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

 
Waar ik in deel 1 enthousiast schreef over de geweldige selectie waarin terecht was 
gekomen, schreef ik in deel 2 vooral over alle leuke Achilles activiteiten buiten de 
wedstrijden en de trainingen om. Vandaag is het tijd voor het derde en laatste artikel uit de reeks: Bevestigd: Achilles... meer 
dan een club! Ik neem je mee in de wondere wereld van de speelsters, spelers en coaches van Achilles A1. Na een mooie 
start als kampioen in de mini-competitie, moesten we ons natuurlijk nog een volledig veldseizoen en zaalseizoen 
bewijzen. Iets wat niet altijd vanzelf ging... maar uiteindelijk gewoon op z´n pootjes terecht zal komen.  
 
Een mooi 9-tal A1’ers: vijf meiden en vijf 
jongens. Op het eerste gezicht een bij elkaar 
geraapt zooitje, maar later een hele fijne groep 
mensen met ieder zijn of haar eigen talenten 
binnen en buiten het korfbalveld. De start van 
het seizoen ging top, later werd het moeilijker. 
In coronatijd pikten we het met z’n allen goed 
op, maar helaas moeten we de komende weken 
strijden tegen degradatie. Als je onderstaand 
stukje over mijn A1-toppers leest, kan het niet 
anders dan goedkomen, maar daarvoor moeten 
we wel nog even twee belangrijke wedstrijden 
winnen! 
 
Floor, wat ben jij ten opzichte van de start van 
het seizoen gegroeid! Geweldig goed technisch 
schot, handig, goede actie naar binnen. Het 
maakt niet uit in welke samenstelling we je 
neerzetten: jij doet gewoon ongestoord je eigen 
ding. Houd dit vol, houd dit vast en wees 
bewust van je eigen kwaliteiten. Dan wordt het 
korfballen nóg leuker! 
 
Xander, jij had wat opstartproblemen, maar je 
hebt je daarna meer dan prima herpakt. Je bent razendsnel, loopt de juiste lijnen hebt steeds minder schoten nodig om 
te kunnen scoren. De afgelopen wedstrijden resulteerde dit in mooie percentages. Geweldig om te zien hoe je dit 
seizoen bent gegroeid. Zet dit door en geef niet op: het gaat je een hoop goeds brengen! 
 
Ivy, onze stoere blonde chick! Nergens bang voor, doet gewoon haar ding en is dodelijk in de korte schotjes rond de 
korf. Je bent een aanwinst voor ieder team waar je in speelt en onwijs belangrijk in het sociale stukje met je nuchtere 
kijk op het leven. Blijf alsjeblieft korfballen, zodat Achilles nog lang van je kan genieten! 
 
Thijs, scherpschutter! Jij kan zo onwijs goed schieten, maar laat je niet gek maken als het even niet lukt. Nu je meer 
variatie in je spel toepast zie ik de ‘ouwe’ Thijs weer en ik kan je vertellen: die is goed hoor! Houd het vertrouwen in je 
eigen kunnen, want jij kunt zoveel meer dan je zelf denkt.  
 
Noah, wat heb jij je dit seizoen ontwikkeld tot complete speelster. Waar je aan het begin van het seizoen alleen nog van 
afstand stond te knallen, sta je nu slim en stevig in de rebound waarvandaan je weggespeeld wordt en de korte kansjes 
heerlijk afrondt. Voeg daar je snelle actie naar binnen en het verdedigend uitschakelen van je tegenstander aan toe en je 
hebt alles wat je nodig hebt.  
 
Quin, leider! Zo tof om te zien hoe je jouw vak met het grootste gemak op sleeptouw neemt. Jij bent sterk en slim rond 
de korf en bent ongelofelijk belangrijk voor het team. Nergens bang voor en als je zo netjes van dichtbij blijft schieten, 
zullen er volgend seizoen een hoop punten door jou worden gescoord: keep up the good work, topper! 
 
