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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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Achilles op 4 en 11 maart; voor ieder wat wils! 
*************************************** 

 
Het lijkt een beetje een “standaard” te worden, de stijgende lijn van de afgelopen 
jaren zorgt er ook voor dat er ieder jaar wel een hoogtepunt te vieren valt. Met de 
hele club gaan we dan achter een team staan. En of dat nou tijdens een kruisfinale is, tijdens een NK of tijdens een 
kampioenswedstrijd... aan het eind van ieder seizoen hebben we de laatste jaren altijd wel iets te vieren. En dat is een 
mooie ontwikkeling. Zo lijkt het ook dit jaar weer een mooie afsluiting van het zaalseizoen te worden. En dat allemaal 
op 4 en 11 maart.  
Hieronder volgt een klein programma om u allen wegwijs te maken op 4 en 11 maart. Waar moet u zijn? Tilburg, 
Rhoon, Nijeveen en Zaandam zijn toch wel echt de places to be. 
 
Achilles 1 
Laten we toch even beginnen bij ons Vlaggenschip. Want dat het een lastig seizoen zou worden dit jaar, bij terugkeer 
op het gewenste Overgangsklasse niveau, wisten wij vooraf al. Waar sommige wedstrijden gewoon terecht verloren 
werden, bijvoorbeeld tegen de uiteindelijke kampioen Nieuwerkerk, werden veel wedstrijden verloren of gelijk gespeeld 
waar meer in had gezeten. Vorige week tegen Rust Roest was er zo eentje, maar ook tegen Pernix thuis en uit had er 
best meer in gezeten. Zonde, want als je die gemiste kansen bij elkaar optelt, had een mooie middenmoot en vroegtijdig 
lijfsbehoud er best ingezeten. Al met al komt het allemaal gewoon wel goed, zeker als je kijkt naar de tegenstander van 
11 maart. Tilburg is al gedegradeerd maar liet in de midweekse inhaalwedstrijd zien een stugge ploeg te zijn. Toch zou 
het een formaliteit moeten zijn om voor de tweede keer dit seizoen van deze ploeg te winnen. Alle steun is daarbij 
nodig, dus een mooi dagje korfbal in Tilburg beëindigen lijkt mij een prima plan! 
 
Achilles 2 
Voorafgaand aan de wedstrijd van Achilles 1 in en tegen Tilburg, speelt Achilles twee de kampioenswedstrijd tegen de 
nummer 1 uit de poule RWA uit Portugaal. Zij spelen de wedstrijden overigens in Rhoon, dus hou daar rekening mee! 
Achilles twee had dit seizoen eigenlijk al kampioen moeten zijn, gezien de wedstrijden die verloren werden. Thuis was 
men nagenoeg onverslaanbaar. Alleen in een wedstrijd waarin in de laatste minuten een voorsprong uit handen werd 
gegeven tegen Maassluis, werd thuis de punten weggegeven. Maar als je thuis de wedstrijden tegen Rust Roest en Tjoba 
gemakkelijk wint terwijl je uit een hele zware dobber had aan deze 
ploegen dan is dat toch zonde. Ik heb het al eerder gezegd, de ploeg is 
niet stabiel gebleken op 1e klasse niveau maar heeft absoluut laten zien de 
beste ploeg te zijn mits het beste in elkaar boven gehaald wordt. En dat is 
precies wat op 11 maart nodig is tegen RWA 2. Alle steun is daarbij 
nodig, dus een mooi dagje korfbal beginnen in Rhoon lijkt mij een prima 
plan! 
 
Achilles B1 
Zelf noemt de B1 het een korfbaltoetje. Ik persoonlijk noem het gewoon 
hartstikke terecht. Als je als ploeg uit kan winnen in een wedstrijd tegen de directe concurrent met als doel plaatsing 
voor de kwartfinale van het NK, dan hoor je gewoon thuis in die kwartfinale, punt uit.  
Helaas heb ik zelf te weinig van deze talenten gezien dit seizoen, in verband met de uitwedstrijden van mijn eigen ploeg. 
Maar eerlijk is eerlijk, als ik zie welke talenten er in deze B1 zitten dan is het gewoon logisch dat er boven in de 
hoofdklasse is meegedraaid. En inderdaad, met als slagroom op de taart met een kers er bovenop, een mooie verlenging 
van het zaalseizoen. Een uitwedstrijd tegen de onbetwiste nummer 1 uit het Oosten, Dos'46 B1 uit Nijeveen. Alle steun 
is daarbij nodig, dus een mooi dagje korfbal (beginnen, doorreizen naar of eindigen weet ik nog niet want het tijdstip is 
nog niet duidelijk) in Nijeveen lijkt mij een prima plan! 
 
