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Op naar het jubileum 
******************* 

 
Nog drie weken en dan is het zover. Wat uniek om het eeuwfeest te mogen 
meemaken. Ik herinner mij nog goed dat mijn ouders mij een halve eeuw geleden 
de voortent, die ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum aan het clubhuis was 
aangebouwd, lieten zien. Er was een mooie fotocollectie aan de wand gemaakt en ik stond als één van de laatsten op de 
opgehangen ledenlijst vermeld, want ik was op 1 september 1972 net lid geworden.  
 
De voortent was ook nog gestoffeerd met de voor die tijd zeer populaire Heugaveld tapijttegels. Wat vond ik het geweldig 
dat die tegels na de afbouw van de voortent een tweede leven kregen in onze huiskamers aan de Akeleistraat 61. Zo ben 
ik nog vele jaren aan het 50-jarig jubileum herinnerd.  
 
Er volgden daarna nog vele jubilea. Daar heb ik eveneens herinneringen aan. Bij het 60-jarig jubileum mocht ik met nog 
een paar anderen in de spiksplinternieuwe Vlonder blijven slapen omdat vanwege de festiviteiten er ook een soort 
aanbouw was waardoor het alarm het niet deed. Het leek de jubileumcommissie een goed idee daar ’s nachts wat 
waakhonden voor te leggen die de boel konden bewaken. Of ik daar nou de ideale persoon voor was weet ik niet, maar 
ik vond het wel geweldig om te mogen doen. Bij datzelfde jubileum mocht ik ook een bijdrage leveren aan een speciale 
uitgave van de Leeuwenkrabbels, de Achillespees geheten.  
 
Daarbij deed ik een voorspelling hoe enkele van mijn leeftijdsgenoten er bij het 75-jarig jubileum bij zouden lopen: 
inmiddels getrouwd en wie met wie. Leuk om te doen maar van mijn voorspelling is niets uitgekomen. Bij het 65-jarig 
jubileum mocht ik in de bediening bij het diner. Wat mij daarvan het meest is bijgebleven, was de toespraak van Manus 
Speijer. Niet zozeer de inhoud daarvan, maar de vorm was zeer apart. Hij keerde zijn rug naar alle aanwezigen en ging 
vervolgens tien minuten staan oreren. Zijn probleem was dat hij niet het lidnummer 1 met een letter erachter had 
gekregen, ofschoon hij wel tot de oprichters behoorde. Om zijn misnoegen daarover kracht bij te zetten koos hij voor 
deze protestvorm.  
 
Er volgden nog vele lustrumvieringen met onder andere het 75-jarig jubileum met een spetterende optreden van Rosa 
King en Hans Dulfer. Hoe meer jubilea je meemaakt des te vager de herinnering welke specifieke gebeurtenis bij welk 
lustrum hoort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ik weet nu al dat ik het eeuwfeest zeker niet ga vergeten. Vier dagen achtereen spektakel. Ik verheug me er zeer op 
en met name ook de wedstrijd, die ik met mijn oud-teamgenoten tegen het huidige eerste mag spelen.  
Tot het weekend van 1 oktober! 
 
Groeten, 
Frits Broers  
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ACHILLES WALL OF FAME! 
**************************** 

 
We kleden onze kantine beetje bij beetje meer aan, om het ook echt een thuis te laten zijn. Onderdeel daarvan wordt 
onze eigen ‘Wall of Fame’; een fotowand met plek voor 264 foto’s die laten zien hoe fantastisch onze club is. 
En daar kun jij - als vrijwilliger van Achilles! - invloed op uitoefenen. We vullen de wand graag met korfbal & Achilles 
gerelateerde foto’s. Het mag een foto van jezelf zijn, de leukste kampherinnering, je favoriete ploegfoto, meest 
memorabele feest, kampioensfoto of van iemand die je wilt laten vereeuwigen op de Achilles Wall of Fame. 
 
