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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 
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Tilburg – HKV Achilles 16-16 
Wat een dag was het afgelopen zaterdag. Eerst moest ik op afstand volgen hoe het 
de B1 verging in Nijeveen, met super invalcoaches Dennis en Martin aan hun zijde. 
Vanaf de zijlijn is het soms zenuwen en stress doorstaan, maar machteloos via de 
app… Dat is al helemaal m’n ding niet. In een appgroep werden de thuisgebleven 
coaches live op de hoogte gehouden van hoe het onze toppers verging in de kwartfinale tegen de reuzekinderen van 
DOS ’46 B1. De kanjers hebben daar geknokt voor wat ze waard waren,  hebben alles gegeven, maar moesten 
uiteindelijk het plekje in die halve finale toch echt aan het voornamelijk fysiek sterkere DOS ’46 geven. De kwartfinale 
was al een cadeautje en zelfs daar kon onze B1 nog tonen hoe de ploeg gegroeid is dit seizoen: waanzinnig knap en daar 
mogen we met z’n allen heel trots op zijn! 
 
Vervolgens door naar die andere finale, waar Team Twee in Rhoon tegen directe concurrent RWA aan de bak moest. 
Hier bleek vooral dat zo’n kampioenswedstrijd een wedstrijd op zich is, niet te vergelijken is met de rest van het 
seizoen. Het is nog geen tijd voor analyses, maar kort gezegd kon Achilles 2 vandaag niet laten zien wat zij de rest van 
het seizoen zo waanzinnig goed hebben laten zien en hoe zij het hele zaalseizoen zo als ploeg gegroeid zijn. De titel op 
één doelpunt verliezen als zuur, de fles champagne direct na de verhitte strijd aan de tegenstander moeten geven is zo 
mogelijk nog zuurder. Frank gaf het al aan op Feestboek: pijn zal het nog wel even doen, maar probeer ook te gaan 
beseffen dat jullie het geweldig gedaan hebben. De teleurstelling is groot, maar als ploeg kunnen jullie heel trots zijn op 
de ontwikkeling en prestaties in afgelopen zaalseizoen! 
 
Tot slot vandaag: de laatste zaalcompetitiewedstrijd van Achilles 1. Voordat de wedstrijd startte bleek dat Pernix van 
Rust Roest gewonnen had en dat we daarmee aan een punt genoeg zouden hebben om handhaving zelf binnen te 
halen. Natuurlijk zouden we veel liever winnend afsluiten en zo het zaalseizoen nog enigszins met een goed gevoel 
achter ons te laten. 
 
De eerste goal was nog voor Tilburg, maar via de gelijkmakende strafworp van Bas namen wij het initiatief over tot 3-8. 
‘Nothing on the hand’, zou je denken. Toch kroop Tilburg hier al iets dichterbij en werd met een ruststand van drie 
punten verschil de kleedkamer op gezocht. Het was tot nu toe geen sprankelend potje, al lag een groot aandeel daarvan 
ook in het heerlijke achterverdedigen dat Tilburg zich dit keer had voorgenomen. 
 
Ondanks de voornemens om door te drukken en de wedstrijd op slot te gooien, kakte de boel vooral aanvallend in en 
lukte het Tilburg om via 10-10 ook bij 11-11 weer langszij te komen. Met vier goals op rij kregen we weer iets meer 
ademruimte, maar was de wedstrijd nog altijd niet gespeeld. Een paar minuten voor tijd stond er nog een kleine 
voorsprong van 2 verschil op het scorebord, weinig comfortabel, maar genoeg voor de winst zou je zeggen. Twee keer 
knipperen met de ogen en twee door ons te makkelijk weggegeven stippen later, werd bij 16-16 de eindstand genoteerd. 
 
Misschien niet per se een wedstrijd om tevreden over te zijn, we konden weinig sprankelends laten zien aan het Haagse 
publiek dat mee naar Tilburg was gekomen. Gelukkig is dit punt wel een belangrijke en is 
handhaving definitief veilig gespeeld. Achilles 1 speelt ook volgend seizoen keurig 
Overgangsklasse! Het ging niet bepaald soepel dit seizoen, we hebben lang op het randje richting 
Eerste Klasse gebungeld. Toch denk ik dat het ten opzichte van een aantal andere ploegen 
onterecht geweest zou zijn, als we na dit debuutjaar de Overgangsklasse direct weer hadden 
moeten verlaten. 
 
