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Het nieuwe shirt 
************** 

 
Binnenkort, om precies te zijn 9 juni 2017, hebben we weer een Algemene 
Ledenvergadering. Het is inmiddels ruim twee jaar geleden dat besloten is tot de 
samensmelting met Ready, en hoewel er bij de besluitvorming natuurlijk sprake was van veel emoties, kunnen we nu 
toch vaststellen dat de integratie van 100 Ready-mensen vlekkeloos is gelopen. Een grote verdienste van de instromers, 
die zich op veel fronten heel actief voor hun nieuwe club hebben ingezet, maar zeker ook voor de Achillianen, die de 
nieuwkomers hartelijk welkom hebben geheten. Als bestuur, vanaf het begin “gemengd samengesteld”, zijn we trots op 
de manier waarop de club zich sportief en sociaal manifesteert. Een applausje voor ons allemaal waard. Want daar is 
van leden en bestuur heel veel werk in gestoken.  
Vanaf het begin kwam een proces op gang van ontdekken en proberen en vooral vertrouwen geven en krijgen. De club 
is in alle opzichten gegroeid. We hebben sportieve successen mogen vieren, in de breedte zijn we veel groter geworden, 
al bijna het ideale aantal ploegen op ieder niveau. De ruggengraat van de vereniging, het kader, is door de instroom van 
nieuwe mensen enorm verstevigd. Als “gewoon” lid merk je daar over het algemeen misschien niet zo veel van maar we 
kunnen jullie verzekeren dat het voor de vrijwilligers die het werk doen heel veel uitmaakt of je dat met meer mensen 
kunt doen of te vaak het idee hebt dat je er bijna alleen voor staat. Het nieuwe bloed doet de club bloeien en geeft 
nieuw elan.  
In de Leeuwenkrabbels van een aantal weken geleden zijn we al ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de 
afspraken die we voorafgaand aan de samensmelting hebben gemaakt als toenmalige besturen. We kunnen vaststellen 
dat aan bijna alle afspraken die gemaakt zijn is voldaan. De enige afspraak die nog openstaat aan de “Achilleszijde” is 
om als het afgesproken aantal Readyleden de overstap zou hebben gemaakt, we de keuze voor een nieuw shirt aan de 
leden zouden voorleggen. Een shirt waarin recht zou worden gedaan aan de inspanningen die de Ready-mensen hebben 
gedaan om te integreren, en tegelijk een shirt waarin de “oude” Achillianen zich en hun geschiedenis blijvend kunnen 
herkennen. Naar oud Hollands gebruik hebben we een commissie in het leven geroepen die zich ging buigen over een 
aantal door ontwerpers voorgestelde varianten. Twee varianten liggen nu voor ter besluitvorming in de 
Ledenvergadering. Een subtiele en een wat uitbundiger variant, waaruit de aanwezige leden ter vergadering schriftelijk 
kunnen kiezen. 
Een aantal keren is de afgelopen weken aan ons de vraag gesteld waarom het oude shirt niet als keuze voorligt. Het 
antwoord op die vraag is zowel eenvoudig als complex. Het bestuur heeft zoveel te danken gehad aan de inzet van de 
voormalige Escamplaanbewoners dat het zich verplicht voelt recht te doen aan de door velen van hen gekoesterde 
wens om iets van hun structurele inbreng terug te zien in het Achillesshirt. Een keuze om alles bij het oude te laten zou 
hier zo haaks op staan dat we deze mogelijkheid niet voorleggen. Het bestuur heeft zich serieus verbonden aan een 
keuze voor een nieuw shirt. Natuurlijk begrijpen wij het sentiment bij Achillianen die gehecht zijn aan het oude 
vertrouwde shirt. Van hen vragen wij dan ook een klein offer voor de enorme impuls die de club heeft gekregen door 
de overkomst van Ready. Met deze kracht kunnen we weer vele jaren een vitale, krachtige toekomstbestendige club zijn, 
één waar onze kinderen en kleinkinderen nog lang trots lid van kunnen zijn. En dat kan echt lang niet iedere 
sportvereniging in Den Haag zeggen. Daar is het bestuur zo van overtuigd dat we nadrukkelijk alleen deze twee keuzes 
voorleggen. We hopen van harte op jullie aller begrip en vragen aan jullie een keuze voor de toekomst! 
 
Het bestuur  
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Louise ernstig ziek 
**************** 

 
Sinds een aantal weken is ons lid Louise Veltman ernstig ziek.  
De vooruitzichten op de lange termijn zijn ongunstig, maar met chemotherapie wordt getracht het onvermijdelijke uit 
te stellen onder de best mogelijke omstandigheden. 
Louise is thuis.  
 