Heb jij een parel van een plaatje?!  
Stuur jouw digitale (!) foto voor 25 september naar audrey@ontwerpbureau3.nl! 
Heb je een foto van lang lang lang geleden? Scan ‘m dan zelf even in! 
Vermeld in je mail ook even wat jouw vrijwilligerstaak binnen onze club is. 
Alle foto’s worden omgezet naar een vierkant (!) zwartwit beeld van 20 bij 20 cm. Houd daar rekening mee. 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Audrey 
 
 
 
  

mailto:audrey@ontwerpbureau3.nl
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Van de KC 
********** 

 
De Kantinecommissie is op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers! Achilles heeft 
met de bouw van ons nieuwe onderkomen enorm veel potentie. 
Om al deze oude en nieuwe activiteiten te kunnen managen zijn we op zoek naar 
versterking. 
We zijn op zoek naar aanpakkers voor achter de bar, in de keuken, of wil je de schoonmaak coördineren, kantineroosters 
maken, goederen in ontvangst nemen, bij ons kun je alle kanten op!  
Wil jij ons kleine team komen versterken, spreek dan een van de 
KC-leden aan, en dan zorgen we samen voor een juiste invulling. 
De juiste persoon op de juiste plaats!  
Vele handen maken licht werk! 
En ons motto: “baeter ne bauk vant zaupe, as ne kroef vant 
kraupe!” 
 
Rene 
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 september 
1 oktober 
 

Reunie oud leden 
Opening nieuwe kantine 

  

 
 
 

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

 
Achilles – DES 11-13 
Achilles 2 – DES 2 11-11 
Achilles 3 – KOAG 2 9-13 
Groen Geel 3 – Achilles 4 15-19 
Die Haghe 4 – Achilles 5 17-14 
KZ Danaiden 11 – Achilles 7 29-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – DES 11-13 
Velocitas – Maassluis 21-12 
Sporting Trigon – Victum 12-19 
HKV/Ons Eibernest – Refleks 16-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 1 1 0 0 2 21 12 9 
Victum 1 1 0 0 2 19 12 7 
DES 1 1 0 0 2 13 11 2 
Refleks 1 1 0 0 2 17 16 1 
HKV/Ons Eibernest 1 0 0 1 0 16 17 -1 
Achilles 1 0 0 1 0 11 13 -2 
Sporting Trigon 1 0 0 1 0 12 19 -7 
Maassluis 1 0 0 1 0 12 21 -9 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles - DES 
Zaterdag 10-09-2022 
 
De start van de nieuwe competitie. 
Na een fantastische voorbereiding waren wij met team 1 er helemaal klaar voor. 
De start van een nieuw seizoen met dan eindelijk de nieuwe kantine en kleedkamers.  
Om te beginnen natuurlijk fantastisch dat we kunnen gaan genieten van deze faciliteiten. 
Het programma Achilles 1 - DES 1. Het was een mooie zonnige zaterdag met een goed gevuld Pomonaplein. 
Zoals altijd kwam het publiek ons week aanmoedigen altijd fijn om te zien. 
Het vertrouwen in onze ploeg was er en we hadden een plan bedacht om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. 
Na een goede start van DES liepen wij helaas achter de feiten aan... 
Na goed terug knokken maakten we weer gelijk, hierna liep DES weer uit en bij rust was het 6 - 9. 
Er volgden wat wissels en een andere aanpak we kwamen terug tot 1 punt verschil maar helaas na alle kansen die wij 
creëerden lukte het niet om de wedstrijd in ons voordeel om te buigen. 
De wedstrijd werd verloren met 11 - 13. Aankomende tijd gaan wij weer hard trainen en zorgen dat we meer scoren. 
Zo kunnen we ervoor gaan zorgen dat we met punten op zak kunnen genieten van ons mooie nieuwe complex. 
 
Helaas een valse start van het seizoen. We hebben een fantastische selectie en een super staf. 
Met deze groep gaan we ervoor zorgen dat we mooie dingen gaan laten zien. 
Iedereen bedankt voor de support en hoop dat iedereen nog fijn heeft kunnen genieten van het mooie clubhuis. 
 
