
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83e jaargang nr. 27 14 juni 2021 



 2 
 

Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 3 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail:   
 tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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Terug in de wei 
************** 

 
We mogen weer! Na een periode van vijftien maanden waarin we (of tenminste de 
meesten van ons) zich door de opgelegde beperkingen hebben laten leiden, mogen 
we weer bij elkaar komen, naar theaters, musea, bioscopen, bibliotheken, restaurants en naar ons geliefde veld, al is het 
nog zonder tegenstanders en niet met z’n allen tegelijk. 
 
En het zal niemand ontgaan zijn, zonder onze oude vertrouwde kantine, maar wel met een paleis in aanbouw, en zo 
heb ik mij laten vertellen een goed gedraineerde kunstgrasmat.  
 
Het ontbreken van een echt clubgebouw maakt het er natuurlijk niet makkelijker op om de vereniging weer op stoom te 
krijgen, maar ik denk dat de honger naar de bal en naar het contact zo groot zijn dat er ruim voldoende energie vrij 
komt in ons honderdste levensjaar om het komend seizoen tot een groot succes te maken. 
 
Vorige week brak ook eindelijk de lente door, het leek wel de eerste weidedag van het jaar voor jonge koeien, zo vrolijk 
trof ik iedereen. En mijzelf ook, dus deze keer geen amateur-moraalfilosofische verhandelingen of sociologische 
bespiegelingen van mijn kant maar gewoon een ode aan het hart van Achilles. 
Laten we even stilstaan bij al die Achillianen die de afgelopen periode het schip drijvende hebben gehouden, de 
informatie verzorgd, kinderen getraind, de bouw in gang gezet, begeleid, gezorgd hebben dat er wekelijks weer een 
krantje was, de financiën op orde gehouden, evenementen georganiseerd digitaal en live, de club geleid, sponsors 
gezocht, ploegen samengesteld, vergaderd via zoom teams en nu eindelijk ook weer in het echt, actief zijn gebleven 
hoewel er geen bal gegooid kon worden, plannen gemaakt, de club vertegenwoordigd, stukjes geschreven, trainingen 
gegeven, het jubileum voorbereid, gewerkt aan een eeuwboek, filmopnamen gemaakt, zich hebben laten strikken voor 
een klus, schoongemaakt, onderhandeld, nog meer plannen gemaakt over hoe we weer open konden en toch weer dicht 
moesten en nu eindelijk weer echt open, tenminste dat hopen we toch. 
 
Een ode aan al die mensen, vrijwilligers, het hart van onze club, zonder wie er helemaal geen vitaal Achilles zou kunnen 
bestaan, dank namens ons allemaal maar in elk geval van mij, die graag vanaf de verre zijlijn wat commentaar mag 
geven en dat graag nog heel lang wil blijven doen. Dank. 
 
Steven Broers  
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EK-koorts 
********* 

 
De corrupte bende van de UEFA heeft me twee kaarten voor Oranje door de neus 
geboord. Na ergens in december 2019 ingetekend te hebben op kaarten voor het 
EK kwam een week of wat later in het nieuwe jaar het heugelijke nieuws, dat ik samen met twee vrienden met wie ik 
regelmatig wedstrijden van Oranje bezoek, was ingeloot voor Nederland-Oekraïne, de match tegen Noord-Macedonië 
en een eventuele kwartfinale mocht Nederland zich daarvoor plaatsen.  
 
Bij het boeken van bovenstaande was Ronald Koeman nog bondscoach en was de 'New Wave' nog fris en fruitig en vol 
optimisme na een succesvolle campagne in de Nations League en de daaropvolgende plaatsing voor het eerste 
eindtoernooi sinds 2014. Inmiddels zijn we een bondscoach en een pandemie verder en is het optimisme als sneeuw 
voor de zon verdwenen, samen met de EK-kaarten. Ik heb Mark de Bruin laten weten dat Oranje de poulefase nog wel 
overleeft, maar dat het in de achtste finale wel echt gebeurd is. 
 