Achilles 3 
Wat heb ik een leuk seizoen gehad tot nu toe met deze ploeg. Jong (met uitzondering van een paar;-)), fris en vooral 
heel erg enthousiast. Verliezen van de ondersten, daar hebben we met Achilles 3 dit jaar een abonnement op. Als we de 
wedstrijden tegen VZOD en Thor niet hadden verloren, waren we al lang en breed kampioen geweest. Maar ja, dat is 
een koe in de kont kijken toch? In de wedstrijden tegen ZKC 4 en Rhoda 4 hebben wij als ploeg laten zien dat wij met 
deze groep niet in de reserve 3e klasse thuis horen. Vorige seizoenen zat Achilles 3 al dicht tegen het kampioenschap 
aan, maar dit jaar kan het dan eindelijk echt gebeuren. In een directe confrontatie met ZKC (op dit moment met 2 
punten onder ons de nummer 2) zullen wij in Zaandam gaan strijden om het kampioenschap op 4 maart. Alle steun is 
daarbij nodig, dus een mooi dagje korfbal in Zaandam lijkt mij op 4 maart een prima plan! 
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Achilles maakt stappen naar boven, dat is een ding dat zeker is. Ieder seizoen hebben we NK's of kampioenschappen te 
vieren en dat is geweldig. Ik heb in ieder geval heel veel zin in de komende twee weekenden. Er valt genoeg te beleven 
en te bezoeken, voor ieder wat wils! 
Om te beginnen as weekend in Zaandam, ik zie jullie allemaal daar! 
 
 
ZKC'31 4 – Achilles 3 
Sporthal de Tref in Zaandam 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

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

 
Wout Broers 
 
Update vrijdag 24 februari 
Goed nieuws over Wout zijn gezondheid. Sinds vrijdagmiddag is hij weer terug in Sophia Revalidatie om vanaf 
maandag te starten met zijn revalidatie. Met medicijnen is zijn bloeddruk inmiddels stabiel en kan hij nu dus aan de slag. 
Omdat de afgelopen weken nogal veel energie hebben gevraagd van Wout is het verzoek om hem dit weekend te laten 
acclimatiseren om verder tot rust te komen. 

 Hij blijft het erg leuk vinden om post te krijgen dus een kaartje is altijd leuk: Sophia Revalidatie, 
Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag. Tav Wout Broers 3de etage kamer 11. 

 
 
 

TC 
*** 

 
Geen trainingen in de voorjaarsvakantie 

************************************ 
 
Let op: in verband met de voorjaarsvakantie zijn er de komende week voor de meeste teams geen trainingen. De teams 
die wel trainen worden hierover via de trainer geïnformeerd! 
 
De TC  
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In stijl (uiteraard zwart/wit) op 11 maart a.s. de B1 en/of het 1e en/of het 2e aanmoedigen? 
 
Al jaaaaaaaren kijken wij vol bewondering naar de supporters van KVS, Fortuna, Deetos en DSC. 
 
Niet omdat zij veel leuker, enthousiaster en beter zijn dan onze supporters .... HELL NO .... er gaat uiteraard NIETS 
boven ONZE supporters en ONS Vakkie A. 
 
Waar wij iedere keer licht afgunstig naar kijken zijn de geweldige supportersjasjes in de kleuren van de club bedrukt met 
het logo van de club. 
 
Daar konden wij alleen maar van dromen ..... dachten wij .... want ook wij kunnen nu deze jasjes aanbieden aan onze 
leden en andere supporters 
 
We zijn superenthousiast en hopen dat jullie dat ook zullen zijn. 
 
We kunnen bijna alle maten leveren. Voor volwassenen (XS t/m XXL) en voor kinderen (98-164). In de kantine zullen 
we (vanaf +/- 1 maart a.s.) passetjes ophangen. 
 
Standaard wordt het jasje geleverd inclusief borstbedrukking met het Achilles logo. 
De kosten bedragen E 24,50 voor volwassenen en E 21,95 voor kinderen. 
 
Eventueel extra op de voorzijde: 
- Voornaam of achternaam (borstbedrukking) voor E 2,50 
 
Eventueel extra op de achterzijde: 
- Voornaam of achternaam voor E 4,50 
- Leeuw + Vakkie A voor E 9,00 
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Zou het niet leuk zijn om op 11 maart a.s. in allemaal zwart/witte jasjes: 
- Onze B1 aan te moedigen bij de kwartfinale ... en wie weet wat de B1 nog meer voor ons in petto heeft ... ??? 
- Ons 1e een hart onder de riem te steken in hun strijd tegen degradatie? 
- Ons 2e naar haar superverdiende kampioenschap te schreeuwen? 
 
Ben je geïnteresseerd, pas dan wat jasjes in de kantine (stuur maar even een berichtje, dan spreken we af in de kantine) 
en stuur een mailtje naar kc@hkvachilles.nl met je bestelling. 
 