Graag zien we natuurlijk iedereen bij de volgende wedstrijden 
GR Cliff 
 
Achilles 2 - Des2 
Op zaterdag 10 september was het zover de start van de competitie. We mochten het 
seizoen thuis aftrappen tegen DES. We gingen goed van start we kwamen al snel voor 
met 2-0 en we begonnen scherp. Helaas lukte het niet om deze lijn door te zetten in 
de rest van de wedstrijd. 
 
Na de 2-0 lukte het ons niet meer om onze zuiverheid vast te houden. Hierdoor was 
de rust stand 6-3 en stonden we dus 3 punten voor, maar hadden we het al kunnen en 
moeten beslissen.  
 
Dan de tweede helft. We wisten wat er moest gebeuren, AFRONDING. En moesten onze goed lopende aanvallen 
belonen met goals.  
 
We bleven lang op voorsprong maar het lukte ons niet om een groter gat te slaan. Het tegen overgestemde gebeurde 
zelfs. Des kwam terug en ging ons zelfs voorbij. Vanaf de 8-8 eerst het 8-9 en liepen wij achter de feiten aan.  
Gelukkig wisten we in een van de laatste minuten de 11-11 nog te maken en er een punt uit te slepen. 
 
Cino 
 
Achilles 3 – KOAG 2 
Eindelijk stond dan weer een competitieweekend op het programma. De eerste van het nieuwe seizoen, nadat we vier 
weken geleden met de selectie zijn begonnen aan de voorbereiding. Een goede en leuke voorbereiding met een aantal 
oefenwedstrijden, een trainingsweekend naar Antwerpen en natuurlijk het vormen van de teams. Bij dit laatste kwamen 
er zoals altijd teleurstellingen om de hoek kijken voor sommige spelers, maar nadat de teams bekend waren stonden 
eigenlijk al heel snel alle neuzen in dezelfde richting en is ook al zeker progressie te zien op de trainingen. Het is een vrij 
nieuw team met een mix van spelers afkomstig uit het 2e,3e,4e en A1 van vorig jaar. Het is dan ook logisch dat het zo aan 
het begin van het seizoen nog zoeken is om goed op elkaar ingespeeld te raken, maar zoals gezegd zien we daar met de 
week verbetering in.  
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En dus stond zaterdag de eerste competitiewedstrijd tegen KOAG op het programma. De omstandigheden waren perfect. 
Waar eerst regen voorspeld was, scheen de zon gedurende de hele dag, de nieuwe kantine werd voor het eerst geopend 
en in gebruik genomen en iedereen had zin om te gaan knallen. Een aantal van het team hebben vorig jaar tegen KOAG 
3 gespeeld, maar over hun 2e team wisten we nog vrij weinig en dus gingen we vooral uit van onze eigen krachten. We 
begonnen de wedstrijd best aardig, het spel was goed en verdedigend zaten we er ook goed bij. Wij wisten steeds de 
voorsprong te houden, waar we ook de voorsprong uitbouwden tot eerst 3-1 en later 5-3. Na de 5-3 zakte het aanvalsspel 
in, er werden te veel fouten gemaakt en er werden verkeerde beslissingen genomen waardoor we soms te snel de bal kwijt 
raakten. Daarnaast zat het ook niet mee in de afronding. We bleven echt wel genoeg kansen krijgen, maar de bal wilde 
maar niet door dat gele ding gaan. Dit leidde tot een 5-6 achterstand in de rust.  
 
