
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84e jaargang nr. 228 28 maart 2022 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
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  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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Hoera: mijn eerste hoofdartikel zónder lockdown! Twee jaar en een intelligente, 
verzwaarde, verlengde, volledige, gedeeltelijke én avondlockdown verder, zijn sinds 
afgelopen woensdag de maatregelen zo goed als verdwenen. Waarom dat nog niet 
gevierd is met een volledig uit de klauwen gelopen nationale feestdag is mij een 
raadsel, maar laten we het dan in elk geval bij Achilles groots vieren. We hoeven het 
niet meer te missen, het is tijd om het Achilles-gevoel weer he-le-maal terug te 
pakken! 
 
Laatste loodjes zaalcompetitie 
En daar gaan we vanaf nu álle ruimte voor krijgen, allereerst tijdens de laatste 
loodjes van de zaalcompetitie. De komende weken gaan nogal wat ploegen wat 
sfeer en energie nodig hebben vanaf de tribunes namelijk!  
 
Eerst nog een aantal competitiepotten. In de poule van ons vlaggenschip is nog 
een boel onduidelijk, maar dankzij de nieuwe poule-opbouw van volgend jaar 
degradeert niemand. Twee resterende competitiewedstrijden zullen bepalen 
welke ploeg nog wel voor promotie op gaat. Voor Team Twee wacht nog een competitiewedstrijd, maar play-offs om 
degradatie te voorkomen zijn helaas al een feit. Ook voor Achilles 3 volgen play-offs, maar dán voor mogelijke 
promotie! Zij eindigden in hun poule knap bovenaan en zullen Vitesse 2 treffen tijdens de play-offs. Tot slot geldt voor 
Achilles 4, 5 en A1 hetzelfde lot als voor Team Twee; ook zij spelen nog twee 
wedstrijden om degradatie te ontlopen. De play-offs zullen worden gespeeld op zaterdag 
9 en 16 april.  
 
Onze eigen eerste feestdag: Dixieland – the orange edition 
Hoewel een nationale feestdag om het einde van de maatregelen te vieren er niet in lijkt 
te zitten, kunnen we wel van de verjaardag van onze koning gebruik maken om zelf ons 
eerste feestje van het jaar te geven. Op woensdag 27 april zijn er op Achilles allerlei 
activiteiten, waaronder daar is ‘ie weer: de silent disco. Een mooi moment om allemaal 
massaal weer het veld te vullen met Achillianen en een boel gezelligheid! 
 
WAPC-Kamp 2022 
Als je het hebt over ‘het Achilles-gevoel’, dan denk ik dat je die tijdens de leukste week 
van het jaar zéker terug kunt vinden. Na een jaar zonder kamp en een jaar met kamp in 
eigen stad, lijkt het er op dat we dit jaar weer ‘gewoon’ met z’n allen een week 
op pad kunnen. De kampleiding is met de eerste voorbereidingen begonnen 
en heeft er ontzéttend veel zin in om er samen met alle kinderen weer een 
geweldige feestweek van te maken! Wat wordt het thema dit jaar? Welke 
kampleiders gaan er mee? Met wie zit je in de corveegroep? Binnenkort lees je 
op de website en social media natuurlijk meer informatie. 
 
 
Achilles 100 jaar 
Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb stiekem ook al wat geluiden in 
de wandelgangen gehoord over de festiviteiten in oktober! Op 1 oktober 
bestaat onze prachtige club maar liefst 100 jaar en als dat geen reden is voor prachtige feestjes.. Dan weet ik het ook 
niet meer! De jubileumcommissie is al tijden bezig om hier een boel onvergetelijke herinneringen mogelijk te maken. 
Aftellen geblazen dus, op het moment van schrijven vieren we onze verjaardag over 186 dagen! 
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De opening van de ‘Vlonder’ 
Tot slot: onze nieuwe kantine! In de update van Hans vorige week 
kon je al lezen dat bouw gestaag verlopen is en dat het (wel nog kale!) 
gebouw in april opgeleverd lijkt te kunnen worden. Ik wil niet 
pessimistisch kllinken – maar wie had dat gedacht na zó lang wachten 
op de start van de bouw? Wat een fijn vooruitzicht dat we straks een 
nieuw thuis hebben, met een práchtige keuken, een gezellige kantine, 
waar we vol trots naar de kleedkamers kunnen wijzen in plaats van 
vol schaamte, waar het fris ruikt en waar de muren niet weg zullen 
waaien. We moeten hem eerst nog even samen afmaken, ons nieuwe 
thuis, maar wat een moment moet het zijn om daar straks ons eerste feestje te geven! 
 