Haar adres is Lijsterbesstraat 39, 2563 KR. 
 
Wout 
 
 

Van de redactie 
************** 

 
Het einde van het seizoen is in zicht en dat wil zeggen dat de laatste editie van de 
Leeuwenkrabbels van 2016-2017 er ook aan komt. De kopij voor dit krantje moet binnen zijn op maandag 12 juni vóór 
12:00 uur. 
De kopij voor het eerste krantje van het seizoen 2017-2018 moet op maandag 12 augustus binnen zijn, vóór 12 uur. 
De kopij van de Leeuwenkrabbels kan gestuurd worden naar website@hkvachilles.nl. 
 
Tot volgend seizoen! 
Namens de Leeuwenkrabbels commissie, 
 
 
 

Vrijwilligersborrel 
**************** 

 
In de aankomende weken nog de laatste wedstrijden en zo ronden we het seizoen 2016-
2017 weer bijna af. Ook dit jaar organiseert Achilles weer een borrel voor alle 
scheidsrechters, trainers en commissieleden die dit jaar weer een tomeloze inzet hebben 
getoond voor onze club. De borrel vindt plaats voor de JAV waarin we vooruit kijken naar 
de plannen van het aankomende seizoen. 
 
Graag ontvangen we alle trainer/coaches, scheidsrechters en commissieleden op 9 juni 
vanaf 17.30 uur. Voor een hapje en drankje wordt natuurlijk gezorgd. 
 
Om rekening te kunnen houden met de inkoop, vragen we je om jezelf aan te melden via de mail, facebook of app bij 
Sten Verleg. 
 
Het bestuur 
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Activiteiten Agenda Senioren 

2 juni 
9 juni 
16 juni 

Klaverjassen 
JAV 1 
Sportdag HALO 

8 juli 
26 aug 
15 september 

Lunch 12.00 – 15.00 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

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

 
Futura – Achilles 25-16 
Futura 2 – Achilles 2 17-28 
VZOD 2 – Achilles 3 16-26 
Achilles 4 – ODO 3 17-8 
Tilburg 5 – Achilles 5 9-22 
Achilles 6 – Velocitas 5 13-11 
Paal Centraal 3 – Achilles 7 15-17 
Achilles 7 – ONDO 5 6-13 
Achilles 8 – Avanti 6 3-9 
Achilles 9 was vrij 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Futura – Achilles 25-16 
Velocitas – KCR 14-14 
ONDO – VEO 16-17 
IJsselvogels – Rapid 14-10 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 14 23 10 1 3 305 255 50 0 
VEO 14 21 10 3 1 265 229 36 0 
Futura 14 19 9 4 1 287 233 54 0 
Achilles 14 14 6 6 2 259 253 6 0 
Velocitas 14 11 4 7 3 233 262 -29 0 
IJsselvogels 14 10 4 8 2 231 244 -13 0 
ONDO 14 8 4 10 0 238 294 -56 0 
Rapid 14 6 3 11 0 197 245 -48 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Het afscheid van Achilles 2 
Laatste wedstrijd 
De allerlaatste wedstrijd van het seizoen voor het team Achilles 2. Wat is het snel gegaan, en wat is het een mooi 
seizoen geworden. Zo is ook de laatste stempel op dit seizoen een passende geworden, misschien wel één alomvattend 
voor het hele seizoen. 
 
Dat we vorige week verloren, nadat we die week ervoor kampioen waren geworden, was misschien wel even goed. Het 
verlies heeft mij tot afgelopen dinsdag beziggehouden, en na heel veel nadenken heb ik er alleen maar positieve dingen 
uit kunnen halen. Met name het besef dat je niet zomaar een wedstrijd wint en dat je niet zomaar de beste van de 
competitie bent. Het vergt door-en-door concentratie, acceptatie, emotie, bereidwilligheid, werklust, durf, creativiteit en 
perfectionisme. Dat iedereen hierbij heeft stil gestaan was dit weekend dan ook te zien, zo speelde Achilles 2 als een 
kampioen. 

 
Overmacht 
Wie erbij waren hebben het kunnen zien (en dat waren er weer veel), Achilles 2 speelde zaalkorfbal op het veld van 
Futura. Snelle en korte aanvallen met scherpe afronding waarmee we in de zaal vriend en vijand hebben verrast, het was 
dit weekend niet anders. De hitte hebben we geen rol laten spelen, zo zijn we bij tijds met de voorbereiding gestart en 
hebben we elkaar scherp gehouden op de inzet en de afronding. In de wedstrijd kwam dit terug. Aanvallen zoeken via 
alle schijven, uitspelen doormiddel van passing en initiatief voor de tweede bal. Zo stond het met nog twee-en-twintig 
minuten te spelen in de eerste helft al z'n 3 - 10.  
 