Yara, talent! Jaloers op hoe makkelijk jij schiet, afrondt, beweegt en hoe relaxt jij bent. Als je nog iets scherper 
verdedigt, wordt het helemaal feest als je je volgend seizoen in de Achilles selectie speelt. De kwaliteiten heb je heel 
duidelijk in huis, nu nog even jezelf hiervan overtuigen en dan wordt het voor de Achillessupporters nog toffer om jou 
te zien korfballen. HUP YAAR! 
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Max, onze capitano. De rust en relaxedheid zelve met een ongelofelijk zuiver schot en goede passing. Geen wonder dat 
iedereen bij jou in het vak wilt spelen. Blijf zo schieten, houd variatie in je spel en gooi alles in de strijd om volgend 
seizoen een plekkie in de selectie af te dwingen. Dat verdien je na dit goede seizoen en ik denk dat dit zeker haalbaar is 
als je zo constant blijft presteren. TROTS op je! 
 
Merel, last but zeker not least. Onze crickettopper en korfbaltopper in één. Respect hoe jij het hele seizoen alle ballen 
hoog hebt kunnen houden. Jij gaat je vanaf nu volledig focussen op je cricket carrière en daar de captains rol op je 
nemen. Een rol die jou perfect past. Je bent slim, sociaal, attent, maar ook onwijs lief en een echte strijder. Blijf je leuke 
zelf en hou vol meid!  
 
Dylan, coachmattie. Samen begeleiden we deze fijne groep mensen nu al zo’n driekwart jaar. Waar Dylan een held is op 
het gebied van tactische aanwijzingen om deze toppers beter te maken, is het sociale- en communicatie stukje iets meer 
mijn ding. En dat maakt de combinatie zo lekker overzichtelijke en relaxed. Thanks Dyl, voor de fijne samenwerking 
met deze leuke A1-groep! 
 
Aanstaande zaterdag 9 april en de week erop 16 april strijden de A1-toppers tegen degradatie. En lieve Achilles 
supporters: we hebben jullie hard nodig! Kom onze A1 aanmoedigen en help ze naar de overwinning. Het zit er echt in 
en jullie support kan net dat laatste zetje zijn wat we nodig hebben! 
HUP SUPERLEEUWEN! Jullie kunnen het! Groetjes van een TROTSE coach   
 
Marit Foppen 
 
 

Achilles maakt zich op voor promotiewedstrijden 
******************************************** 

 
Achilles had de laatste speelronde verlenging van de zaalcompetitie niet meer in eigen hand. Een bedankje mocht uit 
naar VEO, dat deed wat Achilles zelf midweeks niet kon: winnen van Excelsior. Dinsdagavond moest Achilles 
zegevieren om promotie in eigen hand te houden. Dat gebeurde niet (19-19). Dus moest het zaterdag ten eerste zelf 
winnen van die andere Delftse ploeg DES om vervolgens te hopen op een goede uitslag uit Voorburg.  
 
Dinsdagavond op bezoek in Delft begon goed voor de ploeg van Achillescoach Glenn de Vries. Tot 6-4 kon Achilles 
mee, waarna Excelsior een gat sloeg naar 8-4. De Achillianen toonden veerkracht, wat leidde tot een 10-10 ruststand. 
Joël Sanches vond na een mindere periode de weg weer naar de korf met vier treffers voor de rust en vier erna. De 
dames hadden meer moeite om hun stempel te drukken. In de thuiswedstrijd waren zij samen goed voor zestien goals, 
maar bleven nu steken op acht, wat de verdienste was van Excelsior. Met 10-13 en 14-17 als tussenstanden leek het 
kwartje de goede kant op te vallen. Cruciale uitwerkfouten door de verdediging in de eindfase leverde Excelsior vlak 
voor tijd alsnog een 19-18 voorsprong op. Het slotakkoord was gelukkig voor Joël die koel de gelijkmaker 
binnenschoot. Luttele seconden voor het eindsignaal leek Tobias Welbergen zelfs nog voor de winnende aan te 
tekenen, maar de bal rolde helaas uit de korf. 
 