Geef duidelijk aan: 
- je naam 
- welke maat 
- welke extra opdrukken waar (voorkant of achterkant) 
 
De drukker heeft ongeveer een week nodig om het jasje te kunnen leveren. 
Je moet dus snel beslissen wil je op 11 maart a.s. in een prachtig bedrukt zwart/wit supportersjasje je club aan kunnen 
moedigen!!! 
 
Na 11 maart leveren wij de jasjes uiteraard ook nog. Dit is zo leuk om te doen en de jasjes zijn zo geweldig, hier gaan 
wij natuurlijk gewoon mee door! 
Wij zijn tijdens het veldseizoen vaak in de kantine dus je kunt het dan ook aan ons doorgeven. 
 
Voor alle duidelijkheid: Bestellen is contant betalen! 
 
Groetjes, 
Rene, Dave en Dionne (yep, van de KC) 
 
 

mailto:kc@hkvachilles.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 
14 mrt 
24 mrt 

Kantine verhuurd 
Klaverjassen 

25 mei 21 comp0etitie 

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

 
Achilles – Tilburg 26-21 
Overige ploegen waren vrij! 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Tilburg 26-21 
 
 
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 
Achilles 13 9 3 7 3 282 303 -21 
Rust Roest 13 9 4 8 1 270 286 -16 
Tjoba 13 8 4 9 0 280 312 -32 
Tilburg 13 2 1 12 0 255 338 -83 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com + 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles - KV Tilburg 26-21 
Op dinsdagavond, normaal een trainingsavond, verzamelden we rond een uurtje of 8 in Ockenburg. Normaliter om te 
gaan trainen, maar nu was de focus heel anders. Een inhaalpotje tegen Tilburg stond op het programma, een wedstrijd 
die gewonnen moest worden om directe handhaving af te dwingen. Er stond een ander Achilles in het veld dan 
afgelopen zaterdag (Twan op de plek van de niet fitte Gerald en Raquel op de plaats van de geblesseerde Mariska). 
Met het volle vertrouwen begonnen we de wedstrijd, maar helaas was het Tilburg dat beter uit de startblokken kwam. 
Dat resulteerde in een 1-5 tussenstand en een time out aan de kant van Achilles. Die time out bleek te helpen, want 
Achilles knokte zich terug in de wedstrijd en trok de stand weer gelijk halverwege de eerste helft. De aanvallen verliepen 
moeizaam en dat was reden om in de rust Michael voor Twan te brengen. 
De tweede helft leek lang op een thriller uit te lopen, zoals we die tegen Rust Roest en GKV thuis gespeeld hebben. 
Scores over en weer en het spel werd een stuk aantrekkelijker om naar te kijken. Het lukte Achilles niet om afstand te 
nemen van haar opponent, tot ongeveer 10 minuten voor tijd. Daar was dan eindelijk het gaatje van 2 punten in het 
voordeel van Achilles. Nu was het zaak om geduld te houden en de wedstrijd te controleren met lange aanvallen. Dat 
werd volwassen gedaan met in het vak van Dylan, Kjeld, Raquel en Desiree enorm veel rebounds waardoor er veel 
herhaald kon worden en uiteindelijk de voorsprong kon worden vergroot! De laatste paar minuten was het genieten! 
Blije gezichten in het veld en op de tribune (die overigens zeer goed gevuld was, waarvoor dank!!!). De wedstrijd 
eindigde uiteindelijk in een 26-21 overwinning voor ons vlaggenschip en daardoor kunnen er twee hele belangrijke 
punten worden bijgeschreven! 
Een wedstrijd met twee gezichten die uiteindelijk met overtuiging gewonnen werd! Ik ben trots op het team en op de 
selectie voor de strijdlust die men uitstraalde en ik weet zeker dat als we de laatste wedstrijd uit tegen Tilburg en de 
tweede helft veld deze vechtlust op kunnen brengen er nog een hoop leuks te wachten staat voor de selectie! 
Supporters bedankt! Vergeet ook Achilles 2 niet te supporten bij hun kampioenswedstrijd over 2 weken uit bij RWA in 
Portugaal! Dat verdienen deze toppers, die week in week uit laten zien over enorm veel kwaliteit te beschikken en klaar 
te zijn voor de reserve overgangsklasse! 
Tot dan! 
 
Desiree 

 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Wat was 
******** 

 
Tempo A2 – Achilles A2 20-25 
Fortuna B1 – Achilles B1 16-18 
Achilles C3 – Sporting Trigon C1 3-8 
VEO D1 – Achilles D1 3-9 
ONDO E5 – Achilles E2 7-14 
 
Overige ploegen waren vrij! 
 
