevogels had 
nu minder lang nodig om te volgen, maar na de 4-2 volgenden binnen enkele minuten de 5-2 en 6-2 en kregen we het 
wat makkelijker. Verdedigend hielden we Weidevogels goed onder druk en in het restant van de wedstrijd wisten zij dan 
ook niet meer te scoren. Aanvallend lieten we steeds meer zien wat we op de training oefenen en uiteindelijk wisten we 
nog twee doelpunten erbij te maken, waardoor we een 8-2 overwinning konden noteren. Dat is best netjes tegen de 
ploeg die tot nu toe het minste aantal doelpunten tegen had gekregen. 
Zoals hierboven al duidelijk wordt is er nog genoeg om aan te werken, maar dat neemt niet weg dat het telkens weer 
genieten is langs de kant. Volgende week uit bij Fortuna, die zullen ongetwijfeld hun huid een stuk duurder verkopen 
dan de vorige keer. 
Tako bedankt voor het filmen! Sten bedankt voor het fluiten in dit druilweer. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles D3-Avanti/Post D3 
Het was koud en het regende heel hard. We lieten ons niet kennen en gingen van start. 
Ruststand 2-3 achter. Na de rust was Avanti net even te sterk voor ons. Uitslag 4-12. 
 
Groetjes Jesse 
 
Odo E1 tegen Achilles E1 
Vandaag gingen onze toppers van de E1 naar Maasdijk om tegen Odo te spelen. 
Vorig weekend ging onze wedstrijd niet door omdat het veld bij Achilles helaas door de vele regen niet bespeelbaar 
was. 
Deze week hebben wij hard getraind. Afgelopen donderdag verklaarde 
ze ons nog voor gek dat wij in de regen gingen trainen maar dat heeft 
ons echt geholpen bij deze wedstrijd. 
Door het Coronavirus mochten alleen de ouders die het vervoer 
regelde kijken. Wij waren met te veel ouders maar door onderling dit te 
regelen hebben onze ouders  toch nog een groot stuk van de wedstrijd 
kunnen zien. 
 
Het verslag van de wedstrijd: 
 
Noa mocht als eerste reserve staan. 
Na 2 minuten gespeeld te hebben maakte Xander de 0-1. 
Nog geen 2 minuten daarna maakte Fedde een mooie actie waardoor 
hij een strafworp kreeg en ja hoor het werd 0-2. 
En nog geen minuut later de 0-3 door No. 
 
De eerste 10 minuten waren gespeeld en ik mocht nu reserve staan 
zodat Noa nu erin ging. 
 
Daarna maakte Fedde de 0-4.  
 
Weer 10 minuten gespeeld en ik mocht er weer in en Fedde ging nu 
eruit. 
 
Ik maakte de 0-5. 
Roos scoorde daarna de 0-6 na een hele mooie doorloop. 
Toen maakte ik de 0-7 dit kwam door een hele mooie actie van de 
dames Noa en Roos waardoor No en ik het af konden maken. 
 
De laatste 10 minuten mocht Fedde er weer in en ging Roos eruit. 
 
Ik weet niet wat wij ineens hadden maar we gingen een beetje raar 
spelen. Odo maakte daar terecht gebruik van en het werd 1-7 en gelijk 
door een mooi afstandschoten 2-7. 
Rick, Cino en Paul spraken ons streng toe :) en jahoor dat hielp. 
Fedde maakte de 2-8. 
Door een mooie aanval tussen Noa en mij scoorde Noa de 2-9 en No 
maakte het netjes af door de 2-10 te maken. 
 
Ik vond het een super leuke wedstrijd wij hebben goed gespeeld en ben 
trots op mijn team. 
Cino, Rick  en Paul bedankt dat jullie ons zoveel leren. 
 
Scheidsrechter van Odo bedankt voor het fluiten. En de vrijwilligers 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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bedankt hoe jullie alles regelde ivm de corona regels!!! 
 
Ondanks dat niet iedereen kan komen kijken door deze regels en wij de laatste 2 wedstrijden zonder publiek moeten 
spelen ben ik toch heel blij dat ik nog mag blijven sporten!!! 
 