Zaterdag betekende alles minder dan een overwinning sowieso 
uitschakeling in de race om promotie. DES had in de eerste 
wedstrijd (20-20) al laten zien dat het een geduchte tegenstander is. 
De ploeg speelt leuk en opportunistisch. Als een speler vrij kan 
schieten dan doet hij of zij het ook, desnoods herhaaldelijk achter 
elkaar. Voor Achilles was het dus zaak om de boel te ontregelen 
en dat kon goed met een krachtige rebound en meevang. Dat plan 
werkte niet volledig, want DES bleek scherp in de afronding. De 
Delftenaren lieten dat ook al zien in de laatste wedstrijd tegen 
poulewinnaar VEO wat toen ook al op een doelpuntrijk gelijkspel 
werd gehouden (22-22). De Vries: ‘We wisten dat we de rust 
moesten behouden en vertrouwen op onze eigen kracht’. Tot 9-9 
bleven de ploegen in evenwicht en middels een korte versnelling 
met scores over diverse schijven wist Achilles met een 14-10 
voorsprong de kleedkamer op te zoeken voor de rust. ‘Ons geduld 
bleek beloond,’ zag De Vries. ‘Nu was het zaak om de wedstrijd te 
controleren, want om in aanmerking te komen voor een promotie-
kruisfinaleplek moesten we winnen en waren we afhankelijk van 
een overwinning van óf VEO óf Excelsior. Zij begonnen een uur  
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later dan wij tegen elkaar’. Een salonremise tussen die twee zou uitschakeling betekenen. Het lot van Achilles hing dus 
aan een zijden draadje!  
 
Het vlaggenschip voldeed goed aan de opdracht om gecontroleerd de wedstrijd uit te spelen. Het verschil bleef 
schommelen tussen de twee en vier goals. Degelijk haalde Achilles met 24-21 de buit binnen. Joël werd opnieuw met 
acht goals topscorer. Danique de Bruijn was met drie doelpunten de meest trefzekere dame. Achillescoach De Vries 
spoedde zich na de wedstrijd naar Voorburg om de ontknoping tussen de concurrenten live mee te maken. Met nog 
twintig minuten op de klok te gaan zag hij een zenuwslopende partij, waarbij het met een paar minuten te gaan en 20-20 
op het scorebord, het er allerminst rooskleurig uitzag. ‘VEO voldeed gelukkig aan haar sportieve plicht en trok de 
zinderende wedstrijd naar zich toe,’ zag De Vries met eigen ogen. Zo won VEO de poule, eindigden Achilles en 
Excelsior met een gelijk aantal punten op de tweede plek, maar trok Achilles aan het langste eind door het onderlinge 
resultaat: eenmaal winst en een gelijkspel. 
 
‘Voor wat wij onderweg allemaal hebben meegemaakt, is dit wat mij betreft een ongekende prestatie, waarvoor ik de 
ploeg zeker complimenten mag geven,’ vertelt De Vries achteraf. ‘Twee langdurige blessures (Marit, Benthe), Noa die 
lang niet fit was en niet speelde, Danique die het begin van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan en twee 
spelerswisselingen hebben nooit aanleiding gegeven voor onze groep om te klagen en om dit als excuus te gebruiken 
voor bepaalde situaties’. De Vries vervolgt zijn betoog: ‘We hebben een zeer jonge selectie en staf die erg hecht bleken, 
niet alleen door de onderlinge vriendschappen, maar ook door een gezonde concurrentiestrijd bij de spelers. Hard 
blijven werken en de juiste focus op de zaterdagen. En dan nu geplaatst voor de kruisfinales waar een promotie naar de 
Overgangsklasse aan vastzit. Hoe mooi kun je het hebben als vertrekkende hoofdtrainer? Trots ben ik op heel de 
selectie. Net zoals op Daniëlle, Bart, Bas en Jan, want het is zoals we zo vaak zeiden tegen elkaar binnen de staf: "Het 
begint bij ons, wij laten zien hoe het hoort, zijn het voorbeeld en dan volgt de groep!" Nu gaan we  met heel veel plezier, geloof in 
eigen kunnen en vertrouwen de kruisfinales in. We hopen allen op spannende en leuke wedstrijden voor het tweede en 
voor het eerste’. 
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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 
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E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
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 

    F1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gras 

 
Vrijdag 18.00 – 19.00 Gras 

F2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gras 

 
Donderdag 18.00 – 19.00 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 
**************************** 