Afgelopen weekend ging de E2 op bezoek bij hekkensluiter ONDO. Aangezien de E2 tot nu toe alleen van ODO 
verloor, zou deze tegenstander geen problemen moeten opleveren. De E2 verdedigt al het hele zaalseizoen prima, al 
ging het vorige week tegen Phoenix even iets minder. Bovendien weten we aanvallend veel kansen te creëren en zijn we 
gedurende het seizoen steeds beter gaan afvangen, waardoor we ook langer kunnen aanvallen. 
Afgelopen zaterdag was hier lange tijd niets van te zien. Ik weet niet of het kwam doordat “we vandaag toch wel 
winnen” of doordat we donderdag niet konden trainen of doordat het gewoon het begin van de vakantie was, maar het 
was niet veel soeps. Verdedigend sprongen we overal, maar dan ook echt overal tussen, echter zonder de bal ook te 
pakken. Hierdoor kon ONDO vaak schieten en hoewel niet alles erin ging, leverde dit soort overenthousiasme ons drie 
of vier tegendoelpunten op. 
Ook aanvallend waren we bij lange na niet zo scherp als anders. Zo wachtten we te lang met de bal gooien als iemand 
vrij stond, en gooiden we halve vuurpijlen, wat samen resulteerde in veel onderscheppingen door ONDO. Ook 
stonden we met zijn allen te kijken als iemand schoot, in plaats van achter de bal aan te gaan. Veel aanvallen eindigde 
dan ook voor er een schot gelost was of na maximaal één schot. 
Het was dat we in principe gewoon beter zijn dan ONDO, dat we in ieder geval een voorsprong vast wisten te houden, 
maar als het tien minuten 7-9 staat tegen de nummer laatst, terwijl we eerder na tien minuten een 5-0 voorsprong 
hadden tegen de nummer twee, dan gaat er iets mis. 
In de laatste tien minuten was er gelukkig verbetering zichtbaar. De bal werd wat sneller gegooid, we verdedigden 
gewoon weer goed (getuige het feit dat we geen doelpunt meer tegen kregen) en we vingen de bal weer wat vaker af. De 
aanval was nog wel wat rommelig en pas in de laatste minuut was er iets van rondspelen zichtbaar, maar we scoorden 
wel vijf keer. 
Als we volgende week tegen GKV spelen zoals de laatste tien minuten, of eigenlijk liever zoals de eerste tien minuten 
tegen Dijkvogels, dan komt het wel goed. Als we weer de wedstrijd in gaan met “dit doen we wel even”, dan kan het 
nog een spannende pot worden! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
KV Tempo A2 - HKV Achilles A2 door de ogen en het brein van een ADHD'er  
Vlak na de kerstvakantie was het aan Achilles A2 af te reizen naar Alphen a/d Rijn. Het zat niet mee, we hadden erg 
veel zieken, gelukkig was het Tempo dat akkoord ging met het verzetten van de wedstrijd. De eerste helft van de 
zaalcompetitie leek het dat de nummer 6 van de poule een van deze ploegen zou worden. Zowel Achilles als Tempo 
wisten wat puntjes mee te sprokkelen uit spannende wedstrijden, Tempo deed dit de laatste weken echter een stuk 
beter. Zij zijn inmiddels gestegen tot plek 4, met 11 punten uit 10 wedstrijden. Wij stonden voorafgaand aan de 
onderlinge wedstrijd met 6 punten op plek 6.  
 
Een hoop gepuzzel de afgelopen weken, de slechtste 3 nummers 6 zouden degraderen. Nummer 7 konden we al niet 
meer worden en nummer 8 (VEO) had zich na een tegenvallend veldseizoen terug getrokken uit de eerste klasse. Tsja, 
lastig en niks voor Amel dat gepuzzel. Gelukkig voor mij is aankomend coach van Achilles 2 nu nog onze assistent... de 
afgelopen weken hebben Rob en ik vaak gebeld. Tientallen opstellingen en scenario's bedacht. Ook de 
topsportcommissie en de TC bogen zich over deze scenario's en gaven hier en daar feedback. De A1 is reeds 
gedegradeerd, A2-ers konden dus fris aantreden bij de A2.  
 
Die Haghe was de eerste tegenstander sinds het begin van het leggen van 'de A2 vecht tegen degradatie' puzzel. Waar 
we natuurlijk allang daarvoor mee bezig waren.. toen paste de stukjes alleen net niet, je kent het wel.  
 
Goed Die Haghe dus.. Thuis werd er gelijk gespeeld, zij zijn al kampioen geworden vorige week.. niets was onmogelijk. 
Helaas voor ons gaf niemand uit het team thuis. We werden compleet weggeveegd en daalden zwaar onder ons niveau. 
Dan denk je als coach op afstand (Amel en ik speelden met de selectie zoals vaak tegelijk) 'shit, we kunnen niet meer 
trainen en maandag hebben we Tempo,'  ja.. 's avonds toch een feestje want met de selectie hebben we met team 1 een 
belangrijke stap gezet naar handhaving (elk punt telt) en met Team 2 hebben Amel en ik (bij elkaar in het vak staand!) 
heerlijk gewonnen en hiermee een goede stap gezet richting kampioenschap.  
 
