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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@swsdh.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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Bevestigd: Achilles... meer dan een club! Deel 1 van 3 
*********************************************** 

 
Een nieuwe club, nieuwe mensen, nieuwe uitdagingen: een nieuw avontuur. 
Twee jaar geleden besloot ik om voor Achilles te gaan korfballen. En nu, twee 
jaar later, heb nog steeds geen volledig seizoen gekorfbald in dat mooie zwart-wit-groene shirt. Zal het dit 
seizoen wel lukken? Ik neem jullie graag mee in mijn (nog) korte tijd bij Achilles. Een mooie, warme club 
waarin ieders talent wordt herkend en veelal op de juiste manier wordt benut. Een fijne groep mensen waarbij 
ik goed op mijn plek zit. De club waar ik trotse captain van een super selectie ben. De club die meer dan 
alleen een club is! 
 
Zo jammer als het vaak is om een club te verlaten, zo leuk is het om bij een nieuwe club binnen te komen. Je wordt 
behandeld als de persoon die je op dat moment bent. Zonder alles wat daaraan vooraf is gegaan. Ik ben gestart bij 
Meervogels in Zoetermeer en via Tempo en Die Haghe bij Achilles terecht gekomen. Mijn Haagse buurman Cliff, die 
inmiddels als een broer voelt, heeft hierin een grote rol gespeeld. En wat ben ik hem daar tot op de dag vandaag 
dankbaar voor. En niet alleen Cliff, maar ook zijn ouders, die mij als verjaardagscadeautje een paar Achilles sokken 
cadeau deden. Want ik moest er toch wel een beetje fatsoenlijk bijlopen in dat mooie ontwerp van onze eigen Erwin    
 
Mijn avontuur startte met een trainingsweekend met de selectie 1-2-3. En hoe heerlijk is het om met 30 leuke mensen 
op mini vakantie te zijn. Wat mij betreft de beste manier om in korte tijd heel veel mensen te leren kennen. Meteen 
werd ik aan het werk gezet door de supertoffe Kelly en leukste teambegeleidster Daniëlle. Met z’n drieën zorgden we 
voor drie grote boodschappenkarren vol zodat de selectie het hele weekend fatsoenlijk kon eten en drinken. Daarna 
was het vooral een weekend met z’n allen. Maar ook echt met z’n allen. Met de hele selectie ’s nachts Antwerpen 
onveilig maken, volleyballen, softballen en andere leuke spellen dankzij materiaalman Ilan, veel maccie en een beetje 
korballen. Eén groot feest en meteen een bevestiging van een goede overstap. Tof! 
 