Maar goed. Die kaarten. Covid zorgde er eerst voor dat het EK een jaartje verplaatst werd, maar de geldigheid van de 
kaartjes werd gewoon verlengd dus er was nog niet zoveel aan het handje. Uitgesteld plezier om naar uit te kijken zullen 
we maar zeggen. Er was zelfs goede hoop dat het allemaal weer een beetje normaal zou kunnen tegen juni 2021. Helaas 
pindakaas. Een aantal weken terug bleken er 12.000 personen toegang te kunnen krijgen tot de Johan Cruijff Arena. Er 
zou opnieuw geloot worden en je raadt het nooit: uitgeloot… Voor beide poulewedstrijden. De kwartfinale ging 
sowieso niet gebeuren, want dat zou waarschijnlijk Bakoe worden (Azerbeidzjan krijgt voorlopig de verkeerde kleur van 
het ministerie; no problem zolang je maar in een Red Bull rijdt). Twee dagen later gloorde er toch weer hoop aan de 
horizon want er zouden extra kaarten beschikbaar komen, die aangeboden werden aan de pechvogels die in tweede 
instantie waren uitgeloot. Bij inloggen bleek dat alleen voor het duel tegen Noord-Macedonië drie plekken naast elkaar 
beschikbaar waren à 3,5 keer de waarde van het oorspronkelijke kaartje. Daar kun je een groot scherm voor aanschaffen 
om vervolgens het hele EK in 4K op te aanschouwen en vervolgens de Tour en de Olympische Spelen te volgen in 
plaats van live de nummer 62 van de wereld aan het werk te zien. Zo heb je bijna alles en zo sta je met lege handen. 
 
Maar wat hoopvol begint en waar ellende volgt kan toch nog iets moois opbloeien. In 2004 vond het EK in Portugal 
plaats. Nelly Furtado zong over Força, Ruud van Nistelrooy stond in de spits, Das Phantom was stand-in en het Arjen 
Robben beleefde zijn internationale doorbraak. Dat was nadat-ie werd gewisseld na een briljante partij tegen de 
Tsjechen, waarna Dick Advocaat de wedstrijd volledig uit handen gaf. Jan Mulder riep op om de voormalig 
Feyenoordtrainer te stenigen en assistentcoach Willem van Hanegem beloofde de bondscoach 'neer te slaan' mocht de 
situatie zich opnieuw voordoen. Nederland begon dat EK met een wedstrijd tegen Duitsland. Dat was de enige 
wedstrijd van Oranje in Portugal waar we geen kaarten voor hadden en werd gespeeld terwijl we onderweg waren naar 
het oostelijke deel van het Iberisch schiereiland. Na tussenstops in Parijs en Biarritz kwamen we vroeg in de middag 
met de trein aan in het Spaanse Salamanca. Een fantastische studentenstad. Dat kwam mooi uit, want in 2004 deed ik 
dat ook nog, studeren. We hadden uitgerekend dat het goedkoper was om te gaan stappen, veel cerveza te gebruiken en 
de eerste trein om 5:30 naar Aveiro (het decor van Nederland vs. Tsjechië) te pakken, dan om ergens in één of ander 
vies hostel te eindigen, waar je teveel voor betaalde, met teveel vieze mensen op een kamer lag, met een gedeeld vies 
toilet waarop de halve dorm waarschijnlijk al over de nek was gegaan.  
 
Ruud van Nistelrooy scoorde vlak voor tijd de onverdiende gelijkmaker en zo gingen we toch nog enigszins euforisch 
de stapnacht in. Omdat we een overnachting hadden uitgespaard konden we ons mojitos veroorloven en zo kwamen 
we al ruikende naar rum en munt terecht in een danscafé met heel veel studentes. Het lot leek gunstig gezind met een 
prachtige Duitse uit Hamburg, maar vlak voordat het tot een verzoening tussen de eerder op de avond strijdende 
partijen kon komen met mijzelf en de Hamburgse als ambassadeurs, vervloog de hoop op een internationale 
romantische avond, want er moest een flinke sprint worden getrokken naar het station om de trein te halen. 
 