Veel meer is er over de wedstrijd niet te zeggen, de goals bleven zich in rap tempo vermenigvuldigen en zo werd de 
wedstrijd dan ook binnen gesleept met een tekenende eindscore van 17 - 28.  
 
Topsport 
Achilles 2 van het seizoen 2016/2017 is er voor mij één om nog vaak aan terug te denken. Niet eens zo zeer vanwege 
de behaalde successen, maar vanwege het team. Met name de verscheidenheid aan type spelers en de manier waarop we 
heel het jaar fysiek en mentaal met korfbal bezig zijn geweest. Het leidde heel het seizoen tot zinderende wedstrijden en 
daarbij niet te vergeten de daarbij horende trainings inzet en wedstrijdvoorbereiding. Een ware topsport mentaliteit. 
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De korfbal leert ons veel. Bijvoorbeeld hoe je met elkaar om gaat tijdens winst en verlies. Hoe je samen een probleem 
kunt oplossen, hoe je omgaat met elkaars emotie maar ook hoe je elkaars krachten optimaal kunt benutten. Het zal 
voor mij niet de eerste keer zijn dat ik op mijn werk refereer naar een situatie afgeleid van de korfbal als voorbeeld hoe 
je de kracht van individuen kunt inzetten om succes te behalen. Ook als er veel verschillen zijn. 
 
Juist door het verschil in spelers heb ik iedereen beter zien worden dit seizoen. We hebben geprobeerd elkaar te 
ondersteunen dit jaar dus hebben we onszelf hard gemaakt om allrounder te worden. Zo heb ik iedereen een stap 
buiten zijn of haar comfort zone zien maken en daar heb ik oprecht bewondering voor.  
 
Het Afscheid 
Ondanks een geweldig team was en is Achilles 2 niets zonder de steun van alle staf, het publiek en de Achilles 
mentaliteit.  
 
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle mensen die zich dit seizoen langs te lijn en achter de schermen betrokken hebben 
gevoeld met de resultaten van ons team. Jullie beleving heeft positieve uitwerking gehad op onze inzet en resultaten. 
Soms lovend over het resultaat en soms ook kritisch, maar dat is goed! Dat is betrokkenheid. Tot volgend seizoen. 
 
Dít was Achilles 2 van het seizoen 2016/2017 
 
Amel 
 
Achilles 3 – Korbatjo 2 
Op 27 mei stond er voor Achilles 3 een belangrijke wedstrijd op het programma, namelijk de promotiewedstrijd. Deze 
wedstrijd werd in het altijd gezellige Kuddelstaart gespeeld tegen VZOD. De omstandigheden waren ver van ideaal, 
met tempraturen tot wel 33 graden.  
De wedstrijd begon de eerste vijf minuten spannend toen het nog gelijk opging, maar al snel wisten wij de wedstrijd 
naar onze kant te trekken. Wel was het even wennen aan de gladde handen van de zonnebrand, hierdoor gleden er hier 
en daar wat ballen door de handen. Achilles 3 speelde een erg goede wedstrijd met mooi dynamisch spel en veel 
vliegende rebound. Er werd dan ook veel gescoord waardoor wij met 5 punten voorsprong de rust ingingen. 
De tweede helft was niet heel veel anders. Achiles was goed fel en won bijna alle duels. Ook in de tweede helft was er 
over afrondronding niets te klagen, de ene bal na de andere vloog door de korf heen. Dit resulteerde in een mooie 
einduitslag van 26-14. Met deze mooie uitslag was de promotie van Achilles 3 naar de tweede klasse een feit. 
Ik wil heel Achilles 3 bedanken voor dit mooie en super gezellige jaar! 
 