Vlak daarna startte de competitie. Aan de bak voor het echie. Ik stond in een heerlijk vak, misschien wel het meest 
relaxte vak waar ik ooit in heb gestaan. Grote reus Pepijn, scherpschutter Lars en de talentvolle Danique, die net 
overkwam uit de A1. Het fluitsignaal klonk en we waren los. Danique scoorde in haar eerste wedstrijd maarliefst vier 
keer. Lars liet zien hoe goed zijn conditie was en Pepijn stapte, zoals altijd, precies op het juiste moment uit om mijn 
doorloopballen aan te geven. Een heerlijk vak waarin vrijwel alles vanzelf ging. Zowel aanvallend als verdedigend was 
het echt genieten! Ode aan deze vakgenoten en aan coach Glenn (wat een held) die dit voor ons mogelijk maakte. Een 
mooie reeks overwinningen volgde en dat ging door tot halverwege de zaalcompetitie. Pas toen werd het een klein 
beetje moeilijk. Blessures, frustraties, teleurstellingen en persoonlijke offdays zorgde ervoor dat we niet konden blijven 
winnen. Super jammer, maar het zat er al even een tijdje niet meer in. We bleven trainen, goed ons best doen en zetten 
de schouders er weer onder. Pak aan waar je invloed op hebt en maak er met z’n allen het beste van. Dat was het 
verhaal van de captain naar het team en zo rustig als ik het nu op kan schrijven, zo rustig was ik natuurlijk helemaal niet. 
Balen van het verlies, accepteren dat we minder goed zijn dan de tegenstander. Bah, wat haat ik dat toch altijd. Ik ben 
en blijf bloedfanatiek en wil altijd het beste eruit halen. In het veld als korfbalster, als captain van Achilles 1, maar ook 
in mijn werk als docente lichamelijke opvoeding en leerlingcoördinator voor mijn 3-4-5 havo leerlingen. Zo schreef ik 
vaak als titel boven een persoonlijk stuk: ‘ik ga minimaal tot de max’ of ‘het maximaal haalbare met maximale inzet’. 
Slogans die eigenlijk altijd toepasbaar zijn. Het verschil zit ´m echter in verschillende opvattingen over hoe ver we met 
z’n allen willen én kunnen gaan om het einddoel te bereiken. 
Veel tijd om dit te bespreken, verwerken en door te pakken hadden we niet. Er kwam een abrupt einde aan het seizoen 
door de eerste corona golf. Seizoen 1 bij Achilles was er één voor in de boeken. Een seizoen waar misschien meer in 
had gezeten, maar achteraf gezien was het goed zoals het is gegaan. Mooie wedstrijden, leuke trainingen, mooie 
invalbeurten van junioren Noa, Rick, Sterre en Yrsa, gezellige busreizen, feestjes en een hoop lachen gieren brullen en 
maccie (dat is wel echt een dingetje bij Achilles hoor, haha). Kortom: een mooie start voor seizoen 2. Het seizoen 
waarin de volledige staff verlengde en waarin we helaas ook afscheid namen van een aantal selectieleden die hun geluk 
elders gingen beproeven. Tussendoor even een special thanks aan Glenn, Jan, Danielle, Bas, Bart, Dionne en Erna. Wat 
een geweldige staff. Fijne trainers, geweldige teambegeleiders en bovenal 7 positieve mensen die altijd het beste met ons 
voor hebben! 
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Waar seizoen 1 het seizoen van een ‘jonge’ 
selectie leek te zijn, spande seizoen 2 qua jonkies 
echt de kroon. Geen ramp, alleen maar leuk... 
maar dat vraagt wel om een iets andere aanpak. 
Want waarom zou je iets anders doen als je direct 
van de A1 in het 1e komt?! Helemaal begrijpelijk, 
maar dat zorgde zo nu en dan voor wat 
verwarring bij de gevestigde orde. Een aantal 
trainingen, gesprekken en wedstrijden verder, leek 
dit prima te zijn opgelost en opnieuw stond er een 
selectie met een enorme drive. Een drive voor 
helaas maar zeven wedstrijden, want de tweede 
coronagolf naderde. Er volgde een periode 
zonder korfbal, maar ook een periode waarin we 
op zoek gingen naar wat er wel kon. Waar we in 
het eerste jaar sinterklaasavondjes met de selectie 
meiden organiseerde, beerpong toernooitjes met 
alle 18 plussers speelden en twerkend met z´n 
allen in de Danzig stonden, ging het nu een tikkie 
anders. En daar kwam voor mij dat grote Achilles 
talent met onuitputtelijke energie Danique weer 
terug. Samen sporten in mijn fitnesskamer thuis, 
filmpjes opnemen om de Achilles jeugd aan het 
bewegen te krijgen en zelfs een live ZOOM sessie 
voor de enthousiastelingen. Voor de kijkers thuis zijn Danique en ik natuurlijk echte fitgirls. Fitgirls met één groot 
geheim. Iedereen die dit leest weet nu: DINSDAG 
= PIZZADAG bij de zusjes de Bruijn. En dat ik 
op dinsdagavond vaak te vinden ben in huize de 
Bruijn, is dan ook wel een logisch gevolg. En 
(pizza) eten doe ik niet alleen maar met Danique. 
Steeds vaker zochten we elkaar op samen met 
Daphne en Benthe. De andere twee meiden uit het 
1e. Pubquiz, padel, cocktails, lunch, wandelen en 
nog veel meer. Ik zal nooit de mooie uitspraak van 
Benthe vergeten: ‘Oh my god, ik heb in de selectie nog 
nooit zoveel met meiden van korfbal buiten korfbal om 
gedaan’. Waarmee Benthe natuurlijk eigenlijk 
bedoelde dat ze ons helemaal te gek vond. Hoe 
leuk is het, als je het zo goed kunt vinden met je 
teamgenoten. Genieten! En naast dat Benthe het 
super leuk vond dat Daphne en ik van buitenaf bij 
haar cluppie kwamen en dat Danique als A’tje bij 
ons aansloot, zo leuk vind ik het dat Benthe ons zo 
goed heeft opgevangen. En niet alleen Benthe, 
maar haar hele gezin. Zo vriendelijk, zo sociaal, 
altijd in voor een grapje en nooit te beroerd om 
hard te werken voor Achilles. Zulke families heb je 
bij iedere club nodig, maar Margot, Benthe, Renée 
en Pepijn: ik vind jullie wel echt de leukste familie! 
En zo zijn er nog zoveel meer toffe mensen bij 
Achilles. Dank voor het mogelijk maken van mijn 
korfbalplezier en alles daaromheen. Thanks 
superleeuwen! 
In deel 2 en 3 vertel ik waarom ik Achilles op andere 
vlakken dan alleen korfbal meer dan een club vind en krijg 
je een kijkje achter de schermen bij de Achilles selectie van mij als speelster en captain van Achilles 1. En als jullie me dan nog niet zat zijn, 
neem ik je graag mee in de wondere wereld van Achilles A1. Samen met mede coachie Dylan, onze kijk op een bijzonder leuke A1 groep. 
 
