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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. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 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/B zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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 
 Margot van Loon 
 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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De “winnende" 
*************** 

 
De wedstrijd onder spanning. Tegenstanders aan elkaar gewaagd. De stress is niet te 
harden. Laatste minuut, laatste strohalm, laatste wanhoopspoging, en dan… niet meer verwacht en daardoor des te 
meer welkom, een uitbarsting van geluk, extase zelfs. En vlak daarna natuurlijk het eindsignaal. Zet ESPN aan en je ziet 
het allemaal gebeuren. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld bij Cambuur-Ajax. De bewoners van Pomonaplein 20 en 24 
zullen het geweten hebben. Of bij Achilles 7 (11-12 winst op Erasmus 3). 
 
De mooiste winnende van het weekend viel op het veld van KMD waar de plaatselijke JO10-1 afrekende met SVC’08. 
Na een 1-4 achterstand knokten de eerstejaars E’tjes zich terug in de wedstrijd, waarbij de winnende goal werd 
gescoord door de rechtsachter, en tevens aanvoerder van de dag, die op wilskracht drie Wassenaarse jongetjes passeerde 
en vlak voor het doel de bal iets te ver voor zich uit leek te spelen, maar met een ultieme sliding alsnog de keeper in de 
korte hoek passeerde. 5-4 eindstand. Siem mocht ‘s avonds kiezen wat we gingen eten. 
 
Benzema die woensdag op Donnarumma doorliep en daarna de smaak te pakken kreeg. Het puntertje van Kluivert. Iets 
langer terug: ‘Wouters… Van Basten…wordt dit de beslissing? Ja! JAAAA! Marco-van-Basten! 2-1, vlak voor tijd! Het 
Volksparkstadion is van Oranje!’ Hoe groter het belang, des te fijner (en onvergetelijker) het gevoel. Dit zijn 
voetbalvoorbeelden, maar in het korfbal heb je het als lezer van dit artikel waarschijnlijk ook vast vaker meegemaakt: de 
overwinning vlak voor het sluiten van de markt. Misschien heb je hem zelf wel gemaakt. Als dat zo is dan herinner je je 
het nog wel. Er zijn weinig dingen die beter voelen dan “voor de poorten van de hel” er een overwinning uitslepen.  
 
Er is ook een categorie spelers die graag de winnende zou maken, maar die je eigenlijk voor de zekerheid beter niet 
meer aan de bal wil laten komen in deze fase van de wedstrijd (voor Team 7: de bal naar z’n tweelingzus op het 
beslissende moment is prima, maar laat ‘m niet denken dat omdat hij ‘iets weg heeft van Tony Stark’ (van een afstandje, 
maar dan echt wel ver weg, als hij z’n baard een beetje laat staan, we noemen verder geen namen), hij ergens de 
verantwoordelijkheid zou moeten voelen om een beslissende bal te nemen). 
 
De "winnende" kent ook tragiek. De tragiek van de tegenstander, de verliezer, de partij die het onderspit delft. Denk 
maar aan het trauma van 1974 (‘zijn we er tóch ingetuind’). Waar vrijdag aan het Pomonaplein gejuicht werd, was het 
reden om een paar honderd meter verderop de afstandsbediening door de tv te gooien. In 2010 stond ik samen met 
Aukje in een bar in New York eerst te vloeken om Robben in de 62ste minuut en even later om Iniesta. We hadden 
daar een stop-over richting Nicaragua en ik was me bij de pass van Sneijder op de sprintende, kale Groninger al aan het 
verheugen dat de taxichauffeur in Managua aan ons zou vragen: ‘Where are you from?’ En dat ik dan lachend zou 
antwoorden: ‘From the country of the world champion!’ Maar dat gebeurde dus niet. Wel was dagelijks op elke hoek van de 
straat Shakira te horen met “...it’s time for Africa..” om zout in de wonden te strooien. Vraag eens aan Jarreth wie Lucas 
Moura is.  
 
