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 Tel: 06 – 48636782 
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Memoires of a Baars 
****************** 

 
Dat het trainersvak mooie emoties met zich meebrengt weet iedereen. Je deelt een 
heel seizoen lief en leed met elkaar en vecht samen met jouw team, waar jij als trainer 
eindverantwoordelijk voor bent, voor twee kampioenschappen.  
Na de verloren kampioenswedstrijd in de zaal was het tijd voor het 2e om zich te revancheren op het veld. Een klasse 
lager, dat wel, maar je moet het maar wel eventjes doen...  
Afgelopen zaterdag won Achilles 2 eenvoudig van directe concurrent Merwede 3 en sleepte zodoende het 
kampioenschap in de reserve 2e klasse binnen. Een prachtige prestatie.  
Zaterdagochtend kon heel Facebook genieten van de gedachtes van Coach Baars. Hieronder zijn gevoel in aanloop naar 
deze kampioenswedstrijd. Ik zou zeggen; geniet ervan. 
 
"Einde van het lange seizoen nadert voor Achilles 2. Het jaar begon met een gezellig trainingsweekend in Antwerpen 
waarna langzaam de ploeg vormen ging aannemen. Het werd mij al snel duidelijk dat er een jonge gretige ploeg zou 
komen te staan met niet super veel lengte maar wel veel scorend vermogen, dus mijn strijdplan was dan ook om daar 
veel gebruik van te gaan maken. Niet statisch gaan neerzetten maar veel beweging rondom de korf en veel meebewegen 
bij de schoten voor een 2e bal. De eerste competitiewedstrijd was er gelukkig 1 waarin we aan elkaar konden wennen 
tegen ONDO 2. Bij vlagen ging het super, maar was wel duidelijk dat we er nog veel tijd in moesten steken. In de 
weken daarna ging het op en af, tegen Rapid een goede pot met een hoog schotpercentage, tegen KCC, Merwede, 
Velocitas en Futura weer een stuk moeizamer, maar wel de volle buit kunnen binnenhalen. En tsja slechte wedstrijden 
moeten ook gewonnen worden...� 
 
Dit zegt eigenlijk ook wel veel over het 2e, matige potjes waarin we ook regelmatig achter stonden en dan toch de 
overwinning binnen sleepten. In de koppies zat het dus goed, de veerkracht was aanwezig om er een mooi seizoen van 
te maken. 
Eerste helft veld sloten we dus af met 7 wedstrijden en 14 punten, een goede start van dit seizoen. Veel wedstrijden 
stonden er ook 8 namen op het scoreformulier en dat stemde mij positief voor de zaal waarin we als promovendus ons 
met sterke ploegen konden meten in de 1e klasse.  
 
Vooraf gezien leek me dit een zware poule met als topfavoriet Pernix 2 die op het veld overgangsklasse spelen en 3e 
stonden na 7 wedstrijden. Ook Rust Roest kwam in de overgangsklasse uit op het veld alleen hadden ze nog geen punt 
behaald. Verder met ploegen als RWA, Tjoba en Maassluis die ik ook minimaal gelijkwaardig inschatte. Gezien de 
standen op het veld dacht ik dat we Deetos en Koag wel onder ons konden houden. Maar goed, veld en zaal is toch 
anders en zo bleek... 
 
Achilles 2 begon sterk tegen Koag en wonnen zeer overtuigend, dus een prima start. Maar met name het spel was bij 
vlagen briljant te noemen. Waar het op het veld nog af en toe zoeken was, ging het nu ineens lopen en viel alles op zijn 
plek. Dan de eerste thuiswedstrijd van dit zaalseizoen tegen Maassluis. Wederom een goede pot en eigenlijk gehele 
wedstrijd voor gestaan, maar 4 minuten voor tijd gaven we alsnog de wedstrijd weg en verloren we onze eerste pot van 
dit seizoen. Een pijnlijke en deze kwam hard aan bij allen, maar ik hoopte op een leermoment en was nog geen reden 
tot paniek. Dan de volgende wedstrijd maar de nare nasmaak wegspoelen tegen de stugge Zeeuwen Tjoba. Helaas bleek 
deze ploeg inderdaad erg stug en hebben we dan ook terecht verloren. Ze hadden ons goed klem gezet en kwamen 
maar niet in onze flow. Helaas dus niet de start waar ik op hoopte!  
 