Sander 
 
Achilles 6 - Velocitas 5  13-11 
Na het behalen van het kampioenschap was de druk een beetje van de ketel. Toch was de ploeg er op gebrand om ook 
in de laatste thuiswedstrijd een goed resultaat neer te zetten. Zou zonde zijn, een feestje moeten vieren als je net op je 
donder hebt gehad. Het ging niet echt van harte met de hitte. Er werden veel kansen gecreëerd, maar te weinig 
verzilverd. Dat resulteerde erin dat driekwart van de wedstrijd jullie favoriete Achillianen achter de feiten aan moesten 
lopen. Halverwege de tweede helft kwam Team 6 voor het eerst langszij wat vervolgens op professionele wijze werd 
afgemaakt. Zo blijft Team 6 sinds 17 september 2016 ongeslagen op het veld. Na afloop was er een speech van Britt 
namens de TC die voor altijd bij ons zal blijven. “Nog nooit vertoond”, “tot tranen geroerd” en “hartverwarmend” zijn 
maar enkele zinsneden uit haar betoog. Er waren naast mooie woorden en rozen ook medailles! Had Marieke ff 
geroggeld. Toppertje. Ieder gepersonaliseerd met een alleszeggende bijnaam als Sexy Lexie, Swirley en natuurlijk 
Yhoeri. Sanashine was er nog steeds niet bij, maar toch een beetje in gedachten. Op de kampioensfoto was ze aanwezig 
middels een afdruk van haar hoofd. Later op de avond had de CR ook nog een feest voor Team 6 geregeld waarvoor 
we de CR hartelijk willen bedanken. CR: bedankt! Het was erg gezellig. 
 
Groeten, 
Erwin 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Vitesse A1 – Achilles A1 15-14 
Weidevogels A1 – Achilles A2 20-8 
KVS A4 – Achilles A4 7-5 
KCC B1 – Achilles B1 19-17 
KOAG B1 – Achilles B2 8-6 
Achilles B3 – KVS/Maritiem B2 7-5 
KCC C1 – Achilles C1 15-7 
Achilles C2 – Sporting Trigon C1  
Pernix C3 – Achilles C3 1-6 
Weidevogels D1 – Achilles D1 7-11 
Achilles D1 – Avanti D1 5-6 
Achilles D2 – ONDO D4 4-6 
Achilles E1 – Avanti E3 4-10 
Achilles E2 – ODO E3 11-3 
Twist E3 – Achilles E3 10-6 
Achilles F1 – ALO F1 21-5 
Tempo F1 – Achilles F2 33-20 
Achilles F3 – Fluks F1 10-8 
 
Wat een wedstrijd van de D1. Ik ben nog niet helemaal bijgekomen. De 
wedstrijd van het seizoen. Het kampioenschap voor het team dat zou 
winnen. Het publiek twee rijen dik. En dat om 9.00u 's ochtends. De 
spanning op de gezichten. Bij de coaches en de spelers. Gel in het haar van Thijs. Nikki in haar eigen rokje deze keer. 
21-kampioen en vice-kampioen aanwezig. Dit soort wedstrijden wil je spelen (en ook coachen trouwens). Avanti had 
ons de vorige keer van een overwinning beroofd en dat was de reden dat dit überhaupt een kampioenswedstrijd was. 
Deze was voor ons. 
Vanaf het eerste fluitsignaal was de spanning voelbaar. Er werd aan beide kanten veel druk gezet en er werd lang 
gezocht naar kansen. Ons eerste aanvalsvak, dat normaal zelfs wandelend kansen creëert, had moeite met het vinden 
van de korf. We werden naar de buitenkant geduwd en de kansjes die er waren werden niet verzilverd. Ook de 
verdediging moest even zoeken naar de goede vorm, maar hield het wel mooi dicht. Alsof het een voetbalwedstrijd was 
bleef het heel lang 0-0. Pas na de vakwissel kwamen de eerste goals. Het spel kwam los, het tempo ging omhoog en we 
gingen ouderwets voorwaarts richting korf. We liepen uit naar een 4-1 voorsprong. Toch voelde het aan de kant niet 
alsof we overwicht hadden. Dit werd in de rust ook duidelijk besproken. We zijn pas op de helft! Na rust kwam Avanti 
stapje voor stapje dichterbij. Eén verschil, gelijk, één achter.. Met man en macht werd er gezocht naar kansen en goals. 
Bloed, zweet en tranen. Na een prachtige pass van Jordan werd Nikki vrijgespeeld en daar kwam de gelijkmaker. Een 
enorme ontlading volgde. De tijd was bijna voorbij. Rick, fluit af, fluit af. Maar met nog een minuut te gaan was het 
Avanti dat profiteerde van een onoplettend momentje. 5-6. En toen floot Rick dus wel af. Na al het harde werken 
hadden we helemaal niks. De tranen volgden snel. Wat een teleurstelling. Een dag later kunnen we er alweer wat 
rustiger op terugkijken. En dan is de conclusie dat we misschien gisteren niet gewonnen hebben, maar dat het wel een 
winstjaar was. Winst voor alle spelers die individueel enorm gegroeid zijn. We zijn een team geworden, dat voor elkaar 
vecht en strijd en dat is ook winst. Iedereen is korfballend niet meer te vergelijken met een jaar geleden. En dat is de 
grootste winst. Wij zijn als coaches enorm trots op onze toppers. Wat hebben ze het hele seizoen hard gewerkt. En 
deze ervaring nemen we mee naar een volgende kampioenswedstrijd. Rick, bedankt voor het uitstekende fluiten. 
Damien en Elise, bedankt dat we altijd op jullie mochten rekenen! 
 