Terwijl het fluitje van de Spaanse conducteur het vertrek al aankondigde, stapten we in de trein waar we door de nauwe 
gangetjes in het pikkedonker naar onze gereserveerde coupé moesten zoeken (we hadden eerder de hoop al opgegeven 
en waren zomaar ergens gaan zitten, maar werden weggestuurd). Moe en teleurgesteld over het verloop van de avond 
vonden we de aan ons toegewezen plekken. Bij het ochtendgloren werd het in de coupé, die zich inmiddels op 
Portugees grondgebied bevond, helemaal van de regen in de drup want in plaats van naast een Oosterbuurvrouw werd 
ik wakker tegenover een glimlachende maat die z'n schaterlach aan het onderdrukken was omdat ik op beide schouders 
een slapende, halfnaakte Portugees van middelbare leeftijd had liggen.  
 
Na vervolgens het eerder genoemde echec tegen de Tsjechen te hebben aanschouwd, kwam het allemaal toch nog goed. 
We waren namelijk getuige van het wonder van Braga. Duitsland had in de laatste poulewedstrijd aan een overwinning 
tegen Tsjechië B genoeg om Oranje uit te schakelen. De Tsjechen gaven de nodige sterspelers als Nedved, Poborsky,  
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Cech en Koller rust. Milan Baros schoot echter als invaller de winnende 1-2 tegen de touwen en bracht heel Braga in 
extase, alwaar een groots volksfeest ontstond omdat de duizenden Nederlanders het behalen van de volgende ronde 
vierden en de Portugezen het feestje extra cachet gaven door het Festa de São João do Porto te vieren. Dit is een 
midzomerfestival waarbij om onduidelijke redenen men elkaar met een rubberen hamer op de kop dient te slaan. Vast 
voor geluk, geld, of een lang succesvol leven of iets dergelijks. De pret was er niet minder om zult u begrijpen. De 
Letten werden verslagen met 3-0 (Ruud van Nistelrooy 2x en Roy Makaay maakten het verschil). Het enige smetje op 
de avond was dat we onze in het oranje gehulde mascotte en tevens opblaaspop kwijt raakten. Maar ook dat kwam 
goed want 3 dagen later en 600 kilometer naar het zuiden in Faro kregen we MisssLetland weer terug (excuses voor 
deze woordgrap uit 2004) en kwam er tevens een einde aan 'het penaltytrauma'. 
 
Enfin, wat ik met dit verhaal wil zich zeggen: je kan in het leven het gevoel hebben dat je 2-0 voor staat, maar voor 
hetzelfde geldt staat het binnen vijf minuten weer 2-2. Blijf ook in dat geval altijd hopen in de winnende 3-2 vlak voor 
tijd. 
 
Erwin de Laleijne 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Toelichting voor commissieleden op 18 juni: Update Vrijwilligersbeleid 
Zoals eerder aangekondigd wordt op 18 juni een bijeenkomst georganiseerd voor 
de update van het Vrijwilligersbeleid. Even terugspoelen; op de JAV (deel 2) van 2019 zijn de centrale uitgangspunten 
van deze update besproken en daar goedgekeurd. Deze uitgangspunten zijn nu uitgewerkt naar zo concreet mogelijk 
beleid. De bijeenkomst op de 18de is specifiek voor alle commissieleden en wordt gehouden via Teams. Doel is de 
beleidsuitwerking toe te lichten en de commissieleden mee te nemen, hierin voldoende ruimte te geven voor vragen en 
deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Om zo passend op weg te gaan naar de JAV (deel 1) van 9 juli a.s. 
 