Als je niet kunt speechen… Dan beloof je een geschreven speech, dus bij deze! ;-) De wedstrijd van afgelopen zaterdag 
was namelijk mijn laatste, ik heb besloten korfbal gedag te zwaaien en niet binnen de lijnen terug te keren. Ik heb het 
zwart-witte shirt bijna drie jaar met trots mogen dragen in Achilles 1. Toen ik kwam, acteerden we nog in de Tweede 
Klasse, zowel op het veld als in de zaal, inmiddels hebben we in de zaal Overgangsklasse behaald en veiliggesteld. Het 
was mooi om van die ontwikkeling deel uit te mogen maken, wat kunnen we trots zijn op hoe de club in de afgelopen 
jaren gegroeid is. Niet alleen in de selectie, maar ook in de ploegen daarachter die afgelopen seizoen kampioen werden 
en daarmee het algehele niveau ook in de breedte verder opkrikte. 
 
Tot slot wil ik dit moment dan ook nog even gebruiken voor een bedankwoordje. Allereerst de support vanaf de 
tribunes, van zowel Vakkie A als alle anderen die de selectie gesteund hebben. Ik denk dat we met zijn allen inmiddels 
dondersgoed begrepen hebben hoe belangrijk de negende man is, jullie hebben die taak met grote klasse volbracht. 
Chapeau en ontzéttend bedankt!  
Dan de mensen die er rondom de wedstrijden voor gezorgd hebben dat de organisatie vlekkeloos verliep (maar liefst 
drie ploegen dit jaar speelden met schotklok!) en er ondertussen nog wat eurootjes voor de club werden binnengeharkt. 
Omroeper Ab, jurytafelvrijwilligers én dames van Luckyball/het Europotje: ook jullie waren onmisbaar.  
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Tot slot natuurlijk de mensen die de afgelopen (bijna) drie jaar mijn selectiefamilie waren. Spelers, coaches en 
teambegeleiders, bedankt voor álles! En natuurlijk nog heel veel succes op het veld, waar Team Twee zich hopelijk op 
de best mogelijk manier revancheert en daar het seizoen als kampioen kan afsluiten. Ik zal mijn best doen jullie allemaal 
van de zijlijn te blijven steunen! Dat geschreeuw.. Blijft gelukkig in de wijde omgeving te horen. ;-) 
 
Bedankt bedankt bedankt & veel liefs, 
Desiree 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Informatie aan de club  aangepast clubsymbool 
***************************************** 

 
Opgefrist clubsymbool en shirt voor Achilles 
 
Beste leden van Achilles 
Op 20 maart 2015 hebben de ledenvergaderingen van HKV Achilles en KV Ready ingestemd met een samensmelting 
van beide verenigingen. Deze instemming heeft plaatsgevonden op basis van een samensmeltingdocument. In deze 
overeenkomst is opgenomen dat door de leden van de nieuwe vereniging een aangepast  logo en shirt ontworpen zal 
worden wat symbool staat voor de samensmelting.  
De instelling van de ontwerpgroep heeft enige tijd (bewust) stil gelegen. De gedachte hierbij was om de implementatie 
van het aangepaste logo en shirt gelijk te laten vallen met het betrekken van het nieuwe clubhuis. Echter, aangezien dit 
traject verder vertraagt, de oude trainingspakken aan vervanging toe zijn, sponsorcommissie duidelijkheid wil i.v.m. 
team sponsoring is ervoor gekozen om begin 2017 te starten met een aangepast clubsymbool voor Achilles.  
Het bestuur heeft leden van Achilles benaderd  om hierover na te denken, te weten; Robbie Bakker, Mieke Deurloo en 
Jeroen de Jong. 
Omdat het aangepast logo en shirt symbool staat voor “het nieuwe Achilles” is het van belang dat het shirt kan rekenen 
op voldoende draagvlak binnen alle lagen van de vereniging. De klankbordgroep toetst  of het ontwerp haalbaar is en 
dient achter een voorstel aan de JAV staan. 
De volgende leden willen participeren in de klankbordgroep: Nicole Brusse, Erwin Bodaan, Jarreth Chang en Michiel 
Aan de Wiel. 
Zij toetsen het resultaat van ontwerpgroep en leggen dit voor aan de leden van Achilles tijdens de JAV op vrijdag 9 
juni.  
 
Bestuur Achilles 
 
 

TC 
*** 

 
Trainingen 
********** 

 
Het afgelopen weekend was de laatste speelronde van de zaalcompetitie. De komende week zijn er geen trainingen. 
Vanaf maandag 20 maart gaan we weer op het veld trainen. De trainingstijden zijn gelijk aan de trainingstijden ten tijde 
van de najaar veldcompetitie, dus voor de start van de zaalcompetitie. 
 