De E2 sloot het seizoen af tegen ODO, een geduchte tegenstander. In de zaal werd een keer ruim gewonnen, maar ook 
een keer nipt verloren. Na de zaal gingen we de eerste wedstrijd hard onderuit, we verloren met 13-3. De E2 heeft 
sindsdien mede dankzij de grote tegenstand van Valto weer flinke stappen gezet, maar genoeg om in de droge warmte 
van ODO te winnen? 
Kiki moest deze wedstrijd helaas voorbij laten gaan, maar gelukkig zat Siddarth langs de kant voor het geval de hitte te 
veel werd. 
De E2 begon goed aan de wedstrijd. ODO had duidelijk meer moeite met de omstandigheden dan wij. Er werd slim 
verdedigd, waardoor er weinig sprintjes getrokken hoefden te worden en er werd snel aangevallen. Bij vlagen werd de 
bal goed rondgespeeld zoals we meerdere keren op de training hebben geoefend. Toch bleek ODO vatbaar voor ons 
aloude recept, insnijden en naar binnen. Hoewel we als coaches af en toe graag iets anders zien, levert dit het hele 
seizoen al zoveel doelpunten op, dat het moeilijk is om het eruit te krijgen. Bovendien, als het werkt, dan moeten de 
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tegenstanders maar een manier zien te vinden hiermee om te gaan. ODO had er aanvankelijk dus geen antwoord op, en 
dus konden we redelijk makkelijk uitlopen. 
Dat kwam ook omdat we vandaag scherper waren op twee onderdelen van het spel waarop al het hele seizoen 
gehamerd wordt: afvangen en onderscheppen. Voor de wedstrijd hadden we afgesproken dat de speler met de meeste 
onderscheppingen en de speler die de meeste ballen afving een ijsje zouden verdienen. Dit had het gewenste effect. In 
plaats van toe te kijken hoe een bal mis ging en door ODO werd afgevangen, kwamen we telkens in actie na een schot 
om die bal te pakken. En ook keken we veel meer waar de bal was tijdens het spel, wat ons meer onderscheppingen 
opleverde. 
In het tweede kwart kregen twee spelers even de tijd om in de schaduw bij te komen en kwam Siddarth nog even 
binnen de lijnen. Leuk om te zien hoe hij zich na de eerste invalbeurt aan het begin van de zaal heeft ontwikkeld. Met 
veel meer zelfvertrouwen onderschepte hij ballen en gaf hij goede passes. Bedankt voor het invallen Siddarth! 
Na de rust bleek dat ODO wat meer afstand nam om onze doorlopen op te kunnen vangen. Waar we in voorgaande 
wedstrijden dan toch nog naar binnen bleven trekken, speelden we het nu slimmer. Vooral Lucas stond veelvuldig vrij 
en kon dan ook regelmatig schieten. 
In het restant van de wedstrijd wisten we nog flink wat te scoren en liepen we uiteindelijk uit naar een 11-3 
overwinning. Aangezien iedereen flink had bijgedragen aan het afvangen en onderscheppen, kreeg iedereen een ijsje. De 
trainers werden ook getrakteerd, namelijk op een mooie mok met de kampioensfoto van de zaal erop. Heel gaaf en 
hartelijk bedankt allemaal! 
Zo is het seizoen van de E2 ten einde en mogen we best trots zijn op onze prestaties. Het leukste aan de E2 is hoeveel 
oog spelers voor elkaar hebben. Bij het inschieten werd er altijd voor gezorgd dat iedereen aan de beurt kwam, zonder 
dat de trainers daar iets over hoefde te zeggen. Ook in wedstrijden werd er goed gekeken naar wie er het beste voor 
stond om te scoren. Doelpunten werden met z’n allen gevierd en iedereen heeft veel kunnen scoren. 
Bradley, Kiki, Lucas, Bregje, Armin en Jalien, bedankt voor een gezellig seizoen en heel veel succes volgend jaar! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Kampioenswedstrijd C3 – Refleks (vorige week) 
Aanval:  Silja , Melissa, Ivy, Jip 
Verdediging: Esmee, Hannah , Kate, Melissa V 
Meteen in de derde minuut werd er gescoord door Silja daarna scoorde ook Ivy waarna de tegenstander scoorde. 2-1 
voor Achilles in de eerste helft. 
Na de rust kwam Marijn er in voor Jip. 
Meteen toen de wedstrijd begon scoorde Melissa. Ivy neemt de vrije bal en scoort 4-1 voor Achilles toen scoorde 
Melissa V en daarna met een doorloop bal Melissa. De tegenstander maakte er 7-2 van maar meteen scoorde beide 
Melissa’s en toen Refleks scoorde stond het 8-3. Melissa V kreeg een stip en scoorde en dat was de laatste bal van de 
wedstrijd. 10-3 een mooie eindstand voor onze kampioenswedstrijd! 
Helaas kon ik zelf niet meedoen vanwege een blessure aan mijn vinger.  
 