Marit  
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Vorig jaar in november, na de eerste helft veld, schreef ik mijn eerste 
hoofdartikel: ‘Ik mis het!’. Een feest der herkenning, zo bleek uit alle 
overweldigende reacties. Ik was overduidelijk niet de enige die het 
Achilles-gevoel miste. Ergens half oktober speelden we toen de laatste 
competitiewedstrijden, potjes waarbij publiek al niet meer welkom was. 
Publiek keek stiekem vanaf de Mient, of via de livestream. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. En hoewel 
‘het oude normaal’ nog ver weg is, konden we er afgelopen weekend toch alvast even aan ruiken.  
 
Het was in het voorbije coronajaar wel vaker druk hoor, maar dan meestal vooral met kinderen. Ouders moesten hun 
kind bij de poort afgeven. Maar: de kinderen konden gelukkig blijven sporten, met trainingen en onderlinge 
oefenpotjes. Aan het eind van het seizoen kwamen daar wedstrijdjes tegen clubs in de regio bij. Hoera, échte 
wedstrijdjes. Daar waren we al een soort van blij mee! 
 
Weet je wanneer het ook al gezellig druk was? In onze alternatieve kampweek vol 'Haagse Schatten', waarbij het veld 
iedere dag volstroomde met enthousiaste kids. Ouders nog steeds aan de poort, maar kids die elke dag vol energie van 
die poort naar vriendjes en vriendinnetjes gaan.. Het ene kind in volle sprint het veld op, de ander gaat stap voor stap 
voorzichtig onder begeleiding… Maar dat uiteindelijke enthousiasme, dat blijft toch heerlijk om te zien. De kids 
maakten er, samen met een heleboel ingevlogen kampleiding en –ouders, ondanks alles ‘gewoon’ een geweldige week 
van. Ook toen voelde het heel stiekem af en toe als ‘het oude normaal’, bijna als een echt kamp. 
 
Maar áfgelopen weekend, toen kwamen we wel heel dichtbij ‘het oude normaal’. Het was het eerste - weliswaar 
officieuze - veldweekend, waarbij het een soort van ouderwets druk was op ons veld. Officieus, omdat het nog niet om 
competitiewedstrijden ging, maar om oefenpotjes. Er was een druk programma van oefenwedstrijden, voor ploegen 
vanaf de F tot aan de selectie. Rond 12.45 uur stapte ik op het fietsje richting het Pomonaplein. In het vorige 
hoofdartikel schreef ik al hoe de weg naar het Pomonaplein soms voelt als het binnenrijden van een dorpje, ons kent 
ons. Onderweg kwam ik al veel Achillianen tegen. En toen ik het veld op reed, moest ik als vanouds weer zoeken naar 
een plekje voor het fietsie. 
 
Het was namelijk gezellig druk op het veld! Er waren nog jeugdwedstrijdjes bezig, dus kids van ALO en Achilles waren 
fanatiek aan de slag. Maar ook al hun ouders waren 
eindelijk weer welkom aan de lijnen, in plaats van achter 
het hek op de Mient. Daarnaast speelden Team 3 en 4 
tegen de selectie van onze buren-van-over-de-Laan-van-
Meerdervoort Dunas, wat ook betekende dat er ook 
blauwturquoise publiek aanwezig was. Heerlijk! Ook veel 
van onze eigen selectiespelers waren rond een uur of 13.00 
al op het veld te vinden. Hoewel een aantal van hen pas om 
17.00 uur zelf in actie zou komen, waren zij op tijd 
aanwezig om Achilles 3 te zien en te supporten. En 
natuurlijk waren ook veel bezoekende Achillianen 
aanwezig: het mócht eindelijk weer! 
 