We hopen op een mooie aanwezigheid van de commissieleden voor de toelichting van deze update. Nog even digitaal. 
De link naar de vergadering volgt nog en zal goed verspreid worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het Bestuur 
 
 

Achilles per 1 juli 2021 rookvrij 
*************************** 

 
In het Haags Sportakkoord dat afgelopen herfst door het college 
is gepresenteerd, staat dat de gemeente voornemens is om alle 
sportparken van sportverenigingen in Den Haag in 2022 rookvrij 
te maken. De gemeenteraad heeft echter de motie aangenomen 
om al vanaf het nieuwe sportseizoen per 1 juli 2021 de 
sportparken van de sportverenigingen rookvrij te maken. Dat 
heeft ook gevolgen voor het roken op Achilles. Dit betekent dat 
we ons sportterrein rookvrij maken. Ons terrein begint vanaf de 
poort en vanaf dat punt mag vanaf 1 juli dus niet meer gerookt 
worden. 
 
Waarom op weg naar rookvrij? 
Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij 
mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen 
als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met 
tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit. Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer 
informatie. 
 
Wat verandert er? 
Vanaf 1 juli zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging. We vragen rokers om buiten het zicht 
van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het 
terras zijn rookvrij. Ook de ingang van het veld is rookvrij, eenmaal voorbij de poort kan er dus niet meer gerookt 
worden. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als vereniging onze jeugd willen beschermen 
en hen een gezond voorbeeld willen geven! 
 
Rookvrije Generatie 
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen 
beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land 
verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te 
gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel 
komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom 
draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie. 
 
We hopen dat iedereen zich sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help 
ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Bestuur 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/sport
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Einde Sport- en Spelmiddagen 
**************************** 

 
Afgelopen donderdag (10 juni) vond de laatste Sport- en spelmiddag plaats. In januari zijn we begonnen met het 
organiseren van sport- en spelmiddagen op ons eigen Achillesveld. Het doel was om alle kinderen van Achilles, en die 
uit de buurt, tijdens de lockdowns in beweging te houden. Op dat moment wisten we niet zo goed wat we konden 
verwachten qua opkomst. Inmiddels kunnen we zeggen dat alle verwachtingen ruimschoots zijn overtroffen.  
 
Tientallen kinderen uit de buurt hebben met Achilles kennisgemaakt en samen met onze jeugd meegedaan aan de 
Sport- en Spelmiddagen. Op het hoogtepunt hadden we zelfs meer dan 50 kinderen op 1 middag op het veld die aan 
het sporten waren. 
 
Het resultaat hiervan is dat we dankzij de sport- en spelmiddagen weer nieuwe leden hebben mogen verwelkomen op 
Achilles. In deze onzekere tijd is dat heel erg bijzonder. Het bestuur is Noa en Mick erg dankbaar voor de begeleiding 
van de middagen. Ook zijn we erg blij met de ledenwervingscommissie (Margot, Monique, Marjolein en Mirjam) die 
wekelijks de aanmeldingen hebben bijgehouden en de nieuwe leden op weg geholpen hebben binnen Achilles. 
 
Het Bestuur 
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Van de redactie 
************** 

 
Dit seizoen zal het laatste krantje op 28 juni gemaakt worden. De kopij voor dit krantje 
moet die dag dus voor 12.00 uur binnen zijn.  
Het eerste krantje van seizoen 2021-2022 zal op maandag 16 augustus gemaakt worden.  
De kopij voor dat krantje moet maandag 16 augustus voor 12.00 uur binnen zijn. 
 
Groetjes, 
 
Rinus 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles e1-tempo e1 
Eindelijk mochten we na corona weer eens een wedstrijd doen en het was heel leuk 
Alle doelpunten staan hieronder 
Luuk heeft er 5 gescoord (helaas ook een strafworp gemist) 
Noa heeft er 9 gescoord 
Jarmo heeft er 8 gescoord 
Soe heeft er 4 gescoord 
Philene helaas geen één deze keer maar we gaan zorgen dat zij de volgende wedstrijd gaat scoren. 
Merel zei in de rust dat we niet van die verre ballen mochten gooien, maar dat we kleine stukjes moesten gooien daar 
hebben we ons niet altijd aan gehouden. 
Verder hebben we ook een aantal mooie doorlopen gemaakt die erg goed waren aangegeven. 
De jongen mogen niet vergeten dat ze ook naar de meisjes moeten gooien. 
Volgende week moeten we uit tegen Madjoe. 
 