Groetjes Milla 
 
KCC/So Natural B1 – Achilles B1 
Daar was ‘ie dan, de allerlaatste pot van het seizoen. Met tropische omstandigheden op bezoek bij 
KCC om de laatste twee punten bij te kunnen schrijven. Vorige week werd tegen PKC knap de tweede plek 
bemachtigd, nadat we eerder al onze meerdere hadden moeten erkennen in terechte kampioen Fortuna. Konden we die 
tweede plek nog een extra glansje geven met de twee laatste punten? Vooraf werd afgesproken volle bak te gaan, tot het 
gaatje waar mogelijk met deze warmte, maar vooral ook plezier maken. Er staan als ploeg, laten zien wat je geleerd hebt 
en zorgen dat we laten zien waarom we tot de betere ploegen behoren in de B Hoofdklasse. 
Helaas… Ging dat niet helemaal van een leien dakje. KCC startte beduidend feller, ging voor iedere bal en verdedigde 
er bot boven op. Normaal gesproken gaan we daar eigenlijk vrij volwassen en slim mee om, vandaag lieten we het 
gebeuren. De ene na de andere bal belandde in de handen van de tegenstander, de reactietijd was vandaag wat trager. 
Gelukkig zit er voldoende kwaliteit in de ploeg om je daarmee nog niet eens direct zorgen te maken, na een klein 
achterstand bij 4-2, knokten we ons bij 5-5 ‘ gewoon’  weer terug. Toch bleef KCC steeds het initiatief nemen, bij rust 
stonden zij er weer twee voor. 
‘Nothing on the hand’. Verdedigend meer lef hebben, het coachen naar elkaar begint eindelijk ergens op te lijken, maar 
ga er dan ook gebruik van maken en durf te sluiten. Aanvallend eerder starten met lopen, actiever uitstappen vanuit de 
korf en de foutjes van je tegenstander niet alleen herkennen, maar ook afstraffen. Dat leek heel even goed te gaan, we 
kropen weer dichterbij, maar KCC gaf duidelijk niet op, bij 16-12 was het gat dus zelfs even vier goals. Zoals gezegd: de 
ploeg heeft genoeg veerkracht, wilskracht en kwaliteit om hier niet van in de stress te hoeven raken en via een aantal 
goede aanvallen stonden we vlak voor tijd weer keurig gelijk: 17-17. Door twee stomme foutjes in de verdediging (er 
voorbij stappen, niet ruim genoeg voor verdedigen: een doorbraak en een stip tegen), moesten we de punten helaas bij 
KCC laten. Nadat een dame van KCC leek te bezwijken onder de hitte, hield de scheids het voor gezien. Nee mannen, 
het was echt geen 10 minuten meer. ;-) 
Vandaag zat het er te lang niet in, maar wat mogen we trots zijn op de rest van het seizoen. Vooraf wisten we misschien 
niet zo goed wát we moesten verwachten, maar met een kwartfinale in de zaal en een knappe tweede plek op het veld, 
mogen we volgens mij alleen maar ontzettend tevreden zijn. Jongens en meisjes, het was ons een waar genoegen om het 
jaar met jullie te mogen doorbrengen. Jullie moesten nogal eens dealen met een ander gezicht voor jullie neus, maar 
daar zijn jullie als ploeg ontzettend goed mee omgegaan! Dan ook meteen maar het bedankje aan al die gezichten: 
Dennis, Dylan, Gerald, Martin en een aantal keer Frank, samen hebben we er voor gezorgd dat B1 grote stappen 
vooruit heeft kunnen maken. Tot slot nog een bedankje aan alle toppers die dit jaar op onze reservebank wilden zitten 
en de gaten keurig netjes opvulden zodra dat nodig was. Luca, Stef, Lucas, Gylian, Mick, Anna, Rosanna, Olivia, Yara 
en Kayleigh: wat moesten we toch zonder jullie! 
 