Was het dan helemaal zoals ‘het oude normaal’? Zeker niet. 
De coronabasismaatregelen gelden helaas nog steeds. 
Regelmatig de handen wassen/desinfecteren, buiten de 
lijnen anderhalve meter afstand van elkaar houden en bij 
klachten blijf je thuis. Ook moeten we onze aanwezigheid 
voorlopig nog even registreren via de QR-code (!). Ging 
dat afgelopen zaterdag helemaal vlekkeloos? Niet helemaal. 
In het enthousiasme van zo’n heerlijke korfbalzaterdag 
werden de maatregelen nog wel eens vergeten. Kan 
gebeuren, we moeten allemaal weer even wennen en die 
QR-code kunnen we misschien ook wat meer in het zicht 
ophangen. Maar om te zorgen dat we straks niet wéér bijna 
een jaar zonder competitie zitten.. Probeer er toch een 
beetje op te letten en elkaar er op aan te spreken, ookal zijn 
we er echt he-le-maal klaar mee. 
 
Ook moeten we tegenwoordig met elkaar k(r)amperen. Het oude Vlondertje en onze toch al krakkemikkige 
kleedkamers zijn niet meer. Het is natuurlijk niet bepaald ideaal, dat tegenstanders in de auto al moeten omkleden. Dat 
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‘kantinedienst’ nog vervelender is dan normaal. En ook die Dixies zijn natuurlijk vreselijk, zelfs een toilet dat niet op 
slot kon was minder vervelend. Onze accommodatie is tegenwoordig weinig meer dan containers, een tent en die 
dramatische dixies. Maar tegelijkertijd zijn dit – om en nabij – dezelfde ingrediënten als voor een festival, die we ook al 
zo enorm moeten missen. En daarom is het in het weekend van 18 en 19 september tijd voor Dixieland! Tijdens het 
eerste thuisweekend van onze selectie maken we er met zijn allen dan maar weer ouderwets het beste van, met een 
coronaproof festivalgevoel op eigen terrein. Het mooie weer is al besteld, hopelijk tot dan!  
 
Desiree 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Het seizoen is zo langzamerhand weer begonnen en dat houdt in dat we (helaas) stil 
moeten staan bij de Coronamaatregelen. Zo is er al veel meer ruimte voor 
bewegingsvrijheid dan eerst, maar dienen we nog wel goed rekening te houden met de volgende maatregelen: 
 
Je bent welkom op het veld, maar registreer je direct bij aankomst via de QR-code. Deze kan je vinden bij de 
entree op de tafel waar je je handen ontsmet of anders in de tent. Dit is geen vriendelijk verzoek, maar 
verplicht! 
 
Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen 
voorkomen. Er geldt: 

 Voor de sporters gelden geen beperkingen. Wedstrijden en trainingen zijn weer volledig toegestaan.  
 Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.    
 Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.  
 Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

 
Publiek is weer toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen. Neem de volgende zaken in acht: 

 Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.  
 Er zijn geen vaste plekken voor publiek, maar in ieder geval niet op het kunstgras. 

 
In principe gelden bovenstaande regels ook voor de verenigingen waar je te gast bent. Echter kan hiervan worden 
afgeweken. Zo kan het zijn dat je als toeschouwer een vaste plek krijgt toegewezen. Volg de instructies, van de 
vereniging waar je te gast bent, altijd op! 
 
Mocht je op zoek zijn naar meer info, of heb je nog vragen, check dan vooral de volgende website: 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen  
 
Het bestuur 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
YES!  
 