Kortom: alle reden om het Achilles-gevoel weer aan te wakkeren. Laten we vooral weer even beseffen hoe mooi ons 
club is én kan zijn, de toekomst ligt voor ons open. We hoeven het alleen maar met beiden handen aan te grijpen! 
 
Desiree 
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Trainingsschema 
*************** 

 
Beste Spelers/Ouders/Trainers. 
 
Het laatste deel van het veldseizoen staat op het programma en dat betekent dat er voor de meeste ploegen vanaf 4 
april weer op het veld getraind gaat worden. Voor de ploegen die nog extra wedstrijd(en) in de zaal moeten spelen zijn 
wij bezig de zaal nog een paar weken extra in te huren. Zodra wij hier meer over weten wordt dit naar die ploegen 
gecommuniceerd. 
 
Iedereen heel veel plezier gewenst met het laatste deel van de competitie. 
 

Selectie 1 + 2 Dinsdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

3 Dinsdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

4 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

5 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 
7 Donderdag 20:00 - 21:00 Gras 
8 Vrijdag 20:00 - 21:00 Kunstgras 1 
Recreanten Vrijdag 20:00 - 21:00 Kunstgras 1 

A1 Dinsdag 19:00 - 20:30 Kunstgras 2 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

A2 Dinsdag 19:00 - 20:30 Kunstgras 2 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

    B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1 

B2 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1 

B3 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 2 

C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

C2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

    D1 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 16:30 - 17:30 Kunstgras 2 

D2 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 16:30 - 17:30 Kunstgras 2 

D3 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Gras 

E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 1 

E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 
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Vrijdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

E4 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 1 

E5 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 1 

F Maandag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 
Donderdag 17:30 - 18:30 Gras 

    Kangoeroes Zaterdag 10.00 - 11.00 Gras 
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Activiteiten Agenda Senioren 
4 april 
 

Start veldtrainingen 
 

9/16 april 
 

Oefenwedstrijden 
 

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

 
Achilles 2 – VEO 2 10-11 
KOAG 3 – Achilles 3 14-24 
Fortuna/Delta Logistiek 3 – Achilles 4 23-18 
Sporting Trigon 3 – Achilles 5 16-11 
Achilles 7 – Reeuwijk 4 14-13 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
KOAG 3 – Achilles 3 
Na de afgelopen 3 wedstrijden gewonnen te hebben van Vriendenschaar 2 en Oranje Wit 3 . We waren na deze 
wedstrijden al veilig om in de res.1e klasse te blijven, maar aangezien we er nu zo dichtbij waren, was er nog maar één 
wedstrijd op de weg naar de playoffs tegen Koag 3 om te winnen of een punt te halen. We moesten al vroeg 
verzamelen 11.15 uur reden we weg op weg naar Koag waar de aanvang van de wedstrijd 13.15 uur. Na het inschieten 
hadden we ons bekende voorpraatje van mij in de kleedkamer. We moesten volle druk geven op de 4 heren , want dat 
waren eigenlijk wel de schutters en aanvallend van onze kant de rust pakken, blablabla.  Iederen was  absoluut gefocust . 
We waren er zo dichtbij dat we dit niet meer konden laten gaan.  Ik weet echt de doelpuntenmakers allemaal niet meer . 
Maar we begonnen lekker scherp en waren gebrand . Voor de rust sloegen we eigenlijk al een klein beetje het gat naar 
de winst toe. Want na rust gooiden Koag eigenlijk de handdoek al in de ring. Er waren ook supporters mee gereisd en 
denk dat die een heerlijke en goede wedstrijd hebben gezien. Dank dat jullie er waren.  Uiteindelijk wonnen we met 15-
24 overtuigend van Koag en de playoffs zijn een feit. 9 en 16 april gaan we die spelen en tegen Vitesse 2 uit 
Barendrecht. Wat ben ik trots op jullie wat hebben we het goed gedaan met z'n allen. Dank natuurlijk aan Randell die 
mij  feedback heeft gegeven bij bepaalde wedstrijden.   Dionne mijn steun en toeverlaat als teambegeleidster , Marinus 
onze filmman en alle wissels uit 4, 5 en de A1 . Wat een zaalseizoen na de vreselijke Coronatijd. We hebben het geflikt 
Achilles 3. Wie had dit verwacht !!!  Nu de laatste 2 wedstrijden nog. Waar we met z'n allen gaan knallen. Mijn 
zaalseizoen kan niet meer stuk als coach en denk van Dionne ook niet. Maar nu nog dat kaarsje op de taart. Dinsdag 
even lekker genieten in de Escape room dames en heren en dan zie ik jullie donderdag weer 
allemaal.  
 