Of stel je voor dat je concurrent om promotie het eerst presteert om er met de volledige buit vandoor te gaan in een 
heetgebakerde heenwedstrijd en dat je in de terugwedstrijd denkt aan een voorsprong van twee punten vlak voor tijd 
genoeg te hebben, maar je ‘s nachts alsnog wakker ligt van de gelijkmaker en ondenkbaar geacht puntverlies…  
 
Maar daar staat nu wat moois tegenover: alleen maar finales om te meten of je het waard bent. Alles wat nu nog komt 
staat in het teken van de dood of de gladiolen. Puntverlies betekent capitulatie. En als de mogelijkheid dan daar is, om 
het duel te beslissen op het moment suprême, fluitsignaal, einde, dan smaakt díe overwinning het zoetst. Misschien is 
dit zaterdag al. Zie iets verderop in het programma waar je moet zijn om dat mee te maken. 
 
Erwin de Laleijne 
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Kaartverkoop Korfbal Leaguefinale Ahoy 
Afgelopen dinsdag is de kaartverkoop voor de Korfbal Leaguefinale (16 april, Rotterdam Ahoy) van start gegaan. 
 
Voordelige verenigings- en teamtickets 
Tijdens de voorverkoop gelden er voor de individuele tickets speciale tarieven. Voor 
verenigingen/teams/jeugdkampioenen zijn er standaard voordelige verenigings- en teamtickets, dus biedt de 
#korfbalfinale een leuk uitje voor (een team van) je vereniging. 
 
Iedereen die kaartjes wil bestellen kan dit doen in de ticketshop.  
Heb je een vraag over het bestellen van je tickets? Neem contact op met onze ticketpartner CM via 
support.ticketing.cm.com. 
 
Activiteiten voorplein (oa toernooi E- en D-jeugd) 
De hele dag zijn er buiten op het voorplein van Ahoy diverse activiteiten waar iedereen aan mag meedoen en waar je 
leuke prijzen kunt winnen. Uitdagende challenges, springkussens en een echte Mizuno-challenge staan klaar om aan 
deel te nemen!  
 
 

 

 

 
Zien we jou op 16 april in Rotterdam Ahoy? 
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TC 
*** 

 
Promotie-Degradatieregeling 

*************************** 
 
Door aanpassingen in de huidige zaalcompetitie is er een afwijken PD-regeling ingevoerd. Hieronder staat omschreven 
wat dit betekent voor de teams uit de wedstrijdsport.  
 
Achilles 1 : nummers 1 en 2 spelen play-offs  op 9 en 16 april. De winnaar promoveert. Verliezer 

behoudt plek in de 1e klasse.  
 : Nummer 3 en 4 behouden hun plek in de 1e klasse. 
 
Achilles 2, 3 en 4 : nummers 1 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaar promoveert + de vier beste 

verliezers. De overige verliezers behouden hun plek in de reserve 1e klasse. 
 : nummers 2 behouden hun plek in de reserve 1e klasse   

 : nummers 3 en 4 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaars behouden hun plek in de 
reserve 1e klasse en de verliezers degraderen naar de reserve 2e klasse. 

 
Achilles 5 : nummers 1 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaar promoveert + de acht beste 

verliezers. De overige verliezers behouden hun plek in de reserve 2e klasse. 
: nummers 2 behouden hun plek in de reserve 2e klasse   

 : nummers 3 en 4 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaars behouden hun plek in de 
reserve 2e klasse en de verliezers degraderen naar de reserve 3e klasse. 

 
Achilles A1 : nummers 1 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaar promoveert. De verliezers 

behouden hun plek in de A-jeugd 1e klasse. 
 : nummers 2 behouden hun plek in de A-jeugd 1e klasse. 
 : nummers 3 en 4 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaars behouden hun plek in de A-

jeugd 1e klasse en de verliezers degraderen naar de A-jeugd 2e klasse. 
 