Luuk D. 
 
KVS E1 - Achilles E2 
Eindelijk is het dan zover. De eerste echte wedstrijd na een lange periode van alleen 
maar trainen en hier en daar een oefenwedstrijd. 
We mogen op bezoek in Scheveningen bij KVS. De coach had al tegen ons gezegd 
dat het best wel eens moeilijk zou kunnen worden, omdat we meteen tegen de E1 
moeten spelen. We kunnen de hele eerste helft best wel lekker meekomen met 
KVS, ondanks dat ze best wel goed zijn. We krijgen veel kansen maar zijn nog niet 
zo trefzeker (dat komt nog wel). Het gooien en vangen gaat echt wel goed en ook 
lopen we goed vrij. Uiteindelijk kunnen we het niet meer bijhouden en loopt KVS uit naar 23-5. We zijn moegestreden 
maar weten nog wel de strafworpen te winnen! 
Op naar de volgende wedstrijd waar we vast nog meer gaan scoren! 
 
Groetjes Dwayne 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze weken: op 16 juni zijn er 2 jarig, t.w. Joe Lek, hij wordt 11 en Max Weterings 
wordt 10. Ook op 20 juni 2 jarige, Joost Roelofs wordt 14 en Mika Jillissen wordt 8 jaar. Op 25 
juni wordt Esmee Morris 18 en delaatste van deze week is Teun van den Noort, hij wordt 27 juni 
14 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 
 

Trainers jeugdploegen 21-22 
************************* 

 
A1: Marit 
A2: Ivo 
B1: Frank, Noa B. 
B2: Sterre, Romy 
B3: Pepijn, Tobias 
C1: Koos, Cino 
C2: Stef, Ruben 
D1: Joost, Rosanna 
D2: Leon, Noah de B. 
D3: Jaap, Maarten 
E1: Merel G., Xander 
E2: Marije, Jill, Paivi 
E3: Max, Thijs, Quin 
E4: Yara, Merel D., Demi 
E5: 
F’jes: Audrey, Tjitse, Renske, Niels, Esmée 
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Trainingschema 
*************** 

 
A1 Dinsdag 19:00 - 20:00 K2  E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 

 Donderdag 18:30 - 19:30 K1   Vrijdag 18:00 - 19:00 K2 
         

A2 Dinsdag 19:00 - 20:00 K2  E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
 Donderdag 18:30 - 19:30 K1   Vrijdag 18:00 - 19:00 K2 
         

B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 K1  E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
 Donderdag 19:30 - 20:30 K1   Donderdag 17:30 - 18:30 K1 
         

B2 Dinsdag 19:00 - 20:00 K1  E4 Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
 Donderdag 19:30 - 20:30 K1   Donderdag 17:30 - 18:30 K1 
         

B3 Dinsdag 19:00 - 20:00 Gras  E5 Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
 Vrijdag 19:00 - 20:00 K2   Donderdag 17:30 - 18:30 K1 
         

C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 K1  F Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
 Donderdag 18:30 - 19:30 K2   Dinsdag 18:00 - 19:00 K2 
         

C2 Dinsdag 18:00 - 19:00 K1      
 Donderdag 18:30 - 19:30 K2      
         

D1 Maandag 18:30 - 19:30 K1      
 Vrijdag 19:00 - 20:00 K1      
         

D2 Maandag 18:30 - 19:30 K1      
 Donderdag 18:30 - 19:30 Gras      
         

D3 Maandag 18:30 - 19:30 K2      
 Donderdag 18:30 - 19:30 Gras      
         

 
 

WAPC kamp 
************ 

 
Er is weer nieuws! Wat hebben we al veel aanmeldingen, gezellig dat jullie erbij zijn! Het kampprogramma krijgt 
langzaamaan steeds meer vorm. Zie jij het zitten om door de modder te survivallen, vlotten te bouwen en te klimmen?! 
En lukt het jou ook om met je team zoveel mogelijk tegenstanders met je lasergame uit te schakelen?! Houd jij van het 
strand en de bossen?! Val jij niet om in een kano?! En houd jij van een middagje springen op het veld vol 
springkussens?! Wees er dan nog snel bij, want de aanmeldingen sluiten bijna. Geef je nog op tot vrijdag 18 juni! 
 