Ondanks dat ik om medische redenen geen alcohol mag drinken had ik zondag dan toch die kater. De A2.. het 
programma.. met Sjoerd (TopC), Frank (TC), Arjen (coach A1), Rob (assistent ;-)) en Amel flink geappt die dag. Wat 
staat ons nou te doen, hoe kunnen we spelers motiveren, ze moeten boven zichzelf uitstijgen en elk punt dat we pakken 
is mooi meegenomen richting handhaving.  
 
Ik maakte zondag avond voor het eerste een behoorlijke berekening, de wat alsjes en hoeveel punten heeft iedereen. 
Deze is te vinden op Facebook. Toen dacht ik; ook even voor de A2 doen. Ingewikkeld hoor! Zeker omdat we minder 
teams hebben in de poule. Als motivatie naar de ouders sturen, en naar de spelers.. goed eten & drinken, rokje mee, 
broekje mee, op tijd naar bed... shirts (die Robbin vergeten was, dus dat was nog even stress) Die lijstjes enzo, dat heb 
ik allemaal geleerd van mijn oud coaches Dennis (Brusse) en Eric (den 
Dekker).  
Sommige mensen vinden het niks, ik hou ervan.  
 
Maandag is mijn vrije dag en ik ging nadat ik een half uur met Rob belde 
(hij had toch ook maar vrij genomen) even langs bij Frank (mijn trainer 
en tsja ons aanspreekpunt bij de TC). Wat kunnen we doen, welke vakken 
zou jij doen..? Amel kon i.v.m. werk niet bij de wedstrijd zijn. En zo'n 
taakje om vakken bekend te maken en dus mensen teleur te stellen is 
nooit leuk, maar iedereen weet ook dat we 10 zeer goede en getalenteerde spelers hebben. Met Rob aan mijn zijde en de 
TC + TopC achter me voelde het onzeker maar toch ook heel goed. Er schieten dan meerdere dingen door je hoofd, 
maar Rob en ik zeiden nog tegen elkaar 'Wat hebben we een onwijs sterke bank. En dat is mooi, er kan niks mis gaan. 
 
De hal dan, groot en heel veel lijnen. Op de tribune hadden alle ouders een lekker plekje opgezocht. De wedstrijd 
begon, en ik moet zeggen ik was meteen trots! Wat een vechtlust en zonder iemand tekort te willen doen speelden 
Robbin en Daan weergaloos met hun vak. Daan vaak in de actie waarin de dames fantastisch tussen kwamen en de 
rebound hadden, Robbin en/of Daan konden hem dan ook mooi afronden.  
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Het was Tempo dat in de eerste 10 minuten elke keer de voorsprong van 1 goal pakten, maar dit namen wij snel over. 
Ruststand was 10-11. Wat zeg je dan.. even goede punten benoemen en dan de wat mindere. 2 dingen vielen extra op: 
1. Het uitwerken van verdediging naar aanval MOEST beter. 2. Als we kunnen herhalen met kansen en we de 5e keer 
weer rebound hebben, moeten we bij die 6e keer rust houden en weer opnieuw de aanval opzetten.  
 
Na rust kon het niet anders dan dat dit mis ging. Alsof jullie/de A2 niet willen luisteren;-). We wisten ons gelukkig snel 
te herpakken. En anders dan andere weken was het duidelijk dat de A2 door wilden pakken! Vechtlust en strijd werden 
getoond. We lieten Luca snel warmlopen, en dan begint dat puzzelen weer 'zullen we dit doen?' Rob bleef stil... toen 
dacht ik 'oké niet dus', hij wilde de rust bewaren. Uiteindelijk halen we na een paar minuten Mark er uit, die helemaal 
niet slecht speelde, maar die heer vond het iets te fijn om tegen hem te staan. Luca erin. Altijd spannend om met zulke 
standen toch te wisselen. Gelukkig voor Rob en mij pakte dit grandioos uit. Luca die voor de wedstrijd aan ons vertelde 
'geen wonderkind te zijn' nam zijn vak op sleeptouw. Hij bewaarde rust, scoorde en zorgde dat zijn vakgenoten ook 
mee gingen scoren. Complimenten wonderkind!  
 
De wedstrijd werd uitgespeeld en in de laatste paar minuten pakten de A2-ers 4 punten voorsprong. Ik hoorde mijzelf 
tegen Rob zeggen 'Dit zegt nog niks' met nog 7 minuten op de klok hoor ik een van de ouders zeggen 'Raquel wel 
blijven ademhalen he'. Lastig met zo'n spannende wedstrijd. Tempo kwam weer op 2 verschil 20-22. Tsja en toen deed 
de A2 wat ze tegen RWA (19-20) en Die Haghe (13-13) niet konden doen. Doordrukken. Eindstand was 20-25. Het 
was erg mooi.  
 
Rob en ik hebben genoten. Alle ouders trouwens ook. En als zelfs de vader van Mark dan naar ons toe komt om een 
compliment te geven over de wissel, dan weet je dat het goed was. We hebben het met z'n allen gedaan, ook de wissels 
die niet zijn ingevallen. Één team, één taak!  
 