De TC 
 
 

Robèr Pronk trainer Achilles A1 seizoen 2017/2018 
******************************************* 

 
Per ingang van het volgende seizoen zal Robèr Pronk in een nieuwe functie aan de slag gaan bij Achilles. Hij gaat 
namelijk een andere succestrainer, Arjen van Nieuwenhuijzen, opvolgen als trainer van de A1. We zijn zeer verheugd 
dat Robèr behouden is gebleven voor de vereniging. 
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Met zijn ervaring als trainer van het eerste achten wij Robèr uitstekend in staat om de opwaartse lijn van de A1 door te 
trekken, zodat ook in de komende jaren veel eigen jeugd naar de selectie zal blijven doorstromen. Robèr zal bij de A1 
worden bijgestaan door Paul Peeters die met Robèr mee verhuist en hierdoor zijn huidige functie als teammanager bij 
het eerste voort zal zetten bij de A1. 
 
Dank huidige staf A1 
Met het aanstaande vertrek van de huidige staf verliest Achilles met Arjen van Nieuwenhuijzen, Malou Abbas en Ferry 
van Kester een uitstekend en uitgebalanceerd team dat zowel op als naast het veld gewaardeerd wordt voor hun 
tomeloze inzet en betrokkenheid. Met hen heeft de A1 de afgelopen jaren verschillende memorabele hoogtepunten 
gekend, waaronder de opeenvolgende twee promoties in de zaal vanuit de 1e klasse naar de hoofdklasse, de promotie 
op het veld van de 1e klasse naar de overgangsklasse (en mogelijk dit seizoen nog de promotie naar de hoofdklasse), en 
de drie opeenvolgende overwinningen in de finales van de Haagse korfbaldagen. Wij zijn hen zeer dankbaar voor alles 
en hopen dat zij in de toekomst weer een rol binnen de vereniging willen spelen.  
 
Focus op kampioenschap veld 
Op het veld staat de A1 op slechts één punt achterstand van de koploper en doet zij dus nog volop mee voor het 
kampioensschap in de overgangsklasse. Het zou een geweldig afscheid zijn voor Arjen en zijn staf, wanneer de A1 het 
veldseizoen kan afsluiten met een verdiend kampioenschap.   
Laten we hen als vereniging en supporters met elkaar steunen in deze sportieve uitdaging!  
 
Sportieve groet,  
De Topsport Commissie  
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Activiteiten Agenda Senioren 

13 mrt 
14 mrt 
24 mrt 

Vergadering 
Kantine verhuurd 
Klaverjassen 

03 apr 
25 mei 

Vergadering 
21 competitie 

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

 
Tilburg – Achilles 16-16 
RWA 2 – Achilles 2 15-15 
Achilles 3 – Thor 2 18-11 
Achilles 4 – DES 5 20-6 
Achilles 5 – KZ Danaiden 5 26-5 
Achilles 6 – VEO 4 23-22 
Achilles 7 – VEO 5 10-8 
Fiks 6 – Achilles 8 9-15 
Achilles 9 – KZ Danaiden 8 17-9 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Tilburg – Achilles 16-16 
Rust Roiest – Pernix 17-26 
Nieuwerkerk – Tjoba 28-27 
Antilopen / Lancyr Deelen – GKV/Enomics 18-20 
 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Nieuwerkerk 14 28 13 1 0 367 321 46 0 
Pernix 14 23 11 2 1 388 320 68 0 
GKV/Enomics 14 18 8 4 2 364 323 41 0 
Antilopen/Lancyr D 14 15 7 6 1 321 314 7 0 
Achilles 14 10 3 7 4 298 319 -21 0 
Rust Roest 14 9 4 9 1 287 312 -25 0 
Tjoba 14 8 4 10 0 307 340 -33 0 
Tilburg 14 3 1 12 1 271 354 -83 0 
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Wat was 
******** 

 
DeetosSnel A1 – Achilles A1 32-20 
Achilles A2 – Tempo A2 22-9 
Achilles A3 – Fiks A2 10-14 
Achilles A4 – ALO A2 10-8 
DOS ´46 B1 – Achilles B1 21-18 
Achilles B2 – Excelsior B1 5-14 
Achilles B3 – ODO B1 1-11 
Fortuna C1 – Achilles C1 26-8 
Achilles C2 – HKV/OE C2 4-10 
TOP/Quoratio C5 – Achilles C3 5-3 
Achilles D1 – Avanti D2 13-3 
Achilles D2 was vrij 
Achilles E1 was vrij 
Achilles E2 was vrij 
Achilles E3 – Excelsior E3 0-5 
Achilles F1 was vrij 
Achilles F2 – Valto F1 6-17 
Refleks F3 – Achilles F3 6-8 
 