Actieve groetjes, 
de kampcommissie!  
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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: Yanou Schuller (Achilleslidnr. 3134) 
 Mika Noordam (Achilleslidnr. 3135) 
 
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 19-06 09.30 uur Achillles E5 – VEO E2 
  09.30 uur Achilles D2 – Refleks D2 
  10.30 uur Achilles E3 – KVS/Maritiem E2 
  10.30 uur Achilles E2 – Die Haghe E1 
  10.30 uur Achilles C2 – KOAG C2 
  11.30 uur Achilles C1 – Avanti/Post Makelaardij C2 
  12.30 uur Achilles B2 – Dunas B2 
  14.30 uur Achilles A1 – Refleks A2 
 
 
Zondag    Geen wedstrijden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 



 23 
 

Wedstrijden, scheidsrechters en coco’s 12 juni 2021 
 
Tijd Wedstrijd Scheids Coco 
09.00  Margot en Quirina 
09.30 D1-Refleks D1 

F1-Die Haghe 
A1 
Susan 

10.30 
 

D3-Dunas D2 
E1-Tempo E1 
E4- KVS E3 

Katrien 
A2 
Alex Bodaan 

Twan en Marieke 

11.30 A2-Dunas A3 Joel 
11.35 B3-KVS b3 Zohier 
12.00 Erika en Johan  
12.50 B1-Die Haghe 

B1 
Rick 

14.00   
 
Opstellingen voor week 24 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 

     A1 Klasse: A-058 Wedstrijdnummer: BK41623 

za 19/06 
Achilles A1 -  Refleks A2 14:30 

Dames Citlali, Floor, Ivy, Merel, Noah, Yara  
Heren Max, Quin, Thijs, Xander  
Coach 

 Verzamelen 13:30 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Feline  

     A2 Klasse: A-056 Wedstrijdnummer: BK41555 

za 19/06 
Gemini A2 -  Achilles A2 11:00 

Dames Elise, Femke, Kimberly, Melissa, Mira, Sanne, Silja, Stefania  
Heren Pepijn  
Coach 

 Verzamelen 9:35 
Vervoer Ouders Femke, Kimberly/Melissa, Elise 
Locatie Groenhovenpark in Gouda 

     B1 Klasse: B-048 Wedstrijdnummer: BK40620 

za 19/06 
Refleks B1 -  Achilles B1 14:30 

Dames Esmee, Jill, Paivi  
Heren Björn, Damien, Levi, Mick, Shane  
Coach 

 Reserves Bo, Tehzeeb  
Verzamelen 13:30 
Locatie Prinses Irene in Rijswijk 

Opmerking afgemeld: Demi  
 

    

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK41623
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=BK41555
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=172
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK40620
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=347
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B2 Klasse: B-050 Wedstrijdnummer: BK40592 

za 19/06 
Achilles B2 -  Dunas B2 12:30 

Dames Bo, Lizzy, Manelle, Tehzeeb  
Heren Jim P., Lucas H., Lucas L., Viggo  
Coach 

 Reserves Kiki, Bradley  
Verzamelen 11:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Bo en Tehzeeb zie B1 

     B3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002526 

za 19/06 
Madjoe B5 -  Achilles B3 12:00 

Dames Bregje, Jalien, Malou, Resa, Stella  
Heren Joost, Siemen, Teun  
Coach 

 Verzamelen 10:45 
Vervoer Ouders Bregje, Jalien, Joost 
Locatie Waardlaan in Rijnsburg 