Groetjes van een trotse coach.  
 
KOAG 3 – Achilles 3 
In volle spanning vertrokken wij richting Krimpen aan de Ijsel. Uit de resultaten hadden we 
gezien (en ervaren) dat het altijd lastig is bij KOAG uit spelen. Eenmaal aangekomen in de 
vreselijk warme zaal wisten we dat dit ons gewoon ging lukken! Winst zou betekenen dat we 
nog twee weken langer in de zaal zouden mogen ballen voor promotie, en dat willen we 
natuurlijk allemaal.  
 
Toen de wedstrijd begon startte we gelijk goed. We kwamen 0-2 voor door twee heerlijke schoten. We bleven goed 
doorscoren maar koag kwam nog mee, na zo’n 10 minuten spelen stond het daarom ook 4-4. Uiteindelijk begonnen we 
uit te lopen naar 6-8 en gingen we de rust in met 7-12. Bij het fluitsignaal voor de rust waren we allemaal toe aan frisse 
lucht en water. In de rust hebben we besproken wat er nog beter kon. Ook waren we het met zijn alle eens, we moesten 
sterk de rust uitkomen en gelijk blijven scoren. Hier hebben we ons aan gehouden want na de rust werd het gelijk 7-14! 
Met nog een kwartier op de klok stond het 10-17. Het was wel duidelijk dat het niet spannend meer ging worden dus 
hebben we als team nog zo veel mogelijk goals geprobeerd te maken. De einduitslag van de wedstrijd was dan ook 14-
24!  
 
Yesssss, wij allemaal blij natuurlijk, want we hoeven de zaal nog niet uit!!! Op 9 en 16 april spelen we promotie 
wedstrijden en onze tegenstander word Vitesse. Wij hebben er allemaal erg veel zin in en hopen natuurlijk op veel 
publiek! Maar nu eerst genieten van dat we een klein beetje kampioen van de mini poule zijn. Reserves bedankt! 
 
Romy 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Tempo A2 – Achilles A1 20-13 
RWA B2 – Achilles B2 4-14 
Achilles B3 – Phoenix B3 8-6 
Achilles C1 – Excelsior C1 8-6 
VZOD C2 – Achilles C2 4-3 
Achilles D2 – valto D2 9-4 
Olympia D2 – Achilles D3 5-6 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E2 12-7 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E3 15-7 
Achilles E5 – KVS/Maritiem E6 3-8 
Achilles F2 – Phoenix F1  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 13
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
RWA B2 - Achilles B2  
Zaterdag 26 maart hadden wij ons wedstrijd tegen RWA B2 uit. De wedstrijd begon en we kregen gelijk een doorloop 
tegen van een jongen uit RWA. Dit gebeurde nog en keer en toen wisselde we van kant. We stonden nu 2-0 achter maar 
dat was niet erg want we scoorde toen daarna 3 punten achter elkaar. 2 van Tehzeeb en 1 afstandsschot van Jim.  
We hadden ook 3 wissels uit de C1 gekregen waar we blij mee waren. Helaas kon Mannelle  niet spelen omdat zij zich 
niet heel goed voelde, zij is wel mee gekomen om ons aan te moedigen. 
Sterre verwisselde onze 3 wissels om de 16.7 min zodat iedereen even veel kon spelen. RWA heeft nog 2 keer gescoord 
(via doorlopen). Wij hebben uit eindelijk met 4/14 gewonnen.  
Met 6 doorlopen van Lucas Latour  
3 schoten van Jim.  
Een schot van Lucas Houwing. 
En van onze reserves Milan en Lisette nog 2 mooie afstand schoten.  
 