De A2 sloot het zaalseizoen goed af. Tempo A2 werd met een ruime nederlaag huiswaarts gestuurd (22-9). Verdedigend 
zat onze A2 er bovenop en gaf bijna niets weg (2 tegentreffers bij rust!!) Aanvallend was het ook prima en waren er 
enkele zeer fraaie treffers te bewonderen. Eindigen met een lach op het gezicht is altijd goed, nu doorpakken op het 
veld en jullie snel veilig spelen. Dat jullie het kunnen is wel duidelijk. Uiteindelijk eindigen we deze zaal competitie in 
een poule van 7 op de 6e plaats met 10 punten. Hopelijk geeft de bond snel aan dat dit genoeg is rechtstreekse 
handhaving. Dat zou toch een knappe prestatie zijn en bovendien zeer terecht. Deze A2 hoort namelijk gewoon in de 
1e klasse!! 
Rob 
 
Ook voor de D1 vandaag de laatste zaalwedstrijd. Avanti was de vorige keer even een behoorlijke kleine (nouja, klein..) 
kwelgeest. Ze kregen nog net geen aanbieding voor een tv uitzending van Ren-je-rot, maar dat scheelde niet veel. Wij 
gingen toen in dit niet-korfbal spelletje mee en daarin werden we tot de rust afgetroefd. Een Zen-sessie in de 
kleedkamer zorgde er gelukkig voor dat we de achterstand ombogen naar een mooie positieve eindstand. 
Een gewaarschuwd mens telt voor 2, dus dat doen we niet meer. Korfballen met je hersenen en elkaar. Bij afwezigheid 
van Koos, hielp Katrien mee met coachen. Na een korte briefing over de kids die zij ging coachen, kon het spektakel 
beginnen. Als thuisbasis nu Transvaal, Thijs (nu met gel in zijn haren) had dus vrije keuze waar de eerste aanval te laten 
beginnen. Met de haartjes strak zette het eerste aanvalsvak de juiste toon. Mooie aanvallen, waarbij er goed met de 
hersenen werd gespeeld. Kijken waar het overwicht ligt en dat afstraffen. Ook de verdediging speelde uitstekend. 
Voorverdedigen bij een tegenstander die 2 koppen groter is, is vooral gewoon durven. De makkelijke bal kan dan niet 
gegooid worden en vliegt de bal over je hoofd, dan snel terugdraaien en handje hoog: verdedigd! In de rust een 
makkelijk praatje: vooral zo doorgaan. Nog wat kleine tips, vergeet de Tosti niet en speel het met plezier uit. Dat lukte: 
13-3 in ons voordeel. We hebben weer van jullie genoten! Mick was weer ouderwets aan het mikken, Thijs had geen 
haar meer voor zijn ogen en dus het vizier op scherp, bij Demi was het spreekwoordelijke glas duidelijk demi-vol, Jill 
deed wat groei-oefeningen bij het uitverdedigen (jump around!), Jordan had een mooie Michael Jordan actie, Levi gaf 
lekker veel pretbekjes naar iedereen, Nikki had de dame in de Levi's©  broekzak en Paivi deed hard haar best maar 
kreeg helaas geen tweede sandwich... 
Alle invallers super bedankt weer: Elise, Damien en natuurlijk ook Katrien! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Kwartfinale NK 2017 DOS B1 – Achilles B1 
Geheel onverwachts stond de B1 ineens in de kwartfinale van het Nederlands Kampioenschap in de B categorie. Dit is 
vorige week al aangegeven, mede onverwachts omdat onze buren Die Haghe van Fortuna heel knap wist te winnen en 
Achilles B1 ineens zelf het ticket voor de kwartfinale in eigen hand had. Achilles B1 zette in een zeer spannende pot 
Fortuna opzij en daarmee was de kwartfinale bereikt.  
Vanaf dat moment was bekend dat Achilles B1 als nummer 2 tegen de nr 1 uit poule A moest uitkomen. DOS is de 
klos was dan ook het weekmotto.  
Het voordeel van de nr. 1 is dat je thuis mag spelen en helaas was deze kwartfinale in een regulier competitieweekend 
gepland waardoor de support in het verre Nijeveen naar Achillestraditie er simpelweg niet was. Dit omdat het 
merendeel zelf moest korfballen of naar het dichterbij gelegen Rhoon afreisde om Achilles 2 net geen kampioen te zien 
worden. 
Het moest dus van de ouders zelf komen en de plaatselijke of meegereisde familieleden van de kids van de B1. En dat 
hebben ze uitstekend gedaan! Spandoeken, ballonnen en vlaggen, alles was aanwezig, grote klasse! In het begin waren 
we zelfs nog in de meerderheid, maar zodra het “land bewerkt was en de trekker de tocht naar de sporthal had 
gevonden ;)” was dat niet meer het geval. 
De eigen coaches konden er niet bij zijn vanwege hun eigen voorbereidingen op hun eigen wedstrijd, dus mochten 
Martin et moi hun ongeslagen status bij de B1 verdedigen.  
Op tijd vertrokken en na een tussenstop in de buurt van Meppel om de benen te strekken waren we op tijd in de Arena 
van DOS. Een mooie sporthal, met moet ik zeggen, met net iets te weinig lumen. Maar gelukkig zijn de spelers daar 