Het weekend van 18 + 19 september is het eerste 
thuisweekend van de selectie en dat 
betekent....tromgeroffel....een opening van het nieuwe 
korfbalseizoen! De AC, CR en KC slaan hun handen ineen 
en zijn momenteel druk bezig met een heel tof concept. Het 
gemis van de kantine en bijbehorende voorzieningen is 
enorm, maar wat heb je nou eigenlijk nodig voor een 
festival?! Juist, enkel de basics. Bovengenoemd weekend 
nodigen we jullie dus allemaal graag uit voor de Opening 
Edition van ons Outdoor Festival Season. Deze 
openingseditie is geheel vernoemd naar een van de basics 
die we wel hebben:  
 
WELCOME TO DIXIELAND 
 
Zie de poster voor wat hints en vergeet ook zeker 19 
september niet vrij te houden. Er staat namelijk een 
welbekende Fietsenrally op het program. Zodra we meer 
informatie hebben, zal dit gecommuniceerd worden. Voor 
nu: blok dit weekend in de agenda's, het wordt genieten! 
 
Liefs, AC+CR+KC 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
25 augustus was Tygo jarig. Alsnog gefeliciteerd. 
1 september viert Joanne haar 12e verjaardag. Op 2 september 2 jarige, t.w. 
Stella en Zinedine. Stella wordt 15 ren Zinedine 11. 3 september wordt Jim 
13. 6 september viert Daisy haar 4e verjaardag. 13 september weer 2 jarige: 
Stefania viert haar 17e verjaardag en Sem zijn 12e. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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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 

 
Correctie LK 01: Aangemeld als lid Renate Schipperen - Aquarius moet zijn 
 Heraangemeld 
 
Aangemeld als lid: Helena (G.H.) Jansen 
 Den Haag 
  
 Teun (A.B.R.) de Veth 
 Den Haag 
  
Aangenomen als lid: Johan Aquarius (Achilleslidnr. 2250) 
 Renate Scchipoperen-Aquarius (Achilleslidnr 2436) 
 Stacy Hoogland (Achilleslidnr 2605) 
 
Adreswijziging: Jelte, Selah, Tjitse Bouwkamp, Audrey de Man 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 



 

 

II 

Oefenprogramma Veld 2021 
 

 
ACHILLES 1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Meervogels Achilles 1  Jordi Vierkamp 

      

 

  
ACHILLES 2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Meervogels Achilles 2   Vierkamp 

      

  
ACHILLES 3 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Meervogels Achilles 3   Vierkamp 

9 september Achilles 3 DOC 19.30 Alex Trainingsruimte op het 
veld voor 1-2 is beperkt. 

  
ACHILLES 4 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september      

      

  
ACHILLES 5 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Ondo 3 Achilles 5 14.00   

      

  
ACHILLES 6 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september KVS 6 Achilles 6 12.00    

      

  
ACHILLES 7 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

2 september Dunas Achilles 7 19.30   

      

  
ACHILLES 8 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

3 september KVS Achilles 
8/recro's 

18.00  Haringbokaal-toernooi 

5 september Die Haghe 6 Achilles 8 11.00 uur   

      

  
ACHILLES A1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Meervogels Achilles A1   Vierkamp 



 

 

III 

      

  
ACHILLES A2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september GKV Achilles A2 12.15    

      

  
ACHILLES B1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

1 september Maassluis Achilles B1 19.30   

4 september Achilles B1 Fortuna B2 13.00 Fabian  

      

  
ACHILLES B2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Achilles B2 Ondo B4 10.00 Alex v.d. Stap  

8 september Alo B1 Achilles B2 19.00   

      

  
ACHILLES B3 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september KIOS Achilles B3 12.00 12.15   

      

  
ACHILLES C1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september VEO C1 Achilles C1 11.00   

      

  
ACHILLES C2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Alo C2 Achilles C2 10.00   

      

  
ACHILLES D1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september KIOS Achilles D1 11.00   

      

  
ACHILLES D2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september KVS Achilles D2 11.00   

      

  
ACHILLES D3 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september ONDO D4 Achilles D3 09.00   

      

  
ACHILLES E1 



 

 

IV 

 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Achilles E1 VEO E1 09.00 Katrien  
Tristan 

 

      

  
ACHILLES E2 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september ALO E2 Achilles E2 09.00   

      

  
ACHILLES E3 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Ondo E5 Achilles E3 10.00   

      

  
ACHILLES E4 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Ondo E6 Achilles E4 10.00   

      

  
ACHILLES E5 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Die Haghe E4 Achilles E5 09.00   

      

  
ACHILLES F1 
 

Datum Thuis Uit Tijd Scheids Bijzonderheden 

4 september Ondo  Achilles F1 09.00   

      

 
 