 
Excelsior – Achilles 19-19 
Achilles – DES 42-21 
Achilles 2 – DES 2 15-11 
Achilles 5 – Sporting Trigon 3  
Maassluis 5 – Achilles 7  
Achilles 8 – DeetosSnel 14 8-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Excelsior – Achilles 19-19 
Achilles – DES 42-21 
VEO – Excelsior 25-22 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
VEO 6 3 2 1 8 111 96 15 0 
Achilles 6 2 3 1 7 121 112 9 0 
Excelsior 6 3 1 2 7 126 119 7 0 
DES 6 0 2 4 2 101 132 -31 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 2- DES 2 
Vandaag stond de laatste wedstrijd van de poulefase op de agenda. We speelde tegen DES die zelf stijf onderaan staan 
met 0 punten. Het was een wedstrijd die nergens meer om ging, de stand onderin was al bepaald. Wij en DES moesten 
gaan strijden in de play offs voor degradatie.  
Het scoren gaat ons eigenlijk het hele zaalseizoen nog niet echt goed af en in deze wedstrijd lukte het ook niet echt. Na 
8min stonden we 4-0 voor.  Dit hebben we niet kunnen uitzetten tot een veel verdere voorsprong want we gingen 
rusten met een 8-4 voorsprong. Het spelletje wat we wilde spelen lukte wel alleen de ballen vielen niet iets wat ons 
bekend klinkt. Toch waren we gebrand om nog meer goals te maken en gingen we in de 2e helft er weer vol voor.  
In de 2e helft met nog zo’n 20min te spelen kwam Dylan het veld in. Na zoveel blessureleed maakte hij vandaag 
eindelijk zijn rentree.   
We gingen door met de wedstrijd en konden telkens niet echt uitlopen want DES bleef in onze nek hijgen. Uiteindelijk 
konden we dan de voorsprong nemen van 14-10 en toen was de wedstrijd wel al beslist. De wedstrijd is geëindigd in 
15-11. Goed voor onszelf vertrouwen weer eindelijk die 2 punten.  
Reserves bedankt! 
Volgende week staat de 1e play off wedstrijd al op het programma hopelijk zien we jullie dan! 
 
Groetjes, 
Sterre 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Velocitas B1 – Achilles B1 10-10 
Achilles B2 – OZC B1 7-9 
ODO B2 – Achilles B3 6-3 
Achilles C2 – VEO C2 7-4 
Korbis D1 – Achilles D1 12-6 
KOAG D1 – Achilles D2 8-7 
Achilles E1 – Fortuna/Delta Log. E1 23-6 
Achilles E2 – KCR E4 9-5 
Achilles E3 – ALO E3 5-13 
Achilles E4 – ONDO E4 6-13 
Refleks E3 – Achilles E5 22-6 
Dunas F1 – Achilles F1 14-9 
Valto F1 – Achilles F2  
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Dixieland: The Orange Edition 
**************************** 

 
Deze Koningsdag is er maar één place to be, namelijke de aller-aller-
laatste editie van Dixieland. Het belooft een royaal festival te worden 
met koninklijke allure. Van 13.00 tot 23.00 uur kun je op het veld 
terecht voor heerlijk eten, oud-Holllandsche spelletjes en natuurlijk de 
silentdisco! Als absolute kers op de tompouce is iedereen ook van harte 
uitgenodigd voor een rondleiding in het nieuwe paleis van HKV 
Achilles. Kortom: het wordt een heerlijke dag aan het Pomonaplein.  
 
Zoals het heurt bij een koninklijk feestje kom je bij de silent disco alleen 
binnen met een toegangsbewijs. Early birds kopen voor €7,50 een 
kaartje. Daar krijg je een vorstelijk drankje, oranje accessoire, een 
koptelefoon en een fijn feestje voor terug. Twijfelaars kopen aan de 
poort een kaartje voor €10,00. Let op: we kunnen dan niet garanderen 
dat je dan een koptelefoon krijgt, want op=op!  
 
Kaartjes zijn alleen te verkrijgen via de officële verkoopkanalen. Dat 
kan in de zaal of op het veld bij leden van de AC of de CR, of via mail: 
ac@hkvachilles.nl. 
PS. de CR bakt bitterballen voor alle prinsen en prinsessen die op 
audiëntie komen tijdens deze fantastische dag. 
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Van de KC 
********** 

 
Let op: deze week is er nog geen (kantine)tent! 
Zoals de meeste wel meegekregen hebben was storm Eunice te machtig voor onze 
tijdelijke kantine. We moesten de afgelopen tijd op zoek naar een oplossing hiervoor. We hebben wat problemen gehad 
met de levering door alles wat er gebeurt in Europa op dit moment, maar vanaf volgende week zal er weer een grote 
tent staan waar we onder kunnen schuilen als het weer zo 
blijft.  
Voor nu dus nog even de paraplu's uit de kast halen en je 
tassen in de container leggen.  
Daarna kunnen we weer iets aangenamer kamperen totdat 
ons nieuwe stekkie in gebruik genomen kan worden. 
 