In de rust was iedereen het erover eens, we deden onszelf tekort. Die kansen moesten we gewoon gaan afmaken en dan 
zouden we echt wel deze wedstrijd over de streep kunnen trekken. Na rust bleek die deksel helaas nog steeds op de korf 
te zitten en kwamen we maar niet in een lekker ritme om goals te blijven maken. Hoewel we net zoals in de eerste helft 
het beste van het spel lieten zien, wist KOAG een stuk effectiever met hun kansen om te gaan. Waar we nog tweemaal 
terugkwamen tot 1 goal achterstand, konden we dit niet doorzetten en tot een gelijkmaker of een voorsprong komen. Dit 
resulteerde in een teleurstellende 9-13 nederlaag en dus 0 punten in een wedstrijd waarin zeker meer haalbaar was. 
 
Later op de dag leken het 2e en het 1e hetzelfde probleem te ondervinden en al die kansen maar niet af te kunnen maken. 
Laten we het erop houden dat je altijd in het seizoen een offday hebt en dat we die nu met de gehele selectie hebben 
gehad. Komende week gaan we er weer hard tegenaan op de trainingen en dan staat zaterdag een uitwedstrijd in Dordrecht 
tegen Oranje Wit 3 op het programma. Een oude bekende van vorig jaar voor het 3e, waar we met alle vertrouwen heen 
kunnen gaan om de eerste 2 punten te pakken van het seizoen. Koppies op met z’n alle, het is pas de eerste wedstrijd en 
we gaan er een prachtig seizoen van maken!  
 
Mark 
 
Groen-Geel 3 – Achilles 4 
15.00 uur, Achilles 1 is al bezig. Ondergetekende heeft er al een halve 
wedstrijd op zitten in het derde, maar wij vertrekken nu pas richting Wormer. 
We kennen leukere zaterdagen, aan de andere kant we kunnen deze maar meteen gehad hebben.  
Aangekomen bij Groen-Geel lopen we als echt team gezamenlijk het veld op. We zien ze kijken naar onze nieuwste 
aanwinst. Die overigens meteen een goede theorie had, wij hadden lang in de auto gezeten, maar zij waren waarschijnlijk 
eerder al met het tweede mee naar Veenendaal, dus zouden nog wat suffer zijn dan wij.  
Als dames zijn we toch wat onder de indruk, we missen Katrien, dus zonder onze enige lange dame, moeten we het tegen 
vier bomen van dames opnemen die tijdens het inschieten ook nog eens alles erin schieten. Maar het is het inschieten. 
 
De wedstrijd dan. Zoals op het veld al gemerkt, zo’n eerste wedstrijd is toch een soort van oliebollen wedstrijd. We komen 
er moeilijk in. Wel maken wij het eerste doelpunt, komen we op 1-3, draait Groen-Geel het om naar 5-3, maar blijft het 
spannend tot aan de rust 9-8.  
 
We voelen en weten allemaal dat we deze wedstrijd kunnen winnen, na rust 9-9, toch weer 11-9. Quincy legt er vlak voor 
hij moegestreden is nog één in en tot 14-14 gaat het gelijk op. We besluiten de dames om te zetten voor iets meer 
aanvallende dreiging. Missen nog een stip (3 in totaal), maar de dames wissel pakt goed uit en we komen op 14-16. 
Invalster Nikki maakt de belangrijke 14-17 met nog 5 minuten op de klok. Toch nog 15-17. Audrey die wel degelijk kan 
schieten met de 15-18 en invaller Xander pakt ook zijn doelpuntje mee, eindstand 15-19.  
 
Lekkere eerste punten en zoals Tjitse in de rust al zei: de terugweg van één uur en een kwartier is een stuk leuker als we 
winnen.  
Bij het halen van het drankje in een lege Groen-Geel kantine hoorde ik de trainers van Groen-Geel met elkaar praten. 
Ontevreden, terecht misschien wel. Maar de afsluiting van hun gesprek maakte het gevoel van de overwinning nog wat 
lekkerder: Zucht…. Achilles 4…….. 
 
Nee, Achilles 4!! En de eerste punten zijn weer binnen! 
Nikki, Quincy en Xander, bedankt voor het invallen! 
 