niet mee bezig, die hadden goede focus op het aanstaande duel. Maar verder een uitstekende hal met fijne mensen en 
een goed ontvangst.  
Uit de videoanalyse was duidelijk dat de klei daar beter voedt dan de zanderige 
stad achter de Duinen. Geen enkele positie had lengteoverwicht. En als je qua 
lengte al enigszins in de buurt kwam, was de testosteron meer aanwezig 
waardoor de breedte een obstakel was in de duels. Dat was bij beide geslachten 
van toepassing in ieder geval. Bij binnenkomst en een aanblik op de 
inschietende ploeg DOS dachten een paar ouders eerst nog dat de A1 moest 
spelen, maar nee, het waren onze opponenten van vandaag. 
Goed, David tegen Goliath, maar mede door de ervaringen van het merendeel van deze groep (2x NK C1) zijn ze niet 
snel meer onder de indruk en “te” gespannen. Beide invalcoaches zijn vooral voorstander van de eigen kracht van de 
ploeg, dus voorafgaand van de wedstrijd vooral daar de focus opgelegd. Uiteraard wel de verdedigende tactiek van DOS 
besproken, maar aangezien we als invalcoaches niet samen met de B daarop hadden getraind, bleef dat stukje bij 
theorie.  
Het moest allemaal kloppen vandaag om DOS te kunnen verslaan. De voorwaarden voor dit alles was, de inzet en 
passie van de ploeg. En die was er, vanaf het eerste fluitsignaal werd er gestreden en was de passie weer heerlijk om te 
zien. Verdedigend moesten we geduld bewaren omdat de aanvallen vaak lang duurden vanwege het gemis aan rebound. 
Maar dat deden we zeer goed. Het luistert nauw in de gemaakte afspraken en de juiste keuzes moesten gemaakt worden 
om de bal überhaupt te veroveren, maar we groeiden in de wedstrijd op dat vlak naar een zeer hoog niveau met de 
nodige bijsturing. Leerzaam en goed om de ontwikkeling te zien bij deze groep, zelf binnen de wedstrijd. Gezegd moet 
worden dat het schotpercentage matig te noemen was bij DOS, maar dat kwam ook door het zeer goede verdedigen 
van Achilles. 
Meestal in de duels kansloos vanwege het anatomische verschil tussen de ploegen, maar desondanks namen we brutaal 
de voorsprong in de wedstrijd. De ploegen gingen het eerste kwartier gelijk op en hadden wij constant een voorspong 
van 1 punt. Laatste 10 minuten gaven we aanvallend teveel ballen weg door het extreme verdedigen van DOS, wat zij 
zeer goed deden. Hierdoor keken we tegen een achterstand aan van 2 goals bij rust. Maar dat zegt niets voor deze 
groep. Ook de ervaring van de beleidsman bij Fortuna deed vandaag de prestaties van de beste man bij de ploeg niet 
heel veel. Goed om te zien dat daardoor de strijdlust nog groter wordt als er onrecht wordt aangedaan. Met name 
omdat de duels die we simpelweg wonnen soms ook nog werden teruggefloten en op cruciale momenten deed dat DOS 
helpen om op voorsprong te komen. Het feit dat wij 0 stippen kregen zegt hierin voldoende. Niet dat de beste man heel 
slecht floot, maar het niveau van de ploegen en wedstrijd was net iets teveel voor de scheids op sommige momenten. 
Geen probleem, leermomenten en goede ontwikkeling voor hem, alleen jammer dat het in deze wedstrijd was.  
De 2e helft was wederom spannend en gelijkopgaand, maar wij bleven tegen de achterstand aankijken. Dat het veel 
kracht kost zo`n wedstrijd is duidelijk, maar hierdoor werden we iets minder scherp in de afronding. Het missen van 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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een doorloop, een korte kans, het niet krijgen van een stip en een snijbal waarvoor (constant) niet werd gefloten 
waardoor DOS wederom het verschil groter kon maken, deed ons uiteindelijk de das om. 21-18 werd het voor DOS.  
Geknokt, gestreden en verloren.  
Meestal is het lastig om te schakelen direct na zo`n wedstrijd, maar dat konden beide coaches heel snel.  
Waar lag het nou aan….. aan de kwaliteiten (beter gezegd fysieke gesteldheid) van de tegenstander, de scheids, het 
gemis van de grote Achilles support, onze foutjes en een paar gemiste kansjes…. Tja, allemaal.  
Het moest namelijk allemaal kloppen om te winnen van deze ploeg. Dat was het net, net niet. Het was bijna gelukt, 
maar bijna telt niet en Dos net niet de klos.  
Maar waar het zeker niet aan lag, was onze kracht, inzet en passie. We hebben er alles aan gedaan wat binnen onze 
eigen mogelijkheden lag en eruit gehaald wat erin zat. Daardoor kan je alleen maar trots zijn op de ploeg. Gelukkig 
konden we dat bij de wat zure gezichtjes (logisch) na afloop snel overbrengen, want op de geleverde prestatie kan en 
mag je alleen maar trots zijn.  
Wij wensen DOS heel veel succes verder voor het NK. 
 
