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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com   
  + website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com 
  + website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail:wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@gmail.com 
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: roel.westgeest@xs4all.nl 
Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
Contactpersoon Recreanten 
  Susan Middeldorp 
  Tel: 06-51031491 
  e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Achilles online 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: info@hkvachilles.nl 

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 48636782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ingrid van Dortmont 
 Tel: 06-41766174 
 e-mail: ingenwim@msn.com 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: familie@ahmdegroot.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 

 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
mailto:shirts@hkvachilles.nl
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DRIEDUIZEND LEDEN!!!!! 
************************** 

 
Als er historische Achilles-hoogtepunten in aantocht zijn, dan ben ik daar als de 
kippen bij. Mijn voorganger Fred Broers was een clubhistoricus pur sang die mij de 
kneepjes van het vak heeft bijgebracht. 
Een bezoek aan de Goudreinetstraat was niet ongebruikelijk en de langdurige gesprekken over zwart en wit waren zeer 
interessant. In de Akeleistraat stak ik bij zijn broer Hans en echtgenote Annie ook met regelmaat mijn licht op over 
allerhande kwesties, bekeken we foto’s en namen ruimschoots de tijd om door de geschiedenis heen te wandelen. 
Mijn interesse was Fred niet ontgaan en letterlijk stelde hij mij voor om zijn taak als clubarchivaris over te nemen. Sinds 
midden jaren negentig doe ik dat met veel plezier! 
 
Op 10 april 2002 werd Daphne de Groot het 2.500e lid. En nu vieren wij de aanmelding van het 3.000e lid, een nieuw 
hoogtepunt in de rijke clubgeschiedenis. Uiteraard laten wij dat niet ongemerkt voorbij gaan.  
Iets meer dan 94 jaar nadat oprichters Theo Lange, Rut van der Veen, Grada Basset, Jo van der Voet, Fik Krens, Wim 
Wessels, Cor Wiersma, Jeanne de Wit en Manus Speijer (leden 1a t/m 1i) lid waren geworden, verwelkomen wij de 11 
jarige Siddarth Asarfi in de Achilles-familie.  

 
Ooit heb ik in op de historiepagina de website de voorspelling gedaan, gebaseerd op basis van gemiddelden, op welke 
dag het 3.000e lid zich zou aanmelden. Daar vond je mijn prognose! Helaas was de huidige tekst van voor de crash van 
www.hkvachilles.net niet meer beschikbaar maar het is gelukt om de voorspelling van 9 jaar geleden (december 2007) 
op te sporen in een oud document met een backup van de toenmalige teksten: 3.000e lid: in het weekend van 
zaterdag/zondag 2/3 september 2019 (dit heb ik  

gebaseerd op het huidige gemiddelde vanaf 10 april 2002 t/m 2 september 2007, een  
aanwas van 160 leden).  
 
Perfect dat ik er flink naast zat, ik heb mij een kleine 3 jaar verrekend, om precies te zijn 2 jaar en 9,5 maand. De 
samensmelting met Ready heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. 
 
Laten we ons ten doel stellen om met vereende krachten de komende tien jaar het aantal leden op te krikken naar 3.333. 
Dat moet kunnen! 
Met een gemiddelde van 31,91 nieuwe leden in 94 jaar leggen we nu de lat een beetje hoger namelijk 33,3 leden per jaar. 
Op de eerstvolgende JAV benoemen we een Opperhoofd Ledenwerving, die met de medewerking van veel vrijwilligers 

http://www.hkvachilles.net/
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de stijgende lijn bewaakt. En met de categorie buitengewone leden kunnen we ook een mooie slag slaan als het op het 
aantal leden aankomt. 
 
Alle aandacht ging op 18 februari 2017 uit naar ons 3.000e lid Siddarth, de jubilaris die tijdens de thuiswedstrijd van 
Achilles 1 in het zonnetje werd gezet.  
 
Harald Braakman 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Ton van der Laaken hoofdtrainer Achilles 
Per ingang van het volgende seizoen zal Ton van der Laaken als hoofdtrainer aan 
de slag gaan bij HKV Achilles. Van der Laaken, lid van verdienste en dus een 
goede bekende van de vereniging, heeft een schat aan ervaring in het topkorfbal. Als coach en als scheidsrechter 
acteerde hij op het hoogste niveau. We zijn dan ook trots dat deze ras-Achilliaan weer op het oude nest terugkeert. 
 
Onder zijn leiding hoopt Achilles de opwaartse lijn richting topkorfbal, die onder de huidige hoofdtrainer Robèr Pronk 
al resulteerde in promotie naar de Overgangsklasse, verder door te zetten.  
 