Nog een wedstrijd resterend, we treffen de tegenstander van vandaag weer:  
11 maart 2017 om 18.00 uur in Sporthal Ockenburgh 
HKV Achilles A2 - Tempo A2 
 
Hoe de zaalcompetitie ook gaat eindigen ik ben super trots op de ploeg en alles eromheen. De trainingsintensiteit is 
steeds hoger, we eisen steeds meer, dit werpt zijn vruchten gauw genoeg af. We gaan zeker nog vol voor die laatste 2 
punten erbij. Mochten we handhaven zullen we volgend jaar alle wedstrijden op maandagavond proberen te plannen ;-). 
Nu eerst even rust, het eerste aanmoedigen en de B1 aankomende donderdag. Daarna vol aan de bak.  
 
Op het veld hoop ik dat we direct scherp zijn en handhaving eerder kunnen veilig stellen! Tot 11 maart! De A2 kan 
jullie aanmoediging hard gebruiken.  
 
Raquel (en Robski) 
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Achilles C3 - Sporting Trigon C1 
Zaterdag 25 februari. We waren veel te vroeg, want de deur was nog dicht. Maar de zaalbeheerder liet ons gelukkig snel 
binnen. 

 
Alle zieken waren beter en zo hadden we genoeg tijd voor groepfoto's voor de wedstrijd met natuurlijk onze mascotte 
Vossie. 
We begonnen in de aanval met Ivy, Jip, Milla en Silja 
In de verdediging met Esmee, Hannah, Marijn en Melissa. 
Het duurde even voor er werd gescoord. We kwamen 0-2 achter, maar vlak voor rust scoorde Melissa een mooie 
doorloopbal 1-2 
In de tweede helft kwamen ik en Melissa erin voor Milla en Marijn. 
Na de rust kwamen we snel op 2-2 weer door een mooie doorloop van Melissa. 
Helaas scoorde de tegenstander 2x van afstand en een doorloopbal 2-5. 
Maar Melissa had een nog een mooie doorloopbal in petto en maakte 3-5. 
 
De tegenstander scoorde nog 2 x van afstand, dus helaas verloren met 3-7 
 
Na de wedstrijd gingen we zingen voor mijn verjaardag en we hadden een kleine verrassing voor Mariska. We hopen 
dat haar knie snel beter wordt!!! 
 
Publiek bedankt voor het aanmoedigen! 
 
Tot volgende keer  
XX Kate 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 

 
 
 

AGENDA: 
 
   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 is het eerste feest bij Yeshe de Bos, hij wordt op 4 maart 19 jaar. 
Een dag later is Laura Mombarg jarig, zij wordt 17 jaar. 
Weer een dag later is het feest in huize Dortmont, Jisse en Teddie worden dan 18 
jaar. En op diezelfde dag is Erik Zoutendijk jarig, hij mag 8 kaarsjes uitblazen. 
Als laatste deze week viert Quincy Smit zijn 15e verjaardag. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
 
 
Gamenight at Achilles 
 
Op vrijdag 10 maart zal er op Achilles wederom een Gamenight georganiseerd worden. Vorig jaar kwamen hier veel 
gamers op af en ook dit jaar hopen we op een volle kantine. Wij zorgen voor een aantal consoles met vette games en 
een kleine versnapering. Iedereen is van harte welkom om te laten zien dat hij of zij de beste is in Mario Kart, Fifa of 
Just Dance. Heb je zelf ook nog leuke games of toffe consoles thuis staan die niet mogen ontbreken? Laat het ons dan 
vooral weten! 
 
Hoewel het een jeugdactiviteit is zijn ook de oudere gamers welkom om kennis te maken met iets anders dan een Atari 
of NES. Let wel op: het is een jeugdactiviteit dus aan de bar worden alleen non-alcoholische power-ups verstrekt. Dit 
geldt ook voor iedereen die level 18 heeft bereikt in het echte leven. Vanaf acht uur zijn alle kinders welkom om hun 
game skills te laten zien. Voor de jeugd tot en met de C duurt de avond tot en met 22:00 uur. Daarna is de avond alleen 
nog toegankelijk voor de B- en A-jeugd.  
  
Namens de AC, 
Frank, Wesley en Rinus 
 
PS. Zelf games en consoles meenemen? Laat het even aan Rinus weten: rinus.cost@hkvachilles.nl! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Op vrijdag 24 maart gaan we weer klaverjassen. De koppels van de vorige keren zijn ook via de mail op de hoogte 
gebracht. 
De volgende koppels hebben zich al opgegeven: 
Simon – Tjitse Mark – Dennis Roeli – Ed 
Annette – Peter Marian – Dicky Peter v.E. - Olga 
 
Hier kunnen nog meer koppels bij. 
Ik verwacht zeker nog aanmeldingen van Andre, Frank, Dinna, Gerard K, Patty. 
 