Groetjes van Xander Leben 
 
KVS E4 - Achilles E2 
Na een zaterdag rust omdat we op ons veld konden zwemmen, mocht de E2 afgelopen zaterdag weer aan de bak.  
Er was deze week hard getraind en de E2-ers waren er helemaal klaar voor. Een 1-0 achterstand werd omgebogen naar 
een 1-3  voorsprong (ruststand). Vooral verdedigend hadden we het heel goed op orde. Er werden in de eerste helft 
bijna geen kansen weg gegeven. Deze week was er getraind op voor verdedigen en dit werd ook al knap gedaan! 
Aanvallend snapt nu iedereen hoe je een aangeef moet neerzetten, waardoor zo wel de jongens als de meiden mooie 
doorloopacties konden maken. 
In de rust kregen de E2ers de opdracht om vooral zo door te gaan en het vol te houden. We wisten van de vorige 
wedstrijd dat KVS zal blijven door knokken tot het einde, dus wij mochten niet verslappen. 
In de tweede helft werden er mooie kansen gecreëerd, maar helaas veel gemist. De laatste 10 minuten gingen in met een 
4-5 voorsprong. KVS was in dit laatste kwart net wat scherper dan Achilles. KVS wist er goed gebruik van te maken dat 
Achilles niet meer scoorde en boog hun achterstand met een paar mooie doelpunten om naar een 7-5 overwinning.  
 
Bij Achilles E2 na de wedstrijd teleurgestelde koppies, maar bij de coaches niet! Wat zijn we trots op de kinderen. Heel 
veel wat er is getraind in de eerste maand, was terug te zien in deze wedstrijd. We zien de kinderen met de week vooruit 
gaan. Er wordt veel met de buitenste hand gegooid, als de lange bal niet lukt, wordt deze aan de zijkant opgehaald. We 
zien dat de bal steeds sneller rond gaat en dat iedereen kan aangeven en scoren! En dan hebben we het nog niet eens 
over het verdedigen gehad. Iedereen kan er nu voor zorgen dat zijn tegenstander geen doorloop kan nemen en er 
worden veel ballen onderschept. 
 
Zaterdag speelt de E2 uit bij Valto. Opnieuw een gelijkwaardige tegenstander. Als er dan de hele wedstrijd zo wordt 
gespeeld als deze eerste helft, dan hebben wij er alle vertrouwen in dat de punten mee 
gaan naar Den Haag. 
 
Groetjes Marije en Rianne 
 
Achilles F2 – Dunas F2 
Je krijg er zoveel voor terug... zaterdagochtend (08:30u). Het regent. Geen publiek. 
Kantine dicht. Geen bakje koffie voor de wedstrijd, maar gelukkig was daar Renske 
met een eigen meegebrachte thermoskan verse koffie. Grote klasse. 
 
Eén voor één kwamen de spelers de poort door het veld op. Een beetje onwennig, want waar moet je heen? En het 
veld is zo groot... Gelukkig was iedereen op tijd, inclusief de scheidsrechter. Kaj (A1) floot de talenten van de F2. Dank. 
Altijd fijn dat er mensen zijn om de wedstrijden te begeleiden. 
 
Wat betreft de wedstrijd kunnen we verder kort zijn. We waren goed. Er werd goed verdedigd en er werden veel ballen 
onderschept. Jonne maakte de 1 en de 2-0. Geen vuiltje aan de lucht. Kort daarop maakte Kenz de 3-0. Wat kon de F2 
vandaag nog gebeuren? Twee momenten van onachtzaamheid later stond het echter alweer 3-2. Daar waar het publiek 
normaliter de ploeg over zulke dode punten heen tilt, was het team nu op zichzelf aangewezen. Gelukkig gingen de 
koppies niet hangen. Integendeel; de rug werd gerecht en wat vaker werd er met één hand gegooid. Met één hand kun 
je namelijk veel verder gooien dan met twee handen. Op deze manier konden we na het onderscheppen van de bal én 
het middenveld overslaan én heel snel in scoringspositie komen. Een paar goede omschakelingen later stond het 6-2. 
Jelte en Kenz (2x). Dunas kreeg de beschikking over een superspeler, maar dit weerhield Achilles F2 er niet van om 
door te gaan waar ze mee bezig was: onderscheppen, passen, sprinten en doelpogingen omzetten in doelpunten. Het 
was werkelijk waar een genot om te zien. Er was controle. Iedereen deed mee aan het spel en alle spelers zijn vaak in 
scoringspositie geweest. Jelte maakte ook nog de 7 en de 8-2. Nu pas deed Dunas wat terug: 8-3. Jonne en Jelte gooiden 
de wedstrijd vervolgens in het slot: 10-3. Een mooie wedstrijd en dito prestatie. Hulde aan de ploeg. Dat er alleen 
herendoelpunten zijn gevallen is een klein smetje. Maar; Ella, Milou en Evi hebben ook zeker goede kansen gehad en 
dat biedt weer perspectief voor bijvoorbeeld volgende week: thuis tegen VEO. Volgende week gaan we proberen om 
alle namen op het scorebord te krijgen! 
 