Mandy 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
KCR A1 – Achilles A1 14-8 
Achilles A2 – Phoenix A3 7-6 
Achilles B1 – KVS B1 11-15 
Achilles B2 – ONDO B4 13-6 
Valto B4 – Achilles B3 9-5 
Fortuna C2 – Achilles C1 17-4 
Vriendenschaar C1 – Achilles C2 4-6 
Maassluis D1 – Achilles D1 7-8 
Achilles D2 – KVS D1 5-11 
Vitesse D2 – Achilles D3 5-10 
Achilles E1 – Valto E4 16-1 
Achilles E2 – Lynx E1 14-1 
DES E2 – Achilles E3 1-7 
DES E3 – Achilles E4 0-4 
Achilles F1 – korbis F1 14-4 
Achilles F2 – Valto F2 2-4 
 
Net als de (meeste) andere teams begon ook de D1 dit weekend aan de competitie. We misten twee spelers, maar gelukkig 
was Mila bereid om met ons mee te gaan, wat helaas wel ten koste van haar eigen wedstrijd ging. 
We reisden af naar Maassluis om ons, net als vorig seizoen, te meten met hun D1. Vorig jaar werd er vier keer gewonnen, 
waarbij het lang niet altijd makkelijk ging, Maassluis verdedigt goed. Het was dus even afwachten hoe veel van het team 
van vorig jaar er nog stond, want als dat er veel waren, dan kon het weleens een pittige wedstrijd gaan worden. Dat bleek 
ook al vrij snel. Waar we op de trainingen wel bezig zijn geweest met voorverdedigen, blijft het in een wedstrijd toch 
lastig. Drie keer te laat betekende drie keer een tegendoelpunt. Maar de D1 is een team dat snel leert. Dat bleek vorige 
week tegen ONDO en dat bleek ook deze zaterdag. Aanvallend hadden we het aanvankelijk lastig. Er waren 
mogelijkheden, maar die werden niet altijd gezien. Ook hier blijkt dat erop trainen toch echt iets anders is dan het in een 
wedstrijd gebruiken. Toch wisten we een doelpuntje te maken voor de vakwissel, die kwam bij 3-1. 
Na de vakwissel maakten we al vrij snel de aansluitingstreffer, maar de tweede verdediging moest ook nog even inkomen, 
dus Maassluis liep weer uit naar 5-2. Het tempo in onze aanval lag echter hoog. Bovendien had Maassluis in dit vak wat 
meer moeite met voorverdedigen, waardoor we makkelijker tot kansen kwamen. Direct na de 5-2 viel dan ook de 5-3 en 
niet veel later maakten we voor de tweede keer de aansluitingstreffer. Maassluis had echter het laatste woord voor de rust, 
waardoor we met een 6-4 achterstand aan de limonade gingen. 
De tweede helft waren we verdedigend veel scherper dan de eerste. Maassluis kreeg steeds meer moeite om kansen te 
creëren. Aan de andere kant had ons eerste aanvalsvak het ook niet altijd makkelijk. Er werden wel kansen gecreëerd, 
maar ze wilden er maar niet in. Wel werd er voortdurend keihard gewerkt, zowel aanvallend als verdedigend, waardoor 
we met enige regelmaat een verloren bal weer terug wisten te veroveren voor deze in het andere vak kwam.  
Bij de vakwissel stond de ruststand nog altijd op het scorebord. Daar kwam echter verandering in, want Tim kwam een 
paar keer goed voor zijn tegenstander, waardoor hij wat acties aan kon geven. Het leverde voor de derde keer deze 
wedstrijd de aansluitingstreffer op. Onder luidkeelse aanmoediging van het publiek ging de D1 vervolgens hartstochtelijk 
op jacht naar de gelijkmaker. Verdedigend hadden we het nog steeds goed op orde en Maassluis begon nerveus te worden. 
Dit uitte zich in veel plaatsfouten, waar wij dankbaar gebruik van maakten. Na de 6-6 kwam het besef dat er een 
overwinning gehaald kon worden en met nog een minuut of vijf op de klok leek met 6-7 de winnende gemaakt te zijn. 
Maassluis hield het echter spannend door daarna zijn enige doelpunt van de tweede helft te maken. 
De D1 ging hierna onder zo mogelijk nog luidere aanmoediging opnieuw op zoek naar de voorsprong en met een schot 
van recht achter de korf werd die ook gevonden. Toen de verdediging vervolgens de bal onderschepte leken de punten 
in de tas, maar bij het uitwerken ging het toch nog mis. Maassluis kreeg hierdoor nog een goede kans, maar het vizier 
stond niet meer scherp. Uitwerken bleek daarna niet meer nodig, want de scheidsrechter floot de wedstrijd af. 
Het was een leuke, spannende wedstrijd waar vooral complimenten moeten worden gegeven voor de vechtlust van de 
D1. Ondanks de bijna voortdurende achterstand werd er keihard gewerkt en uiteindelijk leverde het nog een mooi 
resultaat op. Komende week weer verder schaven aan het spel en dan wacht zaterdag met KCR een nieuwe uitdaging.    
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles B2 – ONDO B4 
We hadden de wedstrijd 13-6 gewonnen. 
Ik vond het een goede start van het seizoen.  
We stonden meteen al voor, ookal wonnen we deed de tegenpartij Ondo het ook 
goed. We hadden veel kansen die we goed afmaakten 
 