Meld je dus aan via ovreijn@hotmail.com of tel. 3251134. 
 
Olga 
 
 

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 

 
Adreswijziging: Dinna van Wijk naar: 
 Zie gemaild krantje 
Aangenomen als lid: Jarmo Laarhoven (Achilleslidnr. 3007) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
Een heel andere wind…. 
Beste Leeuwenkrabbelslezers en lezeressen, er gaat de komende tijd veel 
veranderen in het land en bij ons geliefde Achilles. 
Een nieuwe tijd breekt aan en gaat zogezegd een heel andere wind waaien. 
Ongetwijfeld kent u allen de zeer gewaardeerde TV serie “Toen was geluk heel gewoon”. Een zeer humo5ristische serie 
gebaseerd op de jaren 50 en 60 toen het leven nog voortkabbelde overlopend van kneuterigheid en begrijpelijk voor een 
iedereen. 
Niet iedereen heeft deze serie vanaf het prille begin meegemaakt, daarvoor is een groot deel van onze lezers te jong, 
maar daar wel honderd keer herhaald moet u er iets van meegekregen hebben. 
De hoofdpersoon; Gerard Cox als Jaap Kooiman een gemankeerde R.E.T. buschauffeur te Rotterdam-Zuid, zeer 
ambitieus maar altijd de Sjaak, een echte Jan Doedel, Joke Bruijs als zijn vrouw Nel en zijn beste vriend en buur Sjoerd 
Plezier als Simon Stokvis, putjesschepper en rioolontstopper pur sang en freelance journalist van de Bruine 
Rotterdammer. 
Jaap Kooiman doet er alles voor om groepschef te worden en af en toe staat hij op de nominatie om dit te worden, 
maar altijd weer net niet. 
Als de functie weer in zicht komt dreigt hij zijn collega´s met de hostorische woorden; als ik chef ben gaat hier een heel 
andere wind waaien, de kooimanwind. 
De collega´s ervblikken en verblozen niet daat het altijd op een catastrofe uitdraait. 
Op 15 maart gaan we weer stemmen. Waar zal het allemaal op uitdraaien, gaat er een heel andere wind waaien of blijft 
het zoals het was. 
Er loopt zo een knulletje rond die Nederland gaat veranderen, we gaan het anders doen, maar laten we maar normaal 
doen dan doen we al gek genoeg. 
Iedere nieuwe partij zal een andere wind laten waaien, maar 
met een of twee zetels bereik je niets. 
We zijn het meest gelukkige volkje alleen de Denen zijn nog 
gelukkiger. Voor ons is de crisis voorbij, we hebben weer 
meer te besteden en de oudjes hebben het goed, maar vertel 
dat maar eens aan die Krol. Hoeveel partijen hebben we 
nodig om een kabinet in elkaar te spijkeren of wordt het een 
Ikeapakketje waar af en toe een schroefje uitvalt. 
Het is verdomd moeilijk om een kabinet met 5 of 6 partijen 
samen te stellen want er springen snel verschillende kikkers 
uit de kruiwagen. Wat wel deugd is dat we Ton van der 
Laaken weer in Achillesfamiliearmen kunnen sluiten. 
De heer van der Laaken een heel kloein beetje kennende zal 
er een heel andere wind gaan waaien, de v.d. Laakenwind. 
Als speler wilde hij altijd winnen hoe dan ook en dat gaat hij 
zeker op de spelers overbrengen. 
Een knoest, een rots in de branding, een bikkel, niet mooi 
maar keihard. 
Ik denk dat Achilles een goede keus gemaakt heeft hem terug 
te halen. 
 
Ton namens de Pensionada+s welkom back en als het moet schenken we je donderdags een kopje koffie met wat erbij. 
Ik weet hoe hoog je de jeu de boulers hebt zitten, in positieve zin dan, dus wij willen wel regelen dat je een balletje mee 
kunt gooien. 
 
Het wordt mooi aan het Pomonaplein, er gaat een heel andere wind waaien en dan bedoel ik geen zeewind. 
 
Groetjes 
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  Geen thuiswedstrijden!! 
 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN!! 
Za 17.15 uur ZKC’31 4 - Achillres 3  De Tref 
Za 14.30 uur KVS/Maritiem A3 – Achilles A3 De Blinkerd 
Za 15.00 uur GKV E1 – Achilles E1  Overbosch 

 
 
Zondag: Ockenburgh  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 4 en zondag 5 maart 2017 
 
Achilles 1, 2, 4, 6, 7 en 9 zijn vrij 
 

!!Kampioenswedstrijd!! 
ZKC ’31 4 - Achilles 3 
 Bart, Erwin B, Fabian, Koen, Sander S, 
 Simon 
 Alana, Joy, Kaylee, Rianne, Jeanette 
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 17.15 uur in De Tref 
Zaandam 
Verzamelen: 15.30  uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 16057 
Scheids: D. van der Meer 