Tjitse 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
16 okt  27 nov  
 
 

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

 
Vijf jarige deze week en dat zijn: & oktober wordt Niels Latour 10 jaar. Een dag later, 8 oktober 
worden Kenz en Ella Fakhir 7 jaar. Op 12 oktober wordt ons nieuwe lid, Jonne van der Vecht 7 jaar en 
op dezelfde dag viert Lucas Bouwman zijn 12e verjaardag  
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 

Grote Clubactie 
*************** 

 
Wow! Wat een vliegende start hebben we dit jaar gemaakt met de Grote Clubactie!  
Met dank aan de (corona proof) digitale verkoop zijn er in de eerste twee weken al meer 
dan 650 loten verkocht.  
 
Daarnaast hebben we van verschillende kinderen gehoord dat zij nog gewoon met het 
boekje loten verkopen. Is je boekje vol? Is je boekje nog niet vol, maar ga je niks meer verkopen? Stop dan je boekje in 
de GCA schatkist. Deze staat in de kantine in de hal bij de wc's.  
 
Deze update een speciale vermelding voor de koploper voor de individuele prijzen. Vincent Zoutendijk heeft al twee 
boekjes vol en ook nog loten digitaal verkocht! Zal hij er dit jaar met de eerste prijs vandoor gaan? Voor de gehele top 
10 zijn er cadeaubonnen te verdienen, dus doe je best om in de top 10 te komen en misschien zelf Vincent van zijn 
troon te stoten! 
 
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 

 
Aangemeld als lid: Jonne (J.) van der Vecht 
 Zie gemaild krantje 
 
 Emily (E.E.K.) Pinohbeck 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid Kelly den Heijer 
 
Adreswijziging: Mandy Muller naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
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: 
 
Woensdag 07-10 16.00 uur Achilles Tijgers – Nieuwerkerk F3 
 
Zaterdag 09.20 uur Achilles Beren – VEO F2 
 09.20 uur Achilles E4 – Refleks E4 
 09.25 uur Achilles D2 – Valto D4 
 10.25 uur Achilles C1 – Refleks C1 
 10.25 uur Achilles E1 – Die Haghe E1 
 10.25 uur Achilles Tijgers – Twist F1 
 11.25 uur Achilles B2 – Vriendenschaar B3 
 12.40 uur Achilles 6 – ONDO 3 
 14.10 uur Achilles 2 – Maassluis 2 
 15.40 uur Achilles - Maassluis 
 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – Dunas 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 41 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     1 Klasse: 1E Wedstrijdnummer: WK382 

za 10/10 
Achilles 1 -  Maassluis 1 15:40 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Glenn de Vries 
Verzamelen 14:40 
Scheidsrechter H. Ruitenbeek 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     2 Klasse: R1F Wedstrijdnummer: WK2771 

za 10/10 
Achilles 2 -  Maassluis 2 14:10 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Bastiaan Maessen 
Verzamelen 13:10 
Scheidsrechter RP. Hagoort 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     3 Klasse: R1G Wedstrijdnummer: WK4170 

za 10/10 
Vitesse 2 -  Achilles 3 14:30 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Erna Fisher 
Verzamelen 13:00 
Scheidsrechter R. Eijke 

   Locatie De Bongerd in Barendrecht 

     4 Klasse: R2I Wedstrijdnummer: WK4194 

za 10/10 
Avanti | Post Makelaardij 4 -  Achilles 4 17:15 

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

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

Coach 
 Verzamelen 16:00 

Scheidsrechter L. Roijers 
   Locatie De Groene Wijdte in Pijnacker 

     