Achilles B1 en C1 : nummers 1 spelen play-offs op 9 en 16 april. De winnaar promoveert naar de B/C-jeugd 

hoofdklasse. De verliezers behouden hun plek in de B/C-jeugd 1e klasse. 
 : overige teams behouden in de B/C-jeugd 1e klasse. 
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Activiteiten Agenda Senioren 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
Achilles – VEO 16-16 
Vriendenschaar 2 – Achilles 3 14-16 
Albatros 2 – Achilles 4 16-14 
Achilles 5 – Die Haghe 3 20-20 
Erasmus 3 – Achilles 7 11-12 
Achilles 8 – Refleks 6 12-15 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – VEO 16-16 
Excelsior – DES 20-16 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Excelsior 4 3 0 1 6 85 75 10 0 
VEO 4 2 1 1 5 64 52 12 0 
Achilles 4 1 2 1 4 78 72 6 0 
DES 4 0 1 3 1 58 86 -26 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Remise tussen Achilles en VEO 
De wedstrijd leek bijna een kopie van die van vorige maand. Met name de eerste helft, die eindigde in een zeer 
schamele 7-7, had daar veel van weg. Het wedstrijdbeeld gaf een déjà vu: de Achillianen maakten veel onnodige 
verdedigende fouten wat tot uiting kwam in het type goals van de Voorburgers: slechts twee van de zeven treffers 
kwamen voort uit schoten. Het schotpercentage van de thuisploeg bleef met 15% ook onder het gebruikelijke niveau.  
 
De tweede helft liep Achilles in eerste instantie achter de feiten aan. Na een gelijkopgaand scoreverloop wist VEO met 
10-12 het eerst gaatje te slaan waarna de Achillianen veerkracht toonden en met hulp van reserves Tobias Welbergen, 
Ilan Verboom en Sterre Groen de achterstand omzetten in een 16-14 voorsprong in de laatste, cruciale fase. Helaas kon 
dit verschil niet uitgespeeld worden en kreeg de ploeg van Achillescoach Glenn de Vries alsnog het deksel op de neus. 
 
De Vries: 'Over de hele wedstrijd gezien was opvallend dat enkele basisspelers nog steeds hun "wedstrijdschotvorm" 
missen en te veel passingfouten maakten waardoor de bal meteen het aanvalsvak uitging. Op die momenten creëer je 
dus geen enkele kans en/of doelpunt. Onnodig!' 
 
Er valt dus nog genoeg te leren voor de jonge ploeg. 'Bij 5-2 verwachtte je in deze wedstrijd herkenning en dus het 
toepassen van wat geleerd is uit de vorige', verwees De Vries naar de heenwedstrijd. 'Het zit er nog niet in en dus 
moeten we nog heel veel leren en ervaring opdoen. Dat is de manier om vooruit en hogerop te komen'.  
 
De Overgangsklasse is nog niet uit beeld: 'Gelukkig is er nog geen man overboord en houden we theoretisch nog kans 
op een kruisfinaleplek als we de resterende twee wedstrijden winnen. Dat wordt een zware dobber, want we beginnen 
uit bij Excelsior dat in goede vorm blijkt. Weer een leuke en spannende pot!' 
 
In de poule van Achilles deed Excelsior uitstekende zaken door DES te verslaan (20-16). Excelsior is zaterdag tevens de 
volgende tegenstander van Achilles. Aanvang is 18:30 in De Buitenhof te Delft waar ons vlaggenschip jullie support 
goed kan gebruiken! 
 