Tehzeeb 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn:Fabienne de Graaf, zij wordt 31 maart 12 jaar. 
Op 3 april viert Bradley Smit zijn 14e verjaardag. 4 april 2 jarige: Demi Brusse viert 
haar 16e verjaardag en Tos Mechielse zijn 6e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst! 
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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 als lid: Linnet Veltman 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Jeanette Cost 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid per einde seizoen: 
 Benthe van Loon 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
N.K. TW 
******** 

 
U zult wel denken, die pensionado's hebben een klap van de molenwiek gekregen, zijn van het padje, matteklap of 
misschien toch nog geveld door corona. 
Nee, niets van dit alles maar in de war gebracht door het N.K. TW 
Wij hebben al heel wat N.K.'s meegemaakt in ons leven, het N.K. Kunstfluiten, het N.K. Pannenkoeken bakken, het 
N.K. metselen, het N.K. meeste gehaktballen eten in een uur en er is haast niets wat met een N.K. bezegeld is want je 
kan het zo raar niet bedenken of er wordt een N.K. gehouden en niet alleen op sportgebied.  
Zo is er ook elke dag wel een themadag met zinnige maar meestal onzinnige thema's en ik ga ze niet benoemen want ze 
zijn te belachelijk voor woorden. 
Nee beste lezers het N.K. TW staat voor Nederlands Kampioenschap Tegelwippen en niet uit mijn duim gezogen maar 
werkelijk waar en gelezen in een zichzelf serieus noemend dagblad. 
Ik moest echt eerst 3 keer goed lezen en nogmaals mijn ogen uitwassen voordat het tot me doordrong. 
Het is niet een gril van een paar steden die meedoen maar liefst 115 gemeentes hebben deelgenomen. 
Ik weet niet of U het weet maar Den Haag moest haar titel 
verdedigen wat inhoud dat het N.K. TW al meerdere keren 
gehouden werd maar er volgens mij pas dit jaar 
ruchtbaarheid aan is gegeven. 
Het doel is om de meeste tegels uit de grond te wippen om 
ze plaats te laten maken voor groen. 
Je zou er maar langs moeten met je rollatertje of 
scootmobile en je komt hopeloos vast te zitten in het zand 
of in het veen want het is maar net waar je woont in onze 
stad  
Den Haag als titelverdediger doet uiteraard weer mee en 
het doel is om versteende wijken duurzaam te maken en te 
vergroenen. 
Ik weet dat er vroeger enkele bewoners waren die een of 
twee tegeltjes grenzend aan hun pui uit de grond 
verwijderde en er een buxusje, conifeertje of rozenplantje 
en wat viooltjes inzette om de buurt een beetje op te vrolijken en that was poepie all. 
Nu moeten er vele, vele tegels aan geloven om geveltuinen aan te leggen om te verduurzamen, te vergroenen en 
plaatsjes te maken voor gras met miertjes, piertjes, torretjes en ander ongedierte voor meer klimaat adaptief en 
biodiversiteit. 
Gelukkig was er ook afgelopen week een schelpen teldag wat weer heel belangrijk is om te weten of er misschien 
schelpen tussen zitten die hier niet thuishoren en van verre komen, over discriminatie gesproken. 
Wij zijn simpele zielen en van een andere generatie maar vragen ons af wat het nut hiervan is, wordt de wereld hier 
beter van of is het om de kinderen even weg te krijgen van hun telefoon of laptop en ze de vrije natuur in te krijgen 
waar ze kunnen hollen en ravotten? 
Schelpen liggen nu eenmaal niet thuis maar op het Scheveningse strand en wel miljoenen om te weten dus dat wordt 
even doortellen. 
In het oosten van Europa heerst een afschuwelijke oorlog en vechten mensen voor hun leven aangedaan door 1 
persoon met de hersens ter grootte van een garnaal want anders is het niet te begrijpen. 
Dagelijkse beelden laten radeloze mensen en vooral kinderen zien die misschien voor de rest van hun leven 
getraumatiseerd zijn, maar nee wij houden een N.K. TW en gaan schelpen tellen zonder te blikken of te blozen. 
Nu weet ik wel het leven gaat door en er zal niet minder ellende zijn als we het niet doen maar toch............... 
 