Ook vernieuwing op Achilles 2 
Als eindverantwoordelijke voor de selectie zal hij gaan samenwerken met een nieuw trainersduo op Achilles 2: Martin 
Vrolijk en Rob van Ee . Beiden brengen, met hun verleden bij respectievelijk KVS en HKV/Ons Eibernest, ervaring in 
het topkorfbal en zijn al langer betrokken bij de jeugdopleiding en ambities van Achilles.  
 
Begeleidingsteam 
De volgende stap in deze ambities zal door de staf samen met een nieuw te vormen begeleidingsteam gemaakt gaan 
worden. Op de achtergrond werken wij aan de verdere invulling van dit team. We zijn blij te kunnen melden dat 
Marieke van Maldegem de rol van teambegeleidster zal gaan vervullen.  
 
We verwelkomen Ton, Martin, Rob en Marieke als frisse, nieuwe gezichten bij de selectie en wensen hen alvast veel 
succes in hun nieuwe rol. 
 
Dank huidige staf 
Met de aanstelling van de nieuwe staf, is dit ook het moment om Robèr Pronk en Frank Baars te bedanken voor de 
grote bijdrage die zij hebben geleverd aan de successen van Achilles 1 en 2 en de opwaartse lijn die wij als vereniging 
hebben ingezet. Wij zijn hen zeer dankbaar voor hun betrokkenheid, inzet en de prettige samenwerking en hopen dat 
zij nauw betrokken blijven bij de vereniging. 
 
Focus op handhaving en kampioenschap 
De voorbereidingen op het aankomende seizoen zullen de komende weken achter de schermen voortgezet worden. Wij 
houden jullie daarover op de hoogte. Voor Achilles 1 en 2 staat nu vooral succesvolle afronding van het zaalseizoen 
voorop, wij hopen in de zaal op handhaving voor Achilles 1 en een kampioenschap voor Achilles 2.  
 
Laten we hen als vereniging en supporters met elkaar steunen in deze sportieve uitdaging! 
 
Sportieve groet, 
De Topsport Commissie 

 
Het resterende programma van de selectie: 

18/2  15.45 uur Achilles 2 - Rust Roest 2 
18/2  17.10 uur Achilles 1 - Rust Roest 1 

 

21/2  21.00 uur  Achilles 1 - Tilburg 1 
 

11/3  14.20 uur RWA 2 - Achilles 2 
11/3  18.45 uur Tilburg 1 - Achilles 1 
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Uit de ziekenboeg 
**************** 

 
Jullie hebben ongetwijfeld de afgelopen weken Malou Abbas gemist bij Achilles. Zij is 
getroffen door een virus, wat ervoor heeft gezorgd dat ze voorlopig veel rust moet 
houden. Haar taken als jeugdsportcoordinator worden zo goed als mogelijk 
overgenomen. Zodra het herstel het toe laat zien we Malou ongetwijfeld zo snel 
mogelijk weer terug bij Achilles! 
 
Gr, 
Patrick Beekhuizen 
 
Wout Broers 
 
Update zondag 19 februari 21:00 uur 
Wout is sinds vrijdagmiddag weer overgebracht naar het Westeinde. Omdat niet direct duidelijk is/was waarvoor 
hebben we even gewacht met berichtgeving totdat er wat meer bekend zou zijn. Daarom nu in het kort vanaf vrijdag j.l. 
 
Vrijdag 17 februari 2017: 
Tegenslag: Wout is teruggebracht naar Westeinde. Zijn bloeddruk is te hoog en in het ziekenhuis onderzoekt men wat 
er aan de hand is/kan zijn. Wout blijft in ziekenhuis voor nader onderzoek. 
 
Zaterdag 18 februari 2017: 
Nog meer onderzoeken, want de bloeddruk is nog steeds niet goed onder controle. 
Voor de wedstrijd van Achilles 1 een videoboodschap van publiek (applaus) aan Wout gestuurd waarop hij heel geroerd 
reageerde. Hij bedankt iedereen heel hartelijk voor de filmpjes, de aandacht, de berichtjes en dergelijke. 
 
Zondag 19 februari 2017: 
Sinds zaterdagavond laat is de bloeddruk eindelijk onder het gewenste maximum gekomen. Wout zal in elk geval 
vandaag nog in Westeinde blijven. 
 
Maandag wachten we nu even af, mogelijk weten we dan meer. 
 