 

Aurora 2  - Achilles 5  
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Marieke 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako,  
 Leon van B, Bas M 
Res:  

Zondag om 14.30 uur in Kennemer 
Sportcentrum Haarlem 
Verzamelen: 12.30 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 16114 
Scheids: A. op ‘t Ende 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 
MARIEKE: Zie Achilles 5 
NIKKI, NELLEKE, ALEX: zie Achilles 8 
 

DKV (IJ) 2- Achilles 8  
 Lisanne, Quirina, Nikki, Nelleke, 
 Alex 
 Leon van D, Mathijs, Alex B, Martijn, 
 Roger 
Res:  

Zaterdag om 14.15 uur in Zeewijk 
IJmuiden 
Verzamelen:  om 12.30 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8648 
Scheids: DKV 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 

 
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 junioren voor 4 maart 2017 
 
Achilles A1  is vrij 
 
Achilles A2  is vrij 
 

!!Kampioenswedstrijd!! 
KVS Maritiem A3 – Achilles A3  
 Tiana, Maaike, Teddie, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 

Zaterdag om 14.30 uur de Blinkerd 
Verzamelen: 13.45 uur aldaar 
Verslag: Tiana 
Coach: Audrey en Tjitse 

 

Avanti A6  – Achilles A4  
 Britte, Annelotte 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  

Zaterdag om 16.05 uur De Viergang 
Pijnacker 
Verzamelen: 14.50 uur voor het veld 
Verslag: Britte 
Coach: Robbie en Remko 
Vervoer: Rutten, de Vries, Zorqui 

 
Afschrijven: 

Voor donderdagavond 20.00 uur bij Ingrid van Dortmont 06-41766174 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar 

mailto:marijke.baan@hkvachilles.nl
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 ingridvdortmont@hkvachilles.nl 

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

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 4 maart 
 
Alle ploegen zijn vrij!!! 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor zaterdag 4 maart 
 
Achilles D1 is vrij  
 
Achilles D2 is vrij  
 
Achilles E1 is vrij 
Jim zie E2  
 

!!Kampioenswedstrijd!! 
GKV E1 - Achilles E2  
 Jalien Kiki 
 Bradley, Lucas H., Jim 

Zaterdag om 15.00 uur in Overbosch 
Verzamelen: 14.00 uur voor het veld 
Verslag: Jalien  
Coach: Joost, Merel 
Vervoer: Kraak, Smit, Westgeest 

 

ONDO E6 - Achilles E3  
 Nikki 
  Joost, Teun, Lucas B. 

Zaterdag om 09.00 uur in de Hoekstee 
Verzamelen: 08.00 uur voor het veld 
Verslag:  Nikki  
Coach: Tristan, Robbin 
Vervoer: vd Marel, Roelofs, Bouwman 

 
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
mailto:ovreijn@hotmail.com
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ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Ockenburgh 
 Geen!!! 
 
 
Zondag Ockenburgh 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 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 11 en zondag 12 maart 
 

Tilburg – Achilles 
RWA 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Thor 2 
Achilles 4 – DES 5 
Achilles 5 – KZ Danaiden 5 
Achilles 6 – VEO 4 
Achilles 7 – VEO 5 
Fiks 6 – Achilles 8 
Achilles 9 – KZ Danaiden 8 
DeetosSnel A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Tempo A2 
Achilles A3 – Fiks A2 
Achilles A4 – ALO A2 
Achilles B1 is vrij 
Achilles B2 – Excelsior B1 
Achilles B3 – ODO B1 
Fortuna/Delta Log C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – HKV-OE C2 
TOP/Quoratio C5 – Achilles C3 
Achilles D1 – Avanti D2 
Achilles D2 is vrij 
Achilles E1 is vrij 
Achilles E2 is vrij 
Achilles E3 – Excelsior E3 
Achilles F1 is vrij 
Achilles F2 – Valto F1 
Refleks F3 – Achilles F3 
 

Za 18.45 uur 
Za 14.20 uur 
Za 19.15 uur 
Za 16.20 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 20.30 uur 
Za 21.50 uur 
Za 13.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 16.10 uur 
Za 18.00 uur 
Za 15.10 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 12.55 uur 
Za 11.00 uur 
Za 15.35 uur 
Za 10.00 uur 
 
 
 
Za 09.00 uur 
 
Za 11.55 uur 
Za 12.15 uur 
 

Westerwel 
Rhoon 
Ockenburgh 
Transvaal 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
Ockenburgh 
De Cuyl 
Ockenburgh 
DeetosSnel-hal 
Ockenburgh 
Transvaal 
Transvaal 
 
Transvaal 
Transvaal 
Fortuna-hal 
Transvaal 
De Korf 
Transvaal 
 
 
 
Transvaal 
 
Gaslaan 
De Schilp 
 

 
 

 