Toch wil ik vrolijk afsluiten want de lente is in aantocht en heeft ons bereikt met strakblauwe luchten en een lekker 
temperatuurtje en dit geeft de burger moed alhoewel er nog koude dagen kunnen komen want april doet wat hij wil. 
Geniet ervan 
 
groetjes 
Elly en Rene 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles E4 – ONDO E4 
  09.15 uur Achilles E3 – ALO E3 
  09.15 uur Achilles E1 – Fortuna Delta Log E1 
  10.00 uur Achilles E2 – KCR E4 
  10.15 uur Achilles C2 – VEO C2 
  11.15 uur Achilles B2 – OZC B1 
  12.25 uur Achilles 2 – DES 2 
  13.45 uur Achilles – DES 
 
 
Zondag Zuiderpark 11.00 uur Achilles 8 – DeetosSnel 14 
  12.10 uur Achilles 5 – Sporting Trigon 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenschema april 2022 

 
Team Tegen WAAR Datum Tijd 

Achilles 1 Alo 1  Doordeweeks  

 
 

 
 

 
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 

 
 

 
 

 
Achilles B3 Dunas B2 uit 9-apr 12.00 

Achilles B3 Pernix b1 uit 16-apr  

 
 

 
 

 
Achilles c1 ALO c1 uit 11-apr 18.30 

Achilles C1 KVS C1 uit 16 apr 9 apr 11.00 

   
Achilles C2 Dunas C3 uit 9-apr 11.00 

Achilles C2 Pernix C4 uit 16-apr  

 
 

 
 

 
Achilles D1 Die Haghe D1 uit 9-apr 11.00 

Achilles D1 HALO toernooi Uit (Refleks) 16-apr 11.30-14.30 

   
Achilles D2 Die Haghe D3 uit 9-apr 09.00 

Achilles D2 Alo d1 uit 16-apr 11.15 

 
 

 
 

 
Achilles D3 Alo d2 uit 16-apr 10.00 
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Achilles E1 Die Haghe e1 uit 9-apr 11.00 

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

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
Achilles E3 Die Haghe e2 uit 9-apr 10.00 

Achilles E3 Alo E3 uit 16-apr 09.00 

 
 

 
 

 
Achilles e4 Die Haghe e3 uit 9-apr 09.00 

Achilles E4 HALO toernooi uit (Refleks) 16-apr 08.30-11.30 

 
 

 
 

 
Achilles E5 Fortuna E8 uit 9-apr 10.00 

Achilles E5 HALO toernooi uit (Refleks) 16-apr 08.30-11.30 

 
 

 
 

 
Achilles F1 Die Haghe f1 uit 9-apr 09.00 

Achilles F1 Alo f1 uit 16-apr 09.00 

 
 

 
 

 
Achilles F2 KVS f6 uit 16-apr  
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Volgende week zaterdag 9 april 
 
Achilles D3 - ´t Capproen D1 
 
 
Zie verder oefenprogramma veld!! 

Za 11.00 uur Zuiderpark 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