Tot slot. 
Wout is nog erg snel moe daarom het verzoek dat als iemand dat zou willen doen om je te beperken tot korte bezoekjes 
en het te hebben over alles behalve zijn ziek zijn. 
Het lachen is hij gelukkig nog niet verleerd. Dat helpt enorm en houdt de moed erin. 
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Activiteiten Agenda Senioren 
18 feb 
14 mrt 
24 mrt 

Pre carnaval 
Kantine verhuurd 
Klaverjassen 

25 mei 21 comp0etitie 

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

 
Achilles – Rust Roest 17-17 
Achilles 2 – Rust Roest 2 22-11 
Achilles 3 was vrij 
Weidevogels  4 – Achilles 4 11-19 
Achilles 5 was vrij 
Futura 3 – Achilles 6 15-16 
Achilles 7 was vrij 
TOP/Quoratio 7 – Achilles 8 11-9 
Phoenix 6 – Achilles 9 9-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Rust Roest 17-17 
GKV/Enomics – Nieuwerkerk 19-25 
Tjoba – Antilopen/Lancyr Deelen 17-21 
Pernix – Tilburg 28-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS 
Nieuwerkerk 13 24 12 1 0 339 294 45 
Pernix 13 21 10 2 1 362 303 59 
GKV/Enomics 13 16 7 4 2 344 305 39 
Antilopen/Lancyr Deelen 13 15 7 5 1 303 294 9 
Rust Roest 13 9 4 8 1 270 286 -16 
Tjoba 13 8 4 9 0 280 312 -32 
Achilles 12 7 2 7 3 256 282 -26 
Tilburg 12 2 1 11 0 234 312 -78 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 - Rust Roest 1 17-17 
Ik moet eerlijk bekennen dat ik het lastig vind om nu een verslag te schrijven en een helder beeld te vormen over de 
wedstrijd. Enigszins verslagen en vol emotie eindigde voor mij de wedstrijd. Waarom verslagen? Je hebt toch gelijk 
gespeeld? Het voelt echt als een teleurstelling deze keer. Waren we vorige week blij met een gelijkspel tegen Pernix waar 
het voelde als een overwinning is het gevoel na afgelopen wedstrijd precies het tegenovergestelde.  
 
Voor de mensen die het gemist hebben een kleine terugblik over het verloop van de wedstrijd. Een weergaloze eerste 
helft waarbij de goede lijn van vorige week werd doorgezet. Er werd hard gewerkt, rebounds gewonnen en heel strak 
verdedigd. Met name op het verdedigende vlak waren wij ijzersterk en kwam Rust Roest er nauwelijks aan te pas. Dit 
resulteerde in een mooie ruststand van 10-5. 'Wat viel er nog te bespreken?', zou je haast zeggen. Gewoon volhouden 
en doen wat we de eerste helft ook deden en de punten waren binnen. 
 
Rust Roest had duidelijk een flinke oppepper gekregen in de rust en schoten echt uit de startblokken, letterlijk. Schoten 
van afstand gingen loepzuiver door de korf en binnen no-time kwamen ze langszij en zelfs nog op voorsprong. Achilles 
rechtte haar rug en nam op haar beurt de voorsprong weer terug. Waar in de eerste helft de ballen zo makkelijk vielen 
in het vak met Gerald, kostte het tweede helft veel meer moeite om de korf te vinden. Verdedigend kregen we het weer 
onder controle en nu was het aan ons de taak om de trekker over te halen. Dit lukte zo'n 37 seconden voor tijd door 
middel van een koelbloedige Bastiaan die vanaf 2,5m de 17-16 verzilverde. Helaas het mocht niet zo zijn. Door goed 
gebruik te maken van zijn lichaam kreeg de heer van Rust Roest een stip mee op 10 seconden voor tijd en ook deze 
werd koelbloedig afgemaakt. Eindstand 17-17.  
 
Sport is emotie. De blijdschap en trots die loskomen bij een overwinning, met daar tegenover 
de teleurstelling en frustratie bij een verloren pot of punt. Na de wedstrijd ontstond een hoop 
commotie en overheersten teleurstelling en onbegrip. Teleurgesteld, omdat we er niet hebben 
uitgehaald wat erin zit. Door de rollercoaster van emoties na deze pot, kreeg de verwelkoming 
van ons 3000e lid Siddarth niet de volledige aandacht. Ik wil en ik weet dat als ik namens de 
gehele selectie mag spreken dat wij betreuren hoe dit is verlopen en dat we dit graag goed willen maken. Daarom vieren 
we deze mijlpaal graag nog eens goed, door namens de selectie de wedstrijdbal van de eerste veldwedstrijd thuis te 
sponsoren en deze op te dragen aan Siddarth!  
 