Vriendenschaar 2 (Hardinxveld Giessendam) – Achilles 3 
Een uur heen en een uur terug rijden om een uurtje fijn vernederd te worden. 
Met die mindset gingen we naar Hardinxveld Giessendam. 
Dit was gebaseerd op de afstraffing die we thuis hadden gekregen van deze ploeg (12-26). 
We waren een uur van tevoren aanwezig en Erna heeft de ploeg (alvast 😊) uitgebreid moed ingesproken. 
We namen genoegen met een 2e plaats, we zouden er gewoon voor gaan tegen Oranje Wit en KOAG, het zou niet leuk 
worden, maar we moesten er het beste van maken, vooral plezier maken en niet aan de punten denken, we zouden dit 
gewoon snel vergeten etc. 
De spelers gingen dus redelijk relaxed het veld in. 
Op de bank hadden we ook totaal geen last van zenuwen. Dit moesten we gewoon ondergaan, het was niet anders. 
Het stond snel 1-1 (Merel). Gniffelend op de bank zeiden we dat we in ieder geval niet zonder gescoord te hebben naar 
huis zouden gaan. 
Toen ging het heel rap en stonden we 4-1 achter. Ja hoor, daar gaan we weer, dachten we ……  
 
Maaaaaar door prachtige punten van Merel en Zohier (o.a. sublieme strafworp) werd het “ineens”   4-5 en stonden we 
dus zelfs voor. 
Toen kwam het besef bij de mensen in het veld en op de bank dat er iets heel bijzonders in het veld gebeurde en 
werden we allemaal, stuk voor stuk, bloedfanatiek, geweldig was het om die kentering te zien. 
 
Het werd 5-5, maar wij gingen niet bij de pakken neerzitten, want we hadden ineens een gevoel dat er weleens een 
enorm grote verrassing aan zou kunnen komen. Op de bank gingen toen de zenuwen opspelen. 
Romy brak de boel weer open met de 5-6, het gat werd vergroot door  Wesley (5-7), 5-8 (Nosa) en 5-9 (Stef). 
De tribune zat vol met Vriendenschaar fans, maar die kwamen qua geluid, enthousiasme en fanatisme niet over de 5 
mensen op de bank heen, heb ik begrepen van Romy die in het veld stond. 
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Vriendenschaar was in shock (net als wij zagen zij dit niet aankomen, zij dachten ook dat het een relaxte overwinning 
voor Vriendenschaar zou worden) maar herpakte zich met 6-9. 
No f.ck.ng way dacht Alana met de 6-10, helaas gecounterd met een 7-10. 
Maaaaaar daar was onze Merel weer met de 7-11, helaas gevolgd door de 8-11. 
Wesley deed nog een duit in het zakje met de 8-12.  
 
4 punten verschil, lekker comfortabel. Dat moesten we zo houden, dachten we. Helaas … 
Als snel volgden de 9-12 en 10-12. 2 punten verschil, dat was serieus billenknijpen. 
 
De held van de dag (Zohier) vond het verschil erg oncomfortabel en maakte de 10-13, gevolgd door de 10-14 van 
Alana. 
De tegenstander vond 11-14 een betere stand, helaas. 
 
Onze Merel is dinsdag tijdens de training door haar enkel gegaan. 
Met een brace is zij toch aan de wedstrijd begonnen. 
Het was duidelijk dat zij pijn had, maar ze ging gewoon door VOOR HET TEAM. 
Wat een instelling en wat een bikkel!!!!!!!!!!! 
Helaas stond er iemand op haar voet (maar Merel ging weer door). Daarna verzwikte zij zich nog een x. Toen kon onze 
Merel echt niet meer. 
Kelly kwam in de plaats van Merel en zij scoorde bijna direct de 11-15. 
Toen werd het pas echt spannend want de tegenstander was uit haar shock ontwaakt en wilde ons echt niet zomaar met 
2 punten huiswaarts laten gaan. 
Het werd 12-15 en 13-15 ……. maar toen kwam Kelly weer in actie met de zo gewenste 13-16. 
De tegenstander scoorde nog 1 x, maar de scheidsrechter (dikke complimenten, echt heel goed gefloten) floot af met 
een eindstand van 14-16. 
Even wat veren per speler: 
Zohier: Aan, gewoon aan van de 1e t/m de laatste minuut. Wat een inzet en doorzettingsvermogen. Megatrots op 