B2 Lisette Houwing 
 
 

DES E2 – Achilles E3 
Na twee oefentoernooien en een aantal weken trainen was het eindelijk zover: de eerste 
competitiewedstrijd. Voor deze wedstrijd moest de E3 afreizen naar Delft waar de E2 van 
DES de tegenstander zou zijn. Bij het verzamelen aldaar zochten de kids elkaar op in het 
minispeeltuintje; met het teamgevoel gaat het in ieder geval al goed!  
 
Bij de wedstrijdbespreking op de pingpongtafel werden wat punten van de training herhaald 

en werd de ingestudeerde openingsbal nog even besproken. De jongens hadden misschien last van wat wedstrijdspanning, 
want na de bespreking moesten ze eerst even plassen…. Daarna was het tijd om warm te lopen en in te schieten, zodat 
er scherp aan de wedstrijd begonnen kon worden. Bij de E3 begon Ella langs de kant, waardoor de wedstrijd begonnen 
werd met Frederique, Olivia, Jase en Brandon.  
 
De E3 vloog uit de startblokken met 3 doelpunten in 7 minuten; een mooi begin dus! Helaas waren er wel wat 
slordigheden in de passing; veel te veel werd er voor de lange bal gekozen met balverlies tot gevolg. Gelukkig bleven  de 
kids van de E3 bij balverlies meteen goed bij hun meisjes en jongetjes. Hierdoor kon DES de bal niet snel en goed kwijt, 
waardoor zij aanvallen hadden zonder schotpogingen. Uiteindelijk werd de rust behaald met een mooie 0-4 stand. 
 
Aangezien de E3 in de 1e helft de bal niet uit genomen had, was de eerste kans voor de ingestudeerde openingsbal het 
uitnemen in de 2e helft. De kids stonden klaar in afgesproken opstelling en vol spanning werd er gewacht op het influiten 
van de goed leidende scheidsrechtster. Zou het lukken? …….. Nee, de kids stonden met hun neuzen de verkeerde kant 
op, waardoor er van kant gewisseld moest worden. Daardoor kwam de bal bij de verkeerde E3-er in de handen, waardoor 
er te veel verwarring ontstond om tot een goede openingsbal te komen. Gelukkig herpakten de kids zich snel en maakten 
er  0-5 en 0-6 van, waarna DES via 1-6 iets terug deed. Vlak voor het eindsignaal werd de 7-klapper compleet: 1-7. 
 
Het meegereisde publiek was tevreden met de leuke wedstrijd die zij gezien hebben. De coach was ook tevreden, want 
een aantal dingen van de training waren terug te zien in de wedstrijd.  
 