Vooruitblik 
Er staan nog twee finales te wachten tegen Tilburg. De eerste is dinsdag aanstaande in Ockenburgh om 21.00 uur. De 
blikken zijn gericht op handhaving en wat gebeurd is, is gebeurd. We moeten doorgaan en knokken voor wat we waard 
zijn. Dinsdag zullen jullie een heel ander Achilles zien. Het is nu de tijd om op te staan en hopelijk zijn jullie daar om 
ons te steunen en dit mee te maken. De Haagsche leeuw in ons heeft wat klappen en deuken gehad hier en daar, maar 
een leeuw zal een leeuw niet zijn als die aan het eind van de dag brullend op de top van de rots staat. 
 
Kjeld 
 
Achilles 2 – Rust Roest 2 22-11 
Afgelopen zaterdag stond alweer de laatste thuiswedstrijd van Achilles 2 op het programma, ditmaal tegen Rust Roest 2. 
Sinds de zwakke en gevoelloze wedstrijd bij deze ploeg uit, waar verloren werd, heeft het tweede sindsdien alles weten 
te winnen en hoefde het geen punten meer te delen of weg te geven. Ondanks het feit dat er sterke wedstrijden werden 
gespeeld bij alle return wedstrijden, keken wij als tweede alweer een tijdje uit naar deze specifieke wedstrijd, er viel iets 
goed te maken! En dan vooral voor onszelf, waar we in de uitwedstrijd constant achter de feiten aanliepen, moest er 
zaterdag gewonnen worden! 
 
Het tweede schoot uit de startblokken en wij pakten al snel een voorsprong op Rust Roest. In de beginfase was er nog 
een klein verschil van twee doelpunten, maar al snel werd deze voorsprong groter en werd deze niet meer weggegeven. 
Het verschil werd groter en ondanks dat er door Achilles werd gevochten voor elke bal, werd het nooit meer een hele 
spannende wedstrijd. Met een ruststand van 13-7 zochten wij de kleedkamers op.  
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Welke manier van verdedigen en aanvallen Rust Roest ook probeerde, Achilles had overal een antwoord op en zat er 
zelf verdedigend boven op. Bij een eindstand van 22-11 werd er uiteindelijk afgefloten. Er werd door Achilles 2 zakelijk 
gewonnen en wij deden wat we moesten doen.  
 
Deze overwinning betekent ook dat de kampioenswedstrijd door het jonge tweede is binnen gehaald. Zaterdag 11 
maart zullen wij samen met RWA 2 gaan uitvechten wie er met de titel van door gaat, het is daadwerkelijk alles of niets!! 
Bij deze uitwedstrijd kunnen wij natuurlijk het nodige publiek gebruiken. Wij hebben nog even de tijd om ons klaar te 
maken en wij hopen jullie allemaal zaterdag 11 maart te zien bij onze kampioenswedstrijd! 
 
SAVE THE DATE: 
RWA 2 – Achilles 2 11 Maart 14.20 
 
Hopelijk tot dan!  
 
Julia 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Fortuna A1 16-33 
Die Haghe A1 – Achilles A2  
Achilles A3 – Avanti A4 18-14 
ONDO A5 – Achilles A4 2-13 
Achilles B1 was vrij 
Weidevogels B1 – Achilles B2 12-14 
Achilles B3 was vrij 
Achilles C1 – ONDO C1 6-12 
ODO C1 – Achilles C2 13-2 
Achilles C3 – Madjoe C3 1-16 
Valto D2 – Achilles D1 10-13 
Achilles D2 – Futura D1 2-12 
Pernix E1 – Achilles E1 20-4 
Achilles E2 – Phoenix E2 17-12 
Meervogels E3 – Achilles E3 7-11 
Achilles F1 – ONDO F1 22-11 
Excelsior F1 – Achilles F2 19-5 
Achilles F3 – Lynx F1 6-7 
 
De A2 gaf dit weekend niet thuis en ging keihard onderuit tegen Die  Haghe, 29-14. Aan niets was te merken dat we 
serieus in de problemen zitten en vechten voor onze kans, terwijl we de punten o zo hard nodig hebben. Die Haghe 
werd door een tam Achilles geen strobreed in de weg gelegd en had een hele gemakkelijk avond. Nog 2 wedstrijden te 
gaan, beide tegen Tempo. Dan zal er toch echt wel uit een ander vaatje getapt moeten worden, anders wordt het 
een  mission impossible. Om te beginnen met 200 procent inzet. HET KAN NOG!! 
 