Gezien de jeugdige ploeg was ik met name erg benieuwd hoe we hier als ploeg mee om zouden gaan, 2 teleurstellingen 
achter elkaar... Maar zoals ik al eerder aangaf, met de mentaliteit zat het wel goed en zo begonnen we aan wedstrijd 3, 
op papier de zwakste tegenstander van deze poule Deetos 3. Dit bleek ook en deze wonnen we zeer overtuigend met 
30-14! Niet alleen de uitslag was mooi, maar ook de wedstrijd an sich, veel mooie aanvallen, plezier en energie. 
Dan de kraker tegen Pernix 2, verrassend genoeg hadden ze al wat punten gemorst en voor ons was het aanhaken of 
voorlopig afhaken! Voor mij ook een speciale wedstrijd aangezien mijn nichtje Mandy Muller hierin speelde. 
Achteraf denk ik één van de betere wedstrijden van ons als ploeg. Het was een spannende strijd in de eerste helft en het 
ging gelijk op. Na de rust sloegen we het beslissende gat en wonnen we van topfavoriet Pernix 2.  
 
Het goede gevoel moesten we doortrekken, want het was duidelijk dat iedereen van elkaar kon winnen en dus was alles 
nog mogelijk. Maar de wedstrijd tegen Rust Roest sla ik over, de slechtste wedstrijd van dit seizoen, geen energie en dat 
was juist ons sterkste punt. 
Maar dan de wedstrijd tegen rwa, de koploper op dat moment en daar ging het weer als vanouds en dit bleek ook de 
ommekeer van Achilles 2 dit seizoen. Wij wonnen van de koploper vrij eenvoudig met 24-18. 
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De wedstrijden daarna verloren we geen punt meer en speelde we eigenlijk alleen maar goede wedstrijden met de 
uitwedstrijd tegen Maassluis (20-31) als uitschieter.  
 
Het geloof kwam er om zomaar ineens kampioen te kunnen worden in deze zware poule. In mijn ogen zouden wij ook 
de terechte kampioen zijn in deze poule. Met name ons doelsaldo en doelpunten voor lieten zien dat wij statistisch 
gezien de beste waren.  
De laatste wedstrijd was dan ook erop of eronder, in een echte kraker moesten wij uitvechten met rwa wie er kampioen 
werd. Wij moesten winnen, zij hadden aan een gelijkspel genoeg.. 
Waar ik net sprak over de slechtste wedstrijd van dit seizoen tegen Rust Roest, werd helaas deze wedstrijd nog slechter. 
En ja kampioenswedstrijd zijn vaak niet de beste, maar helaas in deze wedstrijd kwam het er totaal niet uit. Mijn mening 
is dat de spanningen voor deze jonge ploeg te groot waren, waardoor we op de meest lullige manier het kampioenschap 
aan RWA moesten laten gaan, het werd 15-15. 1 doelpunt kwamen we dus tekort.... 
 
Een zeer bittere pil, maar een leerzame les! Als coach kwam bij mij wel langzaam het gevoel dat ik super trots op 
Achilles 2 ben! Wat hebben jullie in de zaal laten zien dat jullie toekomst hebben, het spelletje wat wij speelden was 
vaak van goede kwaliteit en daar mogen jullie echt trots op zijn!!! 
 
Dan nu weer terug naar 2e helft veld, waarin we natuurlijk fier aan kop stonden. Dat onze concurrent Merwede ook 
nog punten liet liggen was lekker en kan het kampioenschap ons bijna niet meer ontgaan!! 
 