hem! 
Sander: Niemand, ook de lange heer die er tegen hem ingezet werd, had een bal onder de paal. Sander was heer en 

meester. De paalzone was van hem en van niemand anders! 
Merel: Zoals geschreven, een BIKKEL. Haar dame was NERGENS. Alles was voor onze stoere Merel! 
Alana: Wat Sander was in het ene vak was Alana in het andere vak. Dame en meesteres (hmmm) onder de paal 

en in het vak. De dame van Alana had geen leuke dag! 
Nosa: Wat een inzet en doorzettingsvermogen!! Gaan, gaan, gaan en gaan … dat was onze Nosa. 
Romy: Romy is met een zeer goede mindset het veld in gegaan en dat was heeeel erg duidelijk. Gebikkeld heeft ze 

voor haar vak en voor haar team! 
Stef: Stef had een zwaan-kleef-aan heer, maar wist zich heel goed staande te houden en vrij te spelen. Heel erg 

knap! 
Wesley: Het fanatisme spatte van Wesley af. We moesten winnen. Heerlijk om te zien! 
Noah: Onze Noah zorgt voor een energie in het veld die aanstekelijk is. Een sleurder en een aanjager. Altijd leuk 

om Noah te zien spelen! 
Kelly: Wat een topinvaller! @Kelly blok jij je zaterdagen maar, want dit gaan we uiteraard vaker doen! 
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Wat mij iedere x weer verbaast en verblijdt is de beleving op de bank bij de reserves/wissels (Mark, Quincy, Noah, Stef 
en Kelly deze x). 
Werkelijk niemand juicht zo hard als de reserves op de bank (ok, net even iets minder hard dan de coach en de 
teamverzorger 😉) en samen zijn we oorverdovend. 
Het wordt elkaar gegund en dat vind ik heeeeeeel erg fijn om te zien. 
 
Ik heb – tegen alle verwachtingen in – enorm genoten en heb de gehele terugweg met een gigantische grijns op mijn 
gezicht gezeten. Sorry Erna, no way dat ik dit snel ga vergeten 😉 
Actos kan trots zijn op de kanjers van het 3e! 
Samen bereik je meer was nu heeeeel erg van toepassing en kon gewoon niet beter uitgedragen worden. 
 
Dionne 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – KIOS A1 15-18 
Achilles A2 – Nieuwerkerk A4 14-6 
TOP/LITTA BN2 – Achilles B1 10-22 
Achilles B2 – Trekvogels B1  
Refleks B2 – Achilles B3  
Achilles C1 – Pernix C1 5-15 
Vriendenschaar C1 – Achilles C2 7-7 
Achilles D1 – Valto D1 12-8 
ONDO D3 – Achilles D2 6-4 
Achilles D3 – RWA D3  
Achilles E1 – ODO E1 16-7 
KVS/Maritiem E3 – Achilles E3 12-5 
Achilles E4 – Maassluis E2 7-13 
Achilles F1 – Nikantes F1 3-5 
ONDO F2 – Achilles F2  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige deze wek zijn:Taufeique Moemoe, hij wordt 16 maart 16 jaar. 20 maart 
viert Daniela Banshidhar-Sharma haar 11e verjaardag. 21 maart is het feest bij Klaas 
van Noort, hij wordt ook 11 jaar. De laatste deze week is Viggo Poort, hij wordt 22 
maart 8 jaar. 
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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Bedankt per 01-04-22: Noah de Jong 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.00 uur Achilles R5 – Fortuna/Delta Log. E6 
  09.00 uur Achilles E3 – Valto E3 
  10.00 uur Achilles F2 – Excelsior F1 
  10.00 uur Achilles E2 – OZC E1 
  11.00 uur Achilles C2 – Fluks C2 
  12.00 uur Achilles B3 – KVS/Maritiem B3 
  13.00 uur Achilles B1 – Madjoe B1 
  14.00 uur Achilles A1 – KZ Danaiden A1 
  15.10 uur Achilles 7 – DES 6 
  16.25 uur Achilles 4 – RWA 2 
  17.40 uur Achilles 3 – Oranje Wit 3 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenschema april 2022 