Afgelopen zaterdag speelde de D1 tegen Valto. Redelijk laat in de middag deze keer en na lichte moeite met de route 
(een terugkerend thema lijkt het te worden) konden we om 15.15 uur de wedstrijd starten. De wedstrijd was wisselend. 
De afspraak was om aanvallend te spelen, veel te schieten en elkaar goed aan te passen. Dat lukte bij vlagen heel goed, 
maar bij vlagen mislukte het ook. Maar de focus lag op scoren en aanvallen en dat was mooi om te zien. In het eerste 
aanvalsvak was Mick goed op dreef en schoot zuiver van afstand. In het andere vak lukte het scoren juist via de 
doorbraak. Damien en Elise speelden op de plek van Thijs en Paivi en deden dat uitstekend. Verdedigend hadden ze 
het prima op orde en ook aanvallend speelden ze goed mee. Jordan had Mick zien schieten en dacht, dat kan ik ook. Hij 
had even niet in de gaten dat hij op de middellijn stond. De bal kwam tot bijna halverwege. Tijd voor de rust. Na rust 
(3-7) viel 10 minuutjes alles op zijn plek en werden er zes snelle goals gemaakt. Daarna ging het ineens moeilijker. De 
focus verdween, de stress kwam weer omhoog, afspraken werden vergeten en Valto ging ineens scoren. Ze kregen 
weinig kansen, maar scoorden ze wel. Zo werd het ineens nog even spannend. Gelukkig konden ze ons niet meer 
inhalen en wonnen we de wedstrijd met 10-13. Er zijn mooie aanvallen gespeeld en hele goede goals gescoord. De 
volgende stap is om de goede fases (zoals na de rust) een hele wedstrijd vol te houden. Volgende week een kans om dat 
te proberen tegen VEO. Damien en Elise, bedankt voor het meespelen! 
 
Na de eerste verliespartij van dit zaalseizoen had de E2 een weekendje vrij. We konden dan ook twee weken toewerken 
naar de wedstrijd tegen Phoenix. Een lastige tegenstander die we in de uitwedstrijd maar nipt met 9-10 wisten te 
verslaan. Achilles begon goed en wist de al snel een voorsprong te pakken. Vooral Kiki kon deze wedstrijd wel heel 
makkelijk langs haar tegenstander lopen. Terwijl we op de training een beetje bezig zijn geweest met de bal rondspelen, 
blijkt dit in de wedstrijd nog wel lastig te zijn. We gaan graag voor de doorloop en vergeten regelmatig dat we ook 
gewoon kunnen schieten. Aan de andere kant, als we schieten, staat iedereen te kijken of de bal erin gaat, maar probeert 
niemand de bal af te vangen. Zolang je op die manier doelpunt na doelpunt maakt, dan kunnen de coaches roepen wat 
ze willen, het spel blijft dan een beetje hetzelfde. In deze wedstrijd betekende het, dat we de bal telkens na een schot 
kwijt waren. 
Toch wisten we Phoenix op een goede achterstand te zetten, met rust stond het 12-7. Van de eerdere wedstrijd tegen 
Phoenix wisten we echter dat zij zich daar echter niet snel bij neerleggen en dat we dus nog flink aan de bak moesten. 
Dat bleek dan ook, want Phoenix was in het derde kwart van de wedstrijd een stuk feller. Meteen kregen wij het een 
stuk lastiger. Helemaal omdat we gewoon niet zo fel zijn op de bal. Wij wachtten rustig af tot de bal bij ons was, terwijl 
Phoenix vol achter de bal aanging. Zo lieten we de kaas een beetje van ons brood eten en kroop Phoenix langzaam 
maar zeker dichterbij. Tot twee keer toe wist Phoenix ons tot op twee punten te naderen, maar telkens brachten wij de 
marge op tijd terug naar drie. In de laatste tien minuten, toen we de 15-12 scoorden was het laatste verzet van Phoenix 
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gebroken. Zij konden de energie niet meer opbrengen om goed te verdedigen en zo liepen we in het laatste stuk van de 
wedstrijd nog snel uit naar 17-12, wat uiteindelijk ook de eindstand was. 
Deze week op de trainingen maar weer verder schaven aan ons spel, zodat we volgende week tegen ONDO weer twee 
punten kunnen pakken. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles C3 - Madjoe C3 
De dag begon helaas wat minder, door 3 zieken hadden we op het laatst toch nog een hoop invallers nodig. Deze 
invallers willen we dan  ook hartelijk bedanken, zeker aangezien ze ook  nog bij hun eigen ploegen moesten spelen. We 
begonnen met in de verdediging: Melissa V.  Milla, Kate en Kimberly en in de aanval: Ivy, Melissa L., Paivi en Lizzy. 
Al meteen in de eerste minuten scoorden de tegenstander en al snel stonden we achter  met 0-2. Hoewel er goed werd 
verdedigd had de tegenpartij een voordeel in lengte en eindigde we de eerste helft met 0-8.  Ook na de rust begon 
Madjou sterk en stond het snel 0-10.  
Melissa V. maakte bijna een doelpunt maar na 9 minuten stond het al 0-14. Gelukkig ging het  schot van Kimberly erin 
en stond de stand even op 1-14. De wedstrijd eindigde met 1-16. 
 