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK382
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=WK2771
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=WK4170
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=485
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK4194
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=33
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5 Klasse: R3L Wedstrijdnummer: WK5635 

zo 11/10 
OKV 3 -  Achilles 5 14:30 

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

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

Coach 
 Verzamelen 12:45 

Locatie Twiskepolder in Oostzaan 

     6 Klasse: R3R Wedstrijdnummer: WK2737 

za 10/10 
Achilles 6 -  ONDO 3 12:40 

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 11:55 

Scheidsrechter A. Landsmeer 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     7 Klasse: S-079 Wedstrijdnummer: BK9614 

za 10/10 
Maassluis 5 -  Achilles 7 16:00 

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 14:45 

Locatie Wipperspark in Maassluis 

     8 Klasse: S-223 Wedstrijdnummer: BK9557 

zo 11/10 
Achilles 8 -  Dunas 5 11:00 

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

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

Coach 
 Verzamelen 10:15 

Scheidsrechter Ed Arbouw 
   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     A1 Klasse: AOKC Wedstrijdnummer: WK6356 

za 10/10 
Fortuna | Delta Logistiek A2 -  Achilles A1 13:00 

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

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

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK5635
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=302
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK2737
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=BK9614
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=253
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK9557
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=WK6356
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Coach Joël Sanches, Sander Suurd 
Reserves Citlali Sip, Max Bakker, Quincy Smit 
Verzamelen 11:30 
Vervoer Dekeling, van den Brand, Labordus, van Giffen 
Scheidsrechter Ad Spelt 

   Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 

     A2 Klasse: A2K Wedstrijdnummer: WK6203 

za 10/10 
Twist A1 -  Achilles A2 11:00 

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 Feline Top, Pepijn Bins 
Verzamelen 9:45 
Vervoer Sip, van der Zwan, Labordus, Hollander 
Locatie Claudius Civilislaan in Vlaardingen 

Opmerking Citlali, Max en Quincy zie A1 

     A3 Klasse: A-062 Wedstrijdnummer: BK7724 

za 10/10 
Dunas A2 -  Achilles A3 13:30 

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 Ocker Pijlman 
Verzamelen 12:45 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 

Opmerking Feline en Pepijn zie A2 

     B1 Klasse: B1H Wedstrijdnummer: WK7900 

za 10/10 
De Meervogels B1 -  Achilles B1 12:30 

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 
Verzamelen 11:00 
Vervoer Roos, Leben, van Nieuwenhuijzen, Amatredjo 
Locatie Vernedesportpark in Zoetermeer 

     B2 Klasse: B-073 Wedstrijdnummer: BK6659 

za 10/10 
Achilles B2 -  Vriendenschaar B3 11:25 

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

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK6203
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=BK7724
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=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=BK6659
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Heren Leander Gerritsen, Lucas Latour, Ocker Pijlman, Taufeique Moemoe 

Coach Remko ter Weijden, Robbie Bonte 
Reserves Bo Linse, Aaron Corporan 
Verzamelen 10:40 
Scheidsrechter Niek Visser 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Ocker zie A3 

     C1 Klasse: C1G Wedstrijdnummer: WK8206 

za 10/10 
Achilles C1 -  Refleks C1 10:25 

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 9:40 

Scheidsrechter 
Diana 
Boogaard 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Aaron en Bo zie B2 

     C2 Klasse: C-079 Wedstrijdnummer: BK6401 

za 10/10 
Phoenix C2 -  Achilles C2 11:00 

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 9:45 
Locatie Van Doornenplantsoen in Zoetermeer 

Opmerking Reserveshirts ! 

     D1 Klasse: D-094 Wedstrijdnummer: BK3772 

za 10/10 
Fortuna | Delta Logistiek D2 -  Achilles D1 13:00 

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 Merel Gross, Joost van Soest 
Verzamelen 11:45 
Vervoer Brenkman, van der Veen, Hulsman, Verwijs 
Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 

     D2 Klasse: D-081 Wedstrijdnummer: BK5020 

za 10/10 
Achilles D2 -  Valto D4 9:25 

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

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=WK8206
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=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=BK3772
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK5020
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Heren Jim van Leeuwen, Joe Lek, Lars Weerman, Niels Latour, Tim Spies 

Coach Rosanna van Kester, Sterre Groen 
Verzamelen 8:40 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     D3 Klasse: D-083 Wedstrijdnummer: BK3717 

za 10/10 
Dunas D2 -  Achilles D3 10:30 

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 9:45 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 

     E1 Klasse: E-115 Wedstrijdnummer: BK3293 

za 10/10 
Achilles E1 -  Die Haghe E1 10:25 

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 9:55 
Scheidsrechter Achilles A3 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E2 Klasse: E-140 Wedstrijdnummer: BK3236 

za 10/10 
Valto E3 -  Achilles E2 9:00 

Dames Mila Maas, Soe Maas 

Heren Jarmo Laarhoven, Luuk Deurloo, Luuk Wiekenkamp 

Coach Marije Maas, Rianne van Groen 
Verzamelen 8:00 
Vervoer Maas, Laarhoven, Wiekenkamp 
Locatie De Zwet in De Lier 