En het belangrijkste? De kids waren ook tevreden, want ze hadden een leuke wedstrijd gespeeld. En daar doen we het 
uiteindelijk voor! 
 
De volgende wedstrijd van de E3 is a.s. zaterdag thuis om 9:15. Speel je zelf ook thuis? Kom gerust eerder naar het veld 
om te kijken en aan te moedigen! Ben je vroeg wakker? Bestel een bakkie koffie/thee in de nieuwe kantine, kijk naar de 
E3 en ga daarna (pas) je boodschappen doen. 
 
Of zet je wekker, dat mag ook natuurlijk. 
 
Tot zaterdag of tot het volgende verslag! 
 
Leon 
 
 
 
 
  

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

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
4 jarige deze week. We beginnen 13 september, dan zijn Sem Maas en Lara 
Holder jarig. Sem wordt 13 en Lara 7. De volgende jarige is Roos de Jong, zij 
viert 18 september haar 8e verjaardag. En de laatste deze week is Roos vd Laaken, 
zij wordt 19 september 11 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie 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 

 
Aangemeld als lid: Damjan (D.) Stanojevski 
 Den Haag 
 Geb.datum: 12-08-2017 
 
 Martin (M.) Stanojevski 
 Den Haag 
 Geb.datum: 12-07-2019 
 
Aangemeld als recreant: Bart-Jan van Boltaringen 
 Den Haag 
 Geb.datum: 08-10-1976 
 
Aangenomen als lid: Fay Looijenstein (Achilleslidnr. 3172) 
 Kik Noppe (Achilleslidnr 3173) 
 Gerald van Dijk (Achilleslidnr. 2963) 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Mieke Deurloo 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E4 – Phoenix E3 
 09.00 uur Achilles B2 – Phoenix B2 
 09.15 uur Achilles E3 – Dunas E2 
 09.25 uur Achilles C2 – IJsselvogels C3 
 11.00 uur Achilles D3 – KCC/CK Kozijnen D2 
 11.20 uur Achilles C1 – KVS/Groeneveld Keukens C1 
 11.15 uur Achilles A1 – KVS/Groeneveld Keukens A1 
 13.35 uur Achilles 6 – DES 6 
 13.35 uur Achilles 5 – De Meervogels 4 
 14.25 uur Achilles 4 – KZ/Thermo4U 4 
 14.30 uur Achilles D1 – KCR D1 
 
 
Zondag 10.45 uur Achilles 7 – Sporting Trigon 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week za 24, zo 25, di 27 en do 29 september 
 

Achilles – Victum 
Refleks - Achilles 
Achilles 2 – Victum 2 
Refleks 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Swift 2 
HKC 2 – Achilles 3 
Refleks 3 – Achilles 4 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 
Achilles 6 – Thor 2 
Dunas 4 – Achilles 7 
VEO A1 – Achilles A1 
Tempo A4 – Achilles A2 
Achilles B1 – Korbis B1 
Maassluis B2 – Achilles B2 
Achilles B3 – Phoenix B3 
Weidevogels C1 – Achilles C1 
Avanti/Post Makelaardij C4 – Achilles C2 
Achilles D1 – VEO D1 
ONDO D2 – Achilles D2 
Refleks D2 – Achilles D3 
Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E2 
Achilles E2 – Die Haghe E2 
ONDO E2 – Achilles E3 
Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E4 
ALO F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Maassluis F1 

Za 14.30 uur 
Do 20.45 uur 
Za 13.00 uur 
Do 19.30 uur 
Za 11.30 uur 
Di 20.30 uur 
Za 11.00 uur 
Zo 14.45 uur 
Za 12.40 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.10 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.25 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.15 uur 
Za 09.10 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.05 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 

 

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

WASROOSTER 
19-09 Anneke Zoutendijk 
26-09 Coby Linse 
03-10 Marian Lijmbach 
10-10 Olga van Reijn 
17-10 Majka Deurloo 
 
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! 
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