Milla 
 
Achilles F1 tegen ONDO 
We zijn er weer vroeg bij met z’n zessen. De tegenstander is 
ONDO, op papier een makkie. Milan, Lynn, Esmée en Dirk,doen 
het eerste kwart. Er zijn goede schoten en Esmée scoort! Dan 
komen er gaten in de verdediging, het blijft lastig om goed bij je 
man te blijven en de passes zijn nog slordig. Dan een aanval van ONDO, het overnemen gaat net goed, bal weer terug 
bij Achilles en Lynn scoort. Direct daarna ook Esmée. Het aanvallen gaat steeds beter en dan een verdedigende fout: 
strafworp. Die zit. Daarna weer een mooi schot van Lynn en de stand na het eerste kwart is 4-1. 
 
Het tweede kwart staan Erik, Lynn, Sanne en Dirk in het veld. Het samenspel is goed. Weer een mooi schot van Lynn 
en ze scoort. Daarna direct ook weer Sanne. Door lekker fel te verdedigen kan ONDO niet bij de korf komen. Sanne 
scoort, maar daarna een goed schot van ONDO en daarna weer een score. Sanne maakt het onder de korf weer gelijk 
af en het staat 8-3. ONDO doet een scherp schot en komt weer een puntje dichterbij. De felheid is mooi om te zien, 
Sanne wringt zich tussen twee verdedigers door. Erik gooit een loepzuivere pass en Sanne scoort. Na een doorloop, die 
half mislukt, weet Sanne weer een keer te scoren. Stand na het tweede kwart: 10-4 
 
Bij het aantreden voor het derde kwart staan Erik, Milan, Lynn en Esmée paraat. Ze zijn direct alert, passen soms al 
eenhandig. Esmée scoort, Milan scoort, maar dan komt ONDO ook weer dichterbij. Lynn krijgt daarna vanuit het 
midden direct de bal en legt ‘m erin. Er volgen dan nog veel kansen, maar de zuiverheid ontbreekt. De paniek lijkt toe 
te slaan, verdedigen op de man lukt even niet goed ondanks, of misschien dankzij, het ontbreken van een superspeler. 
ONDO scoort en daarna nog eens. Direct daarna Milan ook weer en na een goede pass van Erik scoort Milan weer. 
Daarna een mooi schot van ONDO en de stand na drie kwarten is: 15-8 
 
Het laatste kwart zijn Esmée, Sanne, Milan en Dirk in het veld. Milan krijgt een strafworp en die zit. Daarna scoort 
Sanne. Achilles is goed bezig in de verdediging met goede overnames. Milan scoort. Daarna een poging tot een 
doorloop, maar de lange pass blijkt nog effectiever. Dirk krijgt er een in zijn handen en scoort. Daarna weer een mooi 
schot van ONDO die zit. Dirk onderschept dan de bal en scoort van afstand. Door rust te bewaren weet Milan ook 
weer te scoren in vrije positie. Daarna weer ONDO. Sanne scoort nog een keer onder de korf en dan door te vergeten 
de handen omhoog te doen kan ONDO ook weer scoren. Eindstand: 22-11 
 
Bij de strafworpen werd het 4-1, misschien ook wel omdat niet iedereen de onderhandse worp deed? 
 
Groetjes, Dirk 
 
 
 

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

 

 
 
 

AGENDA: 
 
24 febr Filmavond (e.f en kangoeroes 25 mei 21 competitie 
10 mrt Gamenight (eerst D en C, daarna B en A) 10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
14 apr Paasavond (D, E, F, Kangoeroes) 8-15 juli WAPC kamp 
15 mei Giga Kangoeroe Dag 

 
 

Verjaardagenhoekje 
***************** 

 
Deze week beginnen we met de verjaardag van Martijn van der Zwan, hij wordt op er 
februari18 jaar. 
Op 25 februari is Rick Pot jarig, yhij wordt16 jaar. Een dag later wordt Matthijs Rog 18 
jaar. En op 1 maart vieren Kate Schoon en Ivy van Giffen hun 13e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. 
 