Het is wellicht wat vroeg, maar geniet alvast van jullie vakantie! 
 
Liefs, 
Desiree 
 
Kampioenswedstrijd F1 
Zoals altijd weer lekker vroeg, niet persé voor de kinderen want die konden niet meer slapen van de zenuwen gok ik zo! 
En dan een kampioenswedstrijd als afsluiter van een super seizoen, want wat een toppers zijn het ook!  
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En toen begonnen de eerste 10 minuten, dat vonden ze nog een beetje spannend! Na een hele hoop kansen viel dan 
eindelijk het eerste doelpuntje, en toen ging het snel! De een na de ander ging erin! Weer even pauze, snel even drinken 
want met 30 graden was dat toch wel nodig. Even kort bespreken en daarna weer doorknallen! Het plezier spatten er 
vanaf en binnen no time stonden we ver voor! Er werden goede kansen genomen en verdedigend waren we overal bij! 
Dan de tweede helft, de flow zat er nog aardig in ondanks het warme weer. De doelpuntjes bleven vallen en het einde 
kwam steeds dichterbij! De groepsapp ontplofte bijna, en jaahoor de F1 is kampioen!!! Met een uitslag van 20-6, een 
medaille, een lintje, een snoepzakje en een ijsje hebben de toppertjes het seizoen afgesloten! Heel goed gedaan kids, wij 
zijn trots op jullie!  
 
Jordy, Pepijn en jisse 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
8-15 juli WAPC kamp 
 
 

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

 
Deze week hebben we 5 jarigen in ons midden. 
We beginnen op 1 juni dan is het feest in huize Saimo, want dan viert Tiana haar 17e 
verjaardag. 
Een dag later viert Silje Labordus haar 13e verjaardag. De oudste deze week si Tobias 
Welbergen, hij wordt 4 juni 19 jaar. Op 5 juni feest in huize Chanches, daar viert Julian zijn 
15e verjaardag. En weer een dag later si Annelotte van Geel jarig, zij wordt dan 17 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
A.s. vrijdag is het dan zover, de laatste klaverjasavond voor dit seizoen. 
Helaas heb ik nog steeds een oneven aantal koppels. 
Dat is erg jammer, want het is niet leuk als er telkens 2 mensen moeten toekijken. 
Kom op: er is best nog een koppel wat het leuk vind om te klaverjassen. 
Meld je nog even aan!! 
De volgende koppels hebben zich wel aangemeld: 
Simon – Tjitse Clazina – Frans Marian v.B. – Yoke 
Dennis – Marc Belinda – Emmy Dicky – Marian 
Sten – Frank Roelie – Ed Peter – Olga 
 
Kosten zoals als altijd €5,- per koppel. 
En we starten om 20.00 uur. 
 