Stef, Lucas, Roos en Anna, bedankt voor het reserve zijn en invallen! Maaike, Pauline, Marlou, Sterre, Noah, Cino, Rick 
en Noa, wees trots, vooral op elkaar, het was weer een mooi zaalseizoen!  
Wij, Martin & Dennis, zijn het zeker op jullie en het was ons een genoegen om daar af en toe deel van uit te mogen 
maken! 
 
Dennis 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
25 mrt Voorjaarstoernooi 
14 apr Paasavond (D, E, F, Kangoeroes) 25 mei 21 competitie 
15 mei Giga Kangoeroe Dag 10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
   8-15 juli WAPC kamp 

 
 

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

 
Deze week maar weer 1 jarige en dat is Stef van den Brand. Hij wordt op 21 maart 
15 jaar. 
Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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GKjuristen & Scheepmaker Juridische Diensten 
***************************************** 

Gratis juridisch spreekuur bij HKV Achilles 
 
Vanaf dinsdag 4 april is er maandelijks een (gratis) juridisch spreekuur van 13.30 tot 14.30 uur bij korfbalvereniging HKV 
Achilles aan het Pomonaplein 71 (ingang tegenover de kerk). 
 
Misschien komt dit u bekend voor: de verhuurder gooit ineens de huurprijs omhoog, een vergunning of uitkering wordt 
ten onrechte niet verleend of het dienstverband wordt beëindigd maar de grond lijkt niet te kloppen of er wordt een te 
lage ontslagvergoeding geboden. 
 
Er is gebleken dat er in Den Haag en zo ook in de omgeving van de Vruchten-, Noten- en Bomenbuurt, een grote 
behoefte bestaat aan gratis dan wel betaalbare rechtshulp. Iemand die antwoorden geeft op de vele (juridische) vragen 
die leven in de buurten en de mensen op weg helpt. Een dergelijke service is noodzaak in deze tijd nu recht steeds 
minder toegankelijk lijkt te worden. 
 
Om deze reden hebben Graham Kleinegris en Cyril Scheepmaker van GKjuristen & Scheepmaker Juridische 
Diensten (www.gkjuristen.nl) besloten om verschillende buurten in Den Haag waaronder dus ook de Vruchten-, 
Noten- en Bomenbuurt te steunen. 
 
Iedere eerste dinsdag van de maand, vanaf 4 april, starten deze juridische adviseurs hun spreekuur in het clubhuis van 
Achilles (www.hkvachilles.nl).  Dit spreekuur duurt in principe 1 uur.  Als blijkt dat er een grotere behoefte  is, bestaat 
de mogelijkheid om de frequentie uit te breiden. 
 
Tijdens dit spreekuur kunnen mensen hun juridische vragen en kwesties voorleggen. De adviseurs zullen 
rechtzoekenden ter plekke zonder betaling van advies voorzien. Mocht een zaak complex zijn en/of meer aandacht 
behoeven dan worden nadere afspraken gemaakt waarbij de mensen financieel (bijna) volledig worden ontzien. 
 
Kortom, een unieke mogelijkheid die geboden wordt! Hebt u hulp nodig? Kom dan op dinsdag 4 april van 13.30 tot 
14.30 uur naar het Achilles-clubhuis voor het juridisch spreekuur (iedere eerste dinsdag van de maand). Vragen of 
kwesties kunt u alvast toesturen naar info@gkjuristen.nl. 
ALLE ACHILLIANEN KUNNEN UITERAARD OOK GEBRUIK MAKEN VAN DIT SPREEKUUR 
 
 
 

http://www.lucardie-advocaten.nl/
http://www.lucardie-advocaten.nl/
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:info@gkjuristen.nl
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog 1 week en dan is het zover, de klaverjasdrive. 
De volgende koppels hebben zich opgegeven: 
Simon – Tjitse Mark – Dennis Roeli – Ed 

Annette – Peter Marian – Dicky Peter v.E. - Olga 

Yoke – Ruud Wil – Arie Belinda – Emmy 

Peter Aarssen – Jerry v. Berkel 

We starten om 20.00 uur, zorg dus dat je op tijd aanwezig bent. 
 