 

Filmavond 
********** 

 
Lieve kangoeroes, E'tjes en F'jes van Achilles, 
 
Aan het begin van het seizoen hebben wij voor de oudere jeugd een filmavond 
georganiseerd die erg leuk was, maar wij dachten: dat vinden jullie ook leuk! 
Daarom organiseren we op vrijdag 24 februari van 18:30 uur tot 20:00 uur 
voor de E, F en kangoeroes ook een filmavond!  
Heb jij een leuk idee voor een film om te kijken? Eentje waarvan jij denkt dat ie leuk is voor alle jongens en meisjes die 
mogen komen? Stuur dan deze tip naar Britt via een mailtje (brittvanders@hotmail.com), dan kijken wij welke suggestie 
ons het leukste lijkt en dan verzorgen wij de film. Ook zorgen we natuurlijk voor een passende versnapering voor 
tijdens de film. De toegang voor de avond is €1,50. 
Op 24 februari om 18:30 zal de film op groot scherm via de beamer te zien zijn in de kantine. We hopen dat jullie er 
allemaal bij zijn! 
 
Namens de AC, 
Henriette en Britt 
 

 
 
 

mailto:brittvanders@hotmail.com
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Kangoeroenieuws 
**************** 

 
Lucky-ball en piekenpool opbrengst en de Giga 
***************************************** 
Kangoeroedag (GKD)! 
******************** 
 
Op maandag 15 mei organiseert de werkgroep voor de 3e keer een GKD: 
een spel- en sportdag voor drie basisscholen in Segbroek. Om deze dag te 
kunnen organiseren hebben wij geld nodig.  
Afgelopen zaterdag werden er maar liefst 55 Lucky-ballen gekocht en 
waagden 40 van jullie een gokje. De opbrengst van zowel Lucky-ball als 
de piekenpool is maar liefst €151,80! 
Met dit geld kunnen wij o.a. de studenten van ROC Mondriaan Sport en Bewegen die de kleuters begeleiden een 
lekkere lunch voorschotelen. Onze dank gaat uit naar Kelly, Belinda, Rosanna en alle kangoeroes die aanwezig waren!  
 
Veel dank namens de werkgroep GKD Achilles 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
CR Kamp 
Het CR-kamp van Achilles zorgt al jaren voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen! Vorig jaar vond de 1ste editie 
CR-kamp plaats na de samensmelting en ook dit was een groot succes! Dit succes willen wij evenaren en daarom kan je 
je vanaf NU aanmelden voor het leukste Achilles evenement van het jaar (18+). Dit jaar zullen wij met z'n allen 
vertrekken richting de prachtige omgeving van Eersel, waar wij van vrijdag 23 juni t/m maandag 26 juni zullen 
verblijven.  
 
Dit wil je niet missen! Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar Annika (awijnbergen@hotmail.com) en geef je op. Je 
aanmelding is pas definitief als je een aanbetaling hebt gedaan van €40. Dit kun je overmaken naar 
NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2017. Het definitieve kampbedrag zal afhankelijk zijn van 
het aantal aanmeldingen, dit zal tussen de €80-€100 bedragen. Het kamp gaat door bij 30+ aanmeldingen. Als grootste 
korfbalvereniging van Den Haag moet dat geen probleem zijn toch? 
 
Aankomende tijd zullen we jullie voorzien van alle kampinformatie op de facebookpagina: like het evenement en je 
bent altijd op de hoogte. Wij kunnen alvast verklappen dat het een knaller van een kamp wordt! 
 
De volgende mensen hebben zich al opgegeven: 
 

Annika Tessa Dylan Puck 

Sophie Erwin van V Jeanette Roger 

Vera Erwin de L Niek  

 
Groeten van de CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaverjassen 
Er is mij gevraagd wanneer we weer gaan klaverjassen. 
Daarom heb ik gekeken welke vrijdagavonden er nog vrij waren en ben ik uitgekomen op vrijdag 24 maart. 
Ik hoop jullie dan weer allemaal te zien. 
Meld je wel even aan via ovreijn@hotmail.com of 3251134. 
Tot 24 maart!!! 
 
Olga 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Aangemeld als lid: Inge (I.) van Staalduinen 
 Zie gemaild krantje 
 
Correctie LK 24: Postcode Jarmo moet zijn 2564 EP 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

Flessenactie Flessenactie 
 
In het halletje van de kantine staat een groene container waarin iedereen zijn/haar lege flessen 
kan deponeren. 
De opbrengst wordt besteed voor materialen en activiteiten voor de jeugd. 
 