Groeten, 
 
Stuurgroep Nieuwbouw 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we maar 1 jarige en dat is Malou Veen. Zij wordt 7 april 16 jaar, 
Malou van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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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 

 
Aangenomen als lid: Lena van Bijsterveld (Achilleslidnr. 2586) 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 11.00 uur Achilles D3 - ´t Capproen D1 
 
Zarerdag Veld 10.00 uur Achilles F2 – Die Haghe F2 
  12.00 uur Achilles 7 – Paal Centraal 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma 
 
ZATERDAG 09 APRIL 

 za 09/04 12:00 

 Achilles 7 - Paal Centraal 3 

 Pomonaplein in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 12:00 

 KZ Danaiden B1 - Achilles B1 

 Montgomerystraat in Leiden oefenwedstrijd 

 za 09/04 12:00 

 Dunas B2 - Achilles B3 

 Stokroosveld in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 11:00 

 Dunas C3 - Achilles C2 

 Stokroosveld in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 11:00 

 KZ Danaiden E2 - Achilles E2 

 Montgomerystraat in Leiden oefenwedstrijd 

 za 09/04 10:00 

 Die Haghe E2 - Achilles E3 

 Baambruggestraat 10 in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 09:00 

 Die Haghe E3 - Achilles E4 

 Baambruggestraat 10 in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 10:00 

 Fortuna | Delta Logistiek E8 - Achilles E5 

 Kruithuisweg-Oost in Delf toefenwedstrijd 

 za 09/04 09:00 

 Die Haghe F1 - Achilles F1 

 Baambruggestraat 10 in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 09/04 10:00 

 Achilles F2 - Die Haghe F2 

 Pomonaplein in Den Haag oefenwedstrijd 
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MAANDAG 11 APRIL 

 ma 11/04 18:30 

 ALO C1 - Achilles C1 

 Bosjes van Pex in Den Haag oefenwedstrijd 
DINSDAG 12 APRIL 

 di 12/04 18:00 

 Die Haghe D1 - Achilles D1 

 Baambruggestraat 10 in Den Haag oefenwedstrijd 
ZATERDAG 16 APRIL 

 za 16/04 13:45 

 ALO A2 - Achilles A2 

 Bosjes van Pex in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 16/04 13:00 

 Refleks B1 - Achilles B1 

 Prinses Irene in Rijswijk toernooi 

 za 16/04 12:30 

 ALO B1 - Achilles B2 

 Bosjes van Pex in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 16/04 13:00 

 Pernix B1 - Achilles B3 

 onbekend in oefenwedstrijd 

 za 16/04 11:00 

 KVS | Maritiem C1 - Achilles C1 

 Cas van Dijkpark in Scheveningen oefenwedstrijd 

 za 16/04 12:00 

 Pernix C4 - Achilles C2 

 onbekend in oefenwedstrijd 

 za 16/04 11:30 

 Refleks D1 - Achilles D1 

 Prinses Irene in Rijswijk toernooi 

 za 16/04 11:15 

 ALO D1 - Achilles D2 

 Bosjes van Pex in Den Haag oefenwedstrijd 

 za 16/04 10:00 

 ALO D2 - Achilles D3 
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 Bosjes van Pex in Den Haag oefenwedstrijd 
DINSDAG 19 APRIL 

 di 19/04 20:30 

 Dunas 2/3/4 - Achilles 5 

 Stokroosveld in Den Haag oefenwedstrijd 
WOENSDAG 20 APRIL 

 wo 20/04 19:30 

 VEO B2 - Achilles B2 

 Westvliet in Voorburg oefenwedstrijd 
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Volgende week zaterdag 9 april 
 

 
Zie oefenprogramma!! 

  

 
 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