     C1 Klasse: C-053 Wedstrijdnummer: BK39546 

za 19/06 
Achilles C1 -  Avanti | Post Makelaardij C2 11:30 

Dames Kiki, Layla, Lisette, Lynn  
Heren Bradley, Dirk, Erik, Jens, Milan 
Coach 

 Reserves Lena 
Verzamelen 10:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Kiki en Bradley zie B2; Milan zie C2 

     C2 Klasse: C-056 Wedstrijdnummer: BK40245 

za 19/06 
Achilles C2 -  KOAG C2 10:30 

Dames Almes, Donya, Lena, Lianne, Sofie  
Heren Aiden, Jez, Mika, Sem M. 
Coach 

 Reserves Milan  
Verzamelen 9:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Lena zie C1 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK40592
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=X002526
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=255
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK39546
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=BK40245
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=2
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D1 Klasse: D-046 Wedstrijdnummer: BK39179 

za 19/06 
Die Haghe D1 -  Achilles D1 12:00 

Dames Britt, Fleur, Lola, Roos  
Heren Joe, Lars, Semm H., Tim  
Coach 

 Reserves Xander  
Verzamelen 11:15 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 

Reserves Semm H. zie D3 

     D2 Klasse: D-047 Wedstrijdnummer: BK39162 

za 19/06 
Achilles D2 -  Refleks D2 9:30 

Dames Fiep, Imke, Noa, Sophie  
Heren Fedde, Jim van L., Niels, Xander  
Coach 

 Reserves Mila  
Verzamelen 8:45 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Xander zie D1 

     D3 Klasse: D-049 Wedstrijdnummer: BK38432 

za 19/06 
Die Haghe D3 -  Achilles D3 11:00 

Dames Emily, Isa, Liz  
Heren Klaas Robin, Tygo, Zinedine  
Coach 

 Reserves Semm H. 
Verzamelen 10:15 
Locatie Baambruggestraat 10 in Den Haag 

     E1 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002864 

za 19/06 
Madjoe E1 -  Achilles E1 11:00 

Dames Philène, Soe  
Heren Jarmo, Luuk D., Noah van O. 
Coach 

 Verzamelen 10:00 
Vervoer Ouder Philène, Jarmo 
Locatie Waardlaan in Rijnsburg 

     E2 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002198 

za 19/06 
Achilles E2 -  Die Haghe E1 10:30 

Dames Feline, Marley, Mila  
Heren Dwayne, Luuk W. 
Coach 

 Verzamelen 10:00 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK39179
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=BK39162
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=BK38432
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=99
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002864
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=255
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002198
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Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Mila  zie D2 

     E3 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002855 

za 19/06 
Achilles E3 -  KVS | Maritiem E2 10:30 

Dames Minka, Paschalia  
Heren Owen, Vincent  
Coach 

 Reserves Boris  
Verzamelen 10:00 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking afgemeld: Faylinn  

     E4 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002854 

za 19/06 
VEO E1 -  Achilles E4 10:00 

Dames Ashlyn, Hanna  
Heren Jonah, Jonne 
Coach 

 Verzamelen 9:00 
Vervoer Ouders Ashlyn, Hanna 
Locatie Westvliet in Voorburg 

     E5 Klasse: Oefen Wedstrijdnummer: X002550 

za 19/06 
Achilles E5 -  VEO E2 9:30 

Dames Ella, Frederique, Tessa  
Heren Boris, Kenz  
Coach 

 Verzamelen 9:00 
Locatie Pomonaplein in Den Haag 

Opmerking Boris zie E3 

     F1 Klasse: F-025 Wedstrijdnummer: BK36758 

za 19/06 
ALO F1 -  Achilles F1 9:00 

Dames Dionne, Evi, Milou, Selah  
Heren Brandon, Jason, Jelte, Mick van B. 
Coach 

 Verzamelen 8:30 
Locatie Bosjes van Pex in Den Haag 

Opmerking Reserveshirts ! 
 
 
 

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=X002855
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=X002854
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=476
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=X002550
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=BK36758
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=13
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