Vandaag is dan ook die dag aangebroken om het maar gelijk te doen!!! Wederom in een direct duel met de concurrent 
Merwede. 
 
Beste mensen van 2; vandaag is het jullie dag en ik hoop dat we vandaag wel in een mooie wedstrijd aan het langste eind 
trekken. Ik ben echt trots op jullie allemaal wat jullie dit seizoen hebben laten zien! Een nieuw spelletje waarin we 
allemaal tot ons recht kwamen, vandaag dus de dag om dit te belonen met het kampioenschap!!  
 
Bart 
 
 

KOOKWORKSHOP 
******************* 

 
Vanaf maandag 8 mei starten de SuperChef-kookworkshops in onze kantine. Een mooi Buurthuis van de 
Toekomst initiatief door Eline Le Mair, in samenwerking met Achilles en het Wijkberaad Vruchtenbuurt. In 8 
weken leren de kinderen lekker en gezond koken, voor maar 5 euro per keer, inclusief kinderkookboek en 
certificaat! De Achilles-jeugd is natuurlijk van harte welkom maar hoe mooi zou het zijn als de jeugdigen ook 
schoolvriendjes- en vriendinnetjes, buurkinderen, neefjes en nichtjes enthousiast maken? Hoe meer kinderen, 
hoe meer vreugd! Zien we jou vanaf maandag 8 mei bij de kookworkshops? Lees verder voor alle info! 
 
 
KOOKWORKSHOP voor kinderen, SuperChefs, in 8 weken lekker en gezond leren koken voor maar 
€ 5,- per keer !! Inclusief bijbehorend kinderkookboek en certificaat. 
‘Jong geleerd, is oud gedaan’, is een veel gehoorde slogan. 
En, zo is het ook. Ouders hebben een grote voorbeeldfunctie tijdens de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast is hun 
leefomgeving van grote invloed. Naast de sociale contacten, school en de sportclub of andere activiteiten, hebben tv en 
social media een grote impact op de belevingswereld van het kind en het handelen er naar. 
Fabrikanten spelen hier goed op in, door middel van sublieme reclamespotjes en wat betreft voeding worden de leukste 
en aantrekkelijkste verpakkingen rondom voorbewerkte producten gedaan. Plak er vervolgens een etiket op met een 
ingrediënt van het product, waarmee de consument overtuigd is dat het gaat om een aanvaardbaar en/of gezond 
product dan is er sprake van een aankoop door misleiding.    
Voedingsdeskundigen hebben voedingsonderwijs hoog op de agenda staan en zijn daar met de overheid mee in 
gesprek. 
Kennis en bewustwording van keuzes speelt een grote rol in een gezonde leefstijl. 
Wat is er nou leuker om met leeftijdsgenoten interactief bezig te zijn met voeding! Hiermee worden goede resultaten 
behaald. Een groot voorbeeld hiervan is Jamie Oliver. Met zijn kookworkshops wist hij kinderen positief en creatief te 
betrekken bij een gezonde leefstijl. 
In nauw contact met Wijkberaad Vruchtenbuurt en Buurthuis van de Toekomst Achilles wil ik starten met de 
kookworkshop SuperChefs in het clubhuis van Achilles. 
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Wat is SuperChefs 
Superschefs is een serie van acht wekelijkse kookworkshop voor kinderen van 10-12 jaar. Ze ontdekken hoe gezond, 
lekker en gemakkelijk koken kan zijn. De jonge koks leren hoe ze zelf een gezonde maaltijd kunnen klaarmaken en iets 
voor tussendoor. 
 
Waarom kies je voor SuperChef 
Als je het leuk vindt om samen met leeftijdsgenootjes kennis te krijgen over gezond eten, veilig koken, houding ten 
opzichte van gezond en veilig koken, vaardigheden ontwikkelen om gezond en veilig te koken. Kinderen zijn positief 
over het programma. 
Het programma is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als ‘theoretisch goed onderbouwd’.  
 