Olga 
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Stenen potten voor de Ton van Achilles! 
********************************** 

 
Ja ja er zijn stenen potten nodig om een actie op te zetten in mei voor de Ton voor 
Achilles. Wat hebben wij nodig? Allerlei aardewerken potten (binnen/buiten) met de 
maximale doorsnede van 19 centimeter. Ze worden opgepimpt, dus het maakt niet 
hoe ze eruit zien, als ze maar heel zijn. 

 
Op zaterdag 13 mei en zaterdag 20 mei wordt er een grootst 
‘plantjesfestival’ opgezet op Achilles en voor Achilles! Er spelen op 
beide dagen vanaf 09:00 veel teams thuis en dan staan wij er al!  
En 14 mei is het Moederdag….dus dan zijn er volop mogelijkheden om dat mooie 
moederdagcadeau te kopen! 
Op 20 mei speelt onze selectie thuis en ook dan staan wij er weer! Er is dan ook een loterij 
waar je een prijs kan winnen. 

 
Komende maanden komt eer meer info op de site en in de LK, ook zullen er voorbeeldfoto’s geplaatst 
worden zodat je een beeld hebt wat je zoal kunt kopen. 
Dus: om deze dagen te organiseren hebben wij helpende handen nodig. Bv voor de verkoop, het op en 
afruimen van de verkoopstand etc. Opgeven kan bij vrijwilligers@hkvachilles.nl 
Dus: aardewerken potten, doorsnede maximaal 19 centimeter. In de kantine staat een grote krat vanaf 20 
maart met plakkaat erop of afgeven bij Pomonaplein 83. 
 
Namens de werkgroep Plantjesfestival heel erg bedankt! 
Sjoukje 
Peter 
Margot 
 
 

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: Luuk (L.) Wiekenkamp 
 xxx 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid per 01-04: 
 Desiree de Bruin 
 
Olga 

mailto:vrijwilligers@hkvachilles.nl
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Daar gaan we weer…. 
We gaan weer stemmen, niet de piano of de gitaar, maar echt stemmen op grote 
mensen. 
We moeten de tweede kamer weer verfrissen zo eens in de 4 jaar en soms wat eerder moet de bezem ert door heen.Het 
pluche is wat kleverig en stoffig geworden door de mensen die er te lang, volgens sommigen, of te kort volgens 
anderen, opgezeten hebben. 
Er moet weer een frisse wind doorheen, dus zet de deuren maar lekker tegen elkaar open zodat het kan doortochten. 
Inmiddels hebben we de stempassen binnen en mogen we overal in onze gemeente, waar we maar willen, stemmen, dus 
dit alleen al is alweer een keuze. 
Het hele leven is keuzes maken, maar voor het gemak is het dichtstbijzijnde stemlokaal op de pas aangegeven en voor 
ons woonzorgpark Swaenesteyn. De oudjes daar zitten zich al te verkneukelen, want de hele dag reuring alom, want we 
komen niet alleen voor de politici maar ook voor hen en zo vaak bezoek krijgen de meesten niet. 
De kandidatenlijst is ook binnen met maar liefst 28 partijen beginnend bij de VVD van onze Haegsche Mark tot en met 
de VDP (vrije democratische partij) met maar 1 kandidaat, dus die heeft nu alvast de moed opgegeven want een tweede 
mede vrije democraat was niet te vinden. 
De meeste vreemde partijen doen mee, zoals Nieuwe Wegen, waarschijnlijk een mobiliteitspartij, piratenpartij, de partij 
van Piet Piraat, de Niet stemmers, vreemde naam voor een partij en nodigt niet uit om te …… U begrijpt we. 
Ik meen ook dat de partij Jesus Redt met D.T., want zonder T redt hij niet mee zou doen, maar kon hem niet op de lijst 
vinden, dus misschien is hij al afgehaakt met een T. 
De afgelopen weken zijn we overspoeld met informatie en deden de landelijke kopstukken hun uiterste best om zich te 
profileren. Je hebt de optimistische typen zoals onze Mark en Alexander de Grote Pechtold goed gebekt en altijd wel 
een kwinkslag. 
Je hebt de pessimistische gasten Lodewijk en Emil, altijd maar kommer en kwel predikend en nooit eens een zonnetje 
in huis terwijl we in toch zo een mooi zonnig, figuurlijk bedoeld natuurlijk, land wonen. 
We hebben normen en waarden man Sybrand Buma, die ik altijd verwar met de boekhandel Bruna, maar een keurige 
Heer met hoofdletter H en een type waarvan ik een twe4ede hands opeltje zou kopen geflankeerd door de te 
christelijke Gert-Jan Segers en de met altijd 3 zetels uit de bus komende Kees vd Staay, een klein grappig mannetje, 
maar nog meer in de Heer dan Gert-Jan. 
Ja, natuurlijk Geertje, je kan er niet omheen de man die zegt het ganse volk te vertegenwoordigen, hek om Nederland, 
iedereen die geen Jansen of de Wit heet eruit, een Pietje Bel waarvan we er al genoeg hebben in de wereld zonder 
op¨lossingen. 
Dan zijn er nog zogezegde wereldverbeteraars Jesse met korte 
broek en opgestroopte overhemd mouwtjes, een soort filmster a la 
Di Caprio, maar pas op je wordt uitgebeend op de lange termijn. 
Hand in hand met Thieme geen economische vooruitgang, 
autorijden wordt voor de happy view, de cursus turfsteken komt 
weer terug bij het L.O.I. en onze jaarlijkse B.B.Q. bij Achilles gaat 
op de schop, want voor sateh heb je vlees nodig en dat mag niet 
meer of tofusateh, maar niet te hachelen. 
De rest zal ik niet vernoemen alhoewel er misschien nog een heel 
slecht addertje onder het gras steekt. 
 