 
 

Frituurvet Frituurvet 
 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

DE-punten 
 
Iedereen die regelmatig in de kantine koffie drinkt weet dat er uit DE-kopjes wordt 

gedronken. Deze kopjes zijn vrij prijzig en bij inlevering van 
DE-punten krijg je korting op de prijs. Daarom staat er in de 
kantine een doos waar DE-punten ingestopt kunnen worden. 
Achilles is jullie daar heel dankbaar voor. 
 
 

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

 
Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Dinsdag: Ockenburgh 21.00 uur Achilles - Tilburg 
 
Zaterdag: Houtrust 14.00 uur Achilles C3 – Sportin Trigon C1 
 
 
Zondag: Ockenburgh  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor dinsdag 21 februari 2017 
 

Achilles 1 – Tilburg 1 
 Bastiaan, Dylan, Gerald, Kjeld 
 Desiree, Laura, Valerie, Kelly 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Dinsdag om 21.00 uur in Ockenburgh 
Verzamelen: 20.00 uur aldaar 
Wedstr.nr.:  22499 
Scheids: W. Lonkhuyzen 

 
Achilles 2 t/m 9 zijn vrij 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

Marijke Baan, Tel: 06 – 48 636 782  of marijke.baan@hkvachilles.nl 
Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden. 

Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 
Familie van Loon, Pomonaplein 83 

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor donderdag 23 februari 
 

Fortuna B1 - Achilles B1  
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Rosanna, Anna, Lucas, Stef 

Donderdag 19.45 uur Fortunahal 
Verzamelen: 18.15 uur voor het veld 
Verslag: Noa 

Coach: Gerald, Dylan 
Vervoer: Groen, Brusse, Koene, Pot 

 
Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 25 februari 

 

Achilles C3 – Sporting Trigon C1 
 Melissa V, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla, Kate 

Zaterdag 14.00 uur Houtrust 
Verzamelen: 13.15 uur aldaar 
Verslag: Kate 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Rick Pot 

 
Wedstrijdformulieren in de bus gooien op Pomonaplein 83 (Familie van Loon) direct na de wedstrijd!! 

Afmelden bij Jaap Baak: 
Bel of sms 06-23884234 uiterlijk donderdagavond 19.00 uur  

(vermeld naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een andere keer niet kan, mail dan zsm naar familie@ahmdegroot.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor zaterdag 25 februari 
 

VEO D1 - Achilles D1 
 Demi,  Jill, Paivi, Elise 
 Thijs, Levi, Mick, Jordan 
Res: Damien 

Zaterdag om 12.30 uur in Essesteijn 
Verzamelen: 11.15 uur voor het veld 
Verslag: Levi 
Coach: Marieke, Koos 
Vervoer: Brusse, Roos,  
 v Nieuwenhuijzen 

 
Achilles D2 is vrij  
Elise en Damien zie D1 
 

ONDO E5 - Achilles E2  
 Kiki, Jalien 
 Armin, Bradley, Lucas H. 

Zaterdag om 11.00 uur in de Hoekstee 
Verzamelen: 10.00 uur voor het veld 
Verslag: Bradley 
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: Smit, Westgeest, Houwing 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Nicole Brusse 06-38510123 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  
nicole.brusse@hkvachilles.nl 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.net 
(zondag voor 18.00 uur). 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ZAALDIENSTEN 
 
Dinsdag Ockenburgh 
21.00 – 22.10 AB 
 
Zaterdag Houtrust 
14.00 – 15.00 Mariska, Ruben 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 20-02 Marian Lijmbach 
 06-03 Olga van Reijn 
 20-03 Monique Alsem 
 27-03 Vera Rodriguez 
 03-04 Anneke Zoutendijk 
 
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.  

 
 

Volgende week zaterdag 04 en zondag 05 maart 
 

ZKC ´31 4 – Achilles 3 
Aurora 2 – Achilles 5 
DKV 2 – Achilles 6 
KVS/Maritiem A3 – Achilles A3 
Avanti A6 – Achilles A4 
DES B2 – Achilles B3 
GKV E1 – Achilles E2 
ONDO E6 – Achilles E3 
Overige ploegen zijn vrij! 

Za 17.15 uur 
Zo 14.30 uur 
Za 14.15 uur 
Za 14.30 uur 
Za 16.05 uur 
Za 15.00 uur 
Za 15.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

De Tref 
Kennemer Sport 
Zeewijk 
De Blinkerd 
De Viergang 
De Hoornbloem 
Overbosch 
De Hoekstee 
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