     E3 Klasse: E-120 Wedstrijdnummer: BK1374 

za 10/10 
Fortuna | Delta Logistiek E3 -  Achilles E3 9:30 

Dames Fiep den Hartog, Marley Jol, Philène van Eijk 

Heren Owen Verheijen, Vincent Zoutendijk 

Coach Mieke Deurloo 
Verzamelen 8:30 
Vervoer Jol, den Hartog, Verheijen 

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=BK3717
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=BK3293
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=BK3236
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=BK1374
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Locatie Kruithuisweg-Oost in Delft 

     E4 Klasse: E-122 Wedstrijdnummer: BK1249 

za 10/10 
Achilles E4 -  Refleks E4 9:20 

Dames Isa van Boltaringen, Minka Boelhouwer 

Heren Jonah van Collenburg, Luc de Groot, Tygo Brouwer 

Coach Stef van den Brand 
Verzamelen 8:50 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     E5 Klasse: E-119 Wedstrijdnummer: BK1272 

za 10/10 
Dunas E2 -  Achilles E5 10:00 

Dames Feline van der Spek, Paschalia Raskou 

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

Coach Max Bakker, Quin Hollander, Thijs Roos 
Verzamelen 9:30 
Locatie Stokroosveld in Den Haag 

     F Klasse: F-054 Wedstrijdnummer: BK13714 

wo 07/10 
Achilles Tijgers -  Nieuwerkerk F3 16:00 

Dames Ashlyn Verloop, Faylinn Verbeek, Hanna Maessen 

Heren Boris de Gelder, Brandon van Dam 

Coach Esmee Morris, Estelle Arnts, Quirina Wensink, Leon van Dam 
Verzamelen 15:30 
Scheidsrechter Esmee Morris 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     F Klasse: F-054 Wedstrijdnummer: BK1042 

za 10/10 
Achilles Tijgers -  Twist F1 10:25 

Dames Ashlyn Verloop, Faylinn Verbeek, Hanna Maessen 

Heren Boris de Gelder, Brandon van Dam 

Coach Esmee Morris, Estelle Arnts, Quirina Wensink, Leon van Dam 
Verzamelen 9:55 
Scheidsrechter Achilles A3 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

     F Klasse: F-081 Wedstrijdnummer: BK259 

za 10/10 
Achilles Beren -  VEO F2 9:20 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=166
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK1249
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=BK1272
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=BK13714
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=BK1042
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=BK259
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Dames Ella Fakhir, Evi Aandewiel, Milou Kraak 

Heren Jelte Bouwkamp, Kenz Fakhir 

Coach Audrey de Man, Renske Lelieveld, Niels Aandewiel, Tjitse Bouwkamp 
Verzamelen 8:50 
Scheidsrechter Achilles A1 

   Locatie Pomonaplein in Den Haag 

 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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Volgende week 14, 17 en 18 oktober 2020 
 
ONDO – Achilles 
DES 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – VEO 3 
Achilles 4 – Excelsior 3 
Achilles 5 – ALO 3 
KVS/Maritiem 6 – Achilles 6 
Achilles 7 is vrij 
Achilles 8 is vrij 
Achilles A1 – TOP/SolarCompleet A2 
Achilles A2 – KOAG A2 
Achilles A2 – Albatros A2 
Achilles A3 is vrij 
Achilles B1 – Refleks B1 
Achilles B2 – Gemini B2 
Achilles C1 is vrij 
Achilles C2 – Avanti/Post Mkelaardij C4 
Achilles D1 is vrij 
Achilles D2 – Excelsior D3 
Achilles E1 - Dijkvogels E1 
Achilles E2 – ONDO E7 
Achilles E3 is vrij 
Achilles E4 is vrij 
Achilles E5 is vrij 
Achilles Tijgers is vrij 
Achilles Beren is vrij 

Za 15.30 uur 
Za 14.10 uur 
Za 14.45 uur 
Za 13.15 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 15.30 uur 
 
 
Za 11.45 uur 
WO 14/10 19.30 uur 
Za 10.15 uur 
 
Za 13.15 uur 
Za 11.00 uur 
 
Za 12.15 uur 
 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
 

 

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

WASROOSTER 
05-10 Monique Alsem 
12-10 Vera Rodriguez 
26-10 Anneke Zoutendijk 
02-11 Coby Linse 
09-11 Marian Lijmbach 
 
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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