Ik wens u heel veel wijsheid en wij Pensionada´s gaan niet voor de 
WAO, ik bedoel AWW, he sukkel W.O.Z., nee A.O.W. natuurlijk, 
maar wij zijn natuurlijk al uit de vorige eeuw en de hersens laten 
ons wel eens in de steek he Krul, ik bedoel Krol. 
 
De Stemwijzers 
Elly en Rene 
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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: 

 
Zaterdag Ockenburgh 14.00 uur Achilles C3 –TOP/Quoratio C5 
 
 
Zondag:   Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 18 en  zondag 19 maart 2017 
 
 
Alle ploegen zijn uitgespeeld. 
 
Het zaalseizoen is voorbij. Ik wil graag alles spelers, invallers, reserves en scheidsrechters bedanken. Rinus Cost neemt 
het stokje weer van me over. 
 
Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden aan Rinus Cost, 06-81 174 233 
of  Rinus.cost@hkvachilles.nl 

 
Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 

Familie van Loon, Pomonaplein 83 
 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor zaterdag 18 maart 
 
Alle ploegen zijn uitgespeeld!! 
 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 18 maart 
 
Achilles B1 is uitgespeeld 
 
Achilles B2 is uitgespeeld 
 

DES B2 - Achilles B3      
 Guido, Thom, Tim, Floris/Max 
 Floortje, Estelle, Georgia, Linnet 
Res:  Olivia, 5e heer 

Zaterdag 13.00 uur De Hoornbloem 
Verzamelen:   11.45 u voor het veld 
Verslag: Linnet 
Coach: Lars A., Ivo 
Vervoer: v. Zantwijk, Veltman, 
 Mulder, vd Zwan 

 
Achilles C1 is uitgespeeld 
Olivia, Floris, Max zie B3 
 
Achilles C2 is uitgespeeld 
 

Achilles C3 - TOP/Quoratio C5 
 Melissa V,  Silja, Ivy, Marijn, Jip,  
 Melissa L, Milla, Hannah, Esmee, Kate 

Zaterdag 14.00 uur Ockenburgh 
Verzamelen:    13.15 uur aldaar 
Verslag: Silja 
Coach: Mariska, Ruben 
Scheids: Daan Donders 

 
Afmelden bij Nicole de Groot 

Bel of sms/app 06- 48480553 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 18 maart 
 
Achilles D1 is vrij  
 

ONDO D3 - Achilles D2  
 Elise, Lizzy, Naomi, Elishya, Kimberly
 Maleah, Lisanne 
 Damien, Leander, Ocker, Siddarth 

Zaterdag om 11.00 uur in de Hoekstee 
Verzamelen: 10.00 uur voor het veld 
Verslag: Leander 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Ros, Verhage, Gerritsen, 
 v.Leeuwen 

 
Achilles E1 is vrij  
 

mailto:familie@ahmdegroot.nl
mailto:ovreijn@hotmail.com
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Achilles E2 is vrij  
 
Achilles E3 is vrij  
 
Achilles F1 is vrij  
 
Achilles F2 is vrij  
 
Achilles F3 is vrij  
 

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 

Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.net 
(zondag voor 18.00 uur). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Ockenburgh 
14.00 -  15.00 Mariska, Ruben 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen! 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 20-03 Monique Alsem 
 27-03 Vera Rodriguez 
 03-04 Anneke Zoutendijk 
 10-04 Coby Linse 
 17-04 Marian Lijmbach 
 
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.  

 
 
 

 