Olga 
 
21 Competitie 
Net als elke editie van de 21-Competitie de afgelopen jaren konden we ook dit jaar weer genieten van een heerlijke dag 
Achilles. Zoals gewoonlijk was het hartstikke mooi weer, en daardoor dus ook enorm druk op het veld. Waar we de 
avond ervoor alle velden al klaar hadden en de nieuwe partytent hadden opgezet, waren we donderdag toch weer vroeg 
in touw om op te starten. In de keuken werden alle belegde broodjes en tosti’s klaargemaakt. De koelkasten flink 
bijgevuld, want er werd topdrukte verwacht. En druk werd het! Een ongekend aantal van ruim 140 deelnemers, 
waaronder 40 koppels bij de senioren/junioren, probeerden een gooi te doen naar de Peter Zoutendijk Senior trofee.  
Wel was er een categorie minder dit jaar. Zo bleek het aantal recreanten dat deelnam toch wat lager dan verwacht. 
Hierdoor prolongeert Dionne van Dongen haar titel dit jaar. Wel nam zij dit jaar mee aan het koppelschieten met Dave 
Muller. Helaas kwamen ze niet verder dan de voorrondes in het grotejongenstoernooi. Ook lang van weggeweest waren 
Roel Westgeest en Rick de Paauw. Zij deden vooral mee voor de gezelligheid, en gelukkig werd dat het ook.  
Superspannend was het in de kangoeroe/F-categorie. Daar werd met scherp geschoten in de voorrondes. Uiteindelijk 
was het de F1 die flink was vertegenwoordigd. In de finale Esmee Alkema en Milan Laarhoven. Milan was het die snel 
afstand nam, maar tegen het einde Esmee toch weer heel erg dichtbij zag komen. Uiteindelijk benutte Milan zijn eerste 
championship point op een eindstand van 21-17. 
Bij de pupillencategorie D en E waren het geen onbekenden in de finale. Paivi en Levi troffen elkaar na spannende 
finales na de voorrondes. De broeders Mick en Jim Peeters (vorig jaar allebei finalisten) wisten het dit jaar niet tot de 
eindstreep te redden. In de finale was het Paivi die aan het langste eind trok. Zij won 
met 21-13 van Levi die zijn verlies goed oppikte! Knap gedaan beiden! 
Het slippergehalte en de rustige vakantiemodus in het rebounden zorgden ervoor dat 
de finale bij de aspiranten meer weg had van een campingsport. Toch werd het 
spannend tussen Noah en Stef. Stef die zijn titel moest verdedigen startte goed. Zijn 
ruime voorsprong gaf hij wel weg en zo wist Noah er een spannende strijd van de 
maken. Hij liet Stef nog een beetje spartelen en terug te laten komen, door hem 
vervolgens uit zijn lijden te lossen. Stef met lege handen naar huis en hij met de 
beker. Eindstand 21-16. 
De finale in het koppelschieten was een verrassende. Het ’s-Gravenzandse koppel 
Inge en Mirthe nam dit jaar voor het eerst deel aan ons schutterstoernooi. Dit niet 
onverdienstelijk door gelijk een finaleplek te bemachtigen. Tako en Ariën waren 
oppermachtig in de voorrondes en de finales die daarop volgden. Helaas kwamen zij 
er niet aan in de finale. Dit lag waarschijnlijk aan de stramme spiertjes na zo’n lange 
dag. De eindsprint mocht niet baten en zo wisten Mirthe en Inge het kampioenschap 
veilig te stellen! Toch spannend met een eindstand van 21-19 en een naschot van 
Tako dat er maar net uit rolde. 
Ook dit jaar reikte Peter Zoutendijk jr. de prijzen weer uit met hulp van zijn zoons Erik en Vincent. Erik, die de traditie 
van zijn overgrootvader voortzette, had wederom een leuke mop voorbereid. Heel de week hard op geoefend. Graag 
zien we het enthousiasme van dit jaar volgend jaar weer! Wij hebben in ieder geval genoten van het enthousiasme dit 
jaar en hopen dit volgend jaar weer te zien. Onze grote dank gaat uit naar alle deelnemers, supporters, de kantine 
commissie en andere vrijwilligers! 
 
Chris en Sten 
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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: Sophie (S.E.M.) Pasutto 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangemeld als lid m.i.v nieuwe seizoen: Jordi (J.E.) Jongsma 
  Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Maria Grijzenhout (Achilleslidnr 3018) 
 
Adreswijziging; Annika Wijnbergen naar 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Tom Hoogendijk 
 
Bedankt als lid: Sabine de Coninck 
 Marianne de Vries 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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  17.00 uur Achilles 8 – SEV 2 
 
Zondag:  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 3 juni 2017 

 
Achilles 8 – SEV 2  
 Sophie, Britt, Isabelle, Judith 
 Leon van D, Alex B, Tom, Roger, 
 Martijn, Mathijs 
Res : Louise 

Zaterdag om 17:00 op ons veld 
Verzamelen: 16:15 bij het veld 
Wedstr.nr.: 399 
Scheids: Frank Mijnans 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
Overige ploegen zijn vrij! 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 
Rinus Cost, Tel: 06 - 81 174 233 of Rinus.cost@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 

 
 
 

Volgende week zaterdag 10 juni 
 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
 
Overige ploegen zijn uitgespeeld!! 
 

Za 10-06 13.00 uur  
 

 
 

KANTINEDIENSTEN 

 
Woensdag 31 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 1 juni  
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 

 
 
Vrijdag 2 juni 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 3 juni 
09:00 - 16:00 Tennisleden 
16.00 - 19.00 spelers 8 
 
Zondag 4 juni 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Zaterdag 10 juni 
12.00 – 15.00 spelers 7 
 

 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
16.30 – einde Res. Achilles 8 
 
Zondag 
 Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 29-05 Marian Lijmbach 
 05-06 Olga van Reijn 
 12-06 Monique Alsem 
 19-06 Vera Rodriguez 
 03-07 Anneke Zoutendijk 
 17-07 Coby Linse 
 
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.  

 
 