   
Team Tegen WAAR Datum Tijd Scheids 
Achilles 1   
   
Achilles 2 

  
   
Achilles 3 Odo 1 uit 16-apr  
Achilles 3 Dunas 1/2 uit 19-apr 20.30 

   
Achilles 4 Odo 2 uit 16-apr  
   
Achilles 5 Dunas 2/3/4 uit 19-apr 20.30 

   
Achilles 7 PC3 thuis 9-apr 12.00 

   
Achilles 8 
(zon)   

   
Achilles A1 Maassluis A1 uit 9-apr  
Achilles A1 Odo A1 uit 16-apr  
Achilles A1 Korbis uit 12-apr  
   
Achilles A2 Alo A2 uit 16-apr 13.45 

   
Achilles B1 

HALO 
toernooi Uit (Refleks) 16-apr 13.00-14.30 

Achilles B1 KZ Danaïden  uit 9-apr  
   
Achilles B2 Alo B1 uit 16-apr 12.30 Marinus 

   
Achilles B3 Pernix b1 uit 16-apr  
   
Achilles C1 KVS C1 uit 9-apr  
   
Achilles C2 Pernix C4 uit 16-apr  
   
Achilles D1 HALO 

toernooi Uit (Refleks) 16-apr 11.30-14.30 

   
Achilles D2 Alo d1 uit 16-apr 11.15 

   
Achilles D3 Alo d2 uit 16-apr 10.00 

   
Achilles E1 HALO uit (Refleks) 16-apr 08.30-11.30 
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toernooi 

   
Achilles E2 Danaïden E2 uit 9-apr  
Achilles E2 Alo E1 uit 16-apr 09.00 

   
Achilles E3 Alo E3 uit 16-apr 09.00 

   
Achilles E4 

HALO 
toernooi uit (Refleks) 16-apr 08.30-11.30 

   
Achilles E5 HALO 

toernooi 
uit (Refleks) 

16-apr 
08.30-11.30 

   
Achilles F1 Alo f1 uit 16-apr 09.00 
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Volgende week dinsdag 22, zaterdag 26 en zondag 27 maart 
 
 
Achilles 2 – VEO 2 
KOAG 3 – Achilles 3 
Fortuna/Delta Log. 3 – Achilles 4 
Sporting Trigon 3 – Achilles 5 
Achilles 7 – Reeuwijk 4 
Tempo A2 – Achilles A1 
RWA B2 – Achilles B2 
Achilles B3 – Phoenix B3 
Achilles C1 – Excelsior C1 
VZOD C2 – Achilles C2 
Achilles D2 – Valto D2 
Olympia D2 – Achilles D3 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E2 
HKV/Ons eibernest E2 – Achilles E3 
Achoilles E5 – KVS/Maritiem E6 
Achilles F2 – phoenix F1 
 

Di 20.30 uur 
Za 13.15 uur 
Za 16.30 uur 
Zo 16.20 uur 
Za 13.05 uur 
Za 15.05 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.05 uur 
Za 11.05 uur 
Za 11.25 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Zuiderpark 
Groene Wetering 
Fortunahal 
Drie Oktoberhal 
Zuiderpark 
Limeshallen 
Rhoon 
Zuiderpärk 
Zuiderpark 
Proosdijhal 
Zuiderpark 
Olympia 
De Blinkerd 
HKV/OE-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 

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

WASROOSTER 
 
 
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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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 