Wat krijg je mee van SuperChefs 

‐ kennis over gezond eten 
‐ eigen effectiviteit t.o.v. gezond eten en het klaarmaken daarvan. 
‐ Vaardigheden om gezond en veilig te koken 
‐ Angst bestrijden om nieuw eten te proeven 
‐ Kookboek en certificaat 

 
Ja, ik word SuperChef 
Meld je aan voor de 8 wekelijkse workshop, op het intekenformulier dat hangt in de kantine van Achilles of mail naar 
info@gie-denhaag.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk: 06-10753559. 
De workshops zullen plaatsvinden op de maandag- dinsdag, vrijdagmiddag van 15.30 uur – 17.30 uur. Start vanaf 8 mei 
a.s.. Geef aan welke dag in de week je kunt  en er wordt een planning 
gemaakt.  
Bij het missen van een workshop wordt altijd gekeken of inhalen een 
mogelijkheid is. 
Bij voldoende aanmeldingen voor de maanden in de zomervakantie, zal 
er gekeken worden of dit tot de mogelijkheden behoort. 
Na de zomervakantie zal een start van workshops mogelijk zijn per 4 
september. 
 
Locatie: Achilles, buurthuis van de toekomst 
Docent: Eline Le Mair, Gewichtsconsulent en lifestylecoach, 
specialisatie voeding en kind. 
 
Ik zie uw enthousiasme met belangstelling tegemoet! 
 
Eline Le Mair 
 
 
Achilles – Buurthuis van de Toekomst 
Een mooie Buurthuis van de Toekomst activiteit door Eline Le Mair, in 
samenwerking met Achilles en het Wijkberaad Vruchtenbuurt. De 
Achilles-jeugd is natuurlijk van harte welkom maar hoe mooi zou het 
zijn als de jeugdigen ook schoolvriendjes- en vriendinnetjes, 
buurkinderen, neefjes en nichtjes enthousiast maken? Hoe meer kinderen er deelnemen, hoe beter!! 
 
Harald  
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Activiteiten Agenda Senioren 

17 mei 
20 mei 
24 mei 
25 mei 

Kantine verhuurd 20.00 – 22.00 uur 
Flowerfestival 
Sportverhuur 8-13 u. 
21 competitie 

27 mei 
2 juni 
9 juni 
16 juni 
26 aug 
15 september 

Feest einde seizoen 
Klaverjassen 
JAV 1 
Sportdag HALO 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

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

 
Achilles 4 – Twist 3 8-10 
KCR – Achilles 21-18 
Merwede 3 – Achilles 2 16-22 
Twist 2 – Achilles 3 23-14 
Achilles 4 – Dijkvogels 3 9-16 
Phoenix 4 – Achilles 5 6-25 
Achilles 6 – KZ Danaiden 6 16-12 
Achilles 7 was vrij 
Achilles 8 was vrij 
KZ Danaiden 9 Achilles 9 3-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
KCR – Achilles 21-18 
Velocitas – VEO 17-22 
ONDO – IJsselvogels 15-13 
Futura – Rapid 20-23 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 12 20 9 1 2 268 217 49 0 
Futura 12 17 8 3 1 238 192 46 0 
VEO 12 17 8 3 1 231 199 32 0 
Achilles 12 14 6 4 2 228 208 20 0 
IJsselvogels 12 8 3 7 2 203 217 -14 0 
Velocitas 12 8 3 7 2 199 233 -34 0 
ONDO 12 6 3 9 0 207 265 -58 0 
Rapid 12 6 3 9 0 175 216 -41 0 
 
 
 
 
 



 9 
 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
HKV Achilles buigt voor terechte koploper KCR 
Afgelopen week ging ons vlaggenschip ten onder tegen VEO - een van de concurrenten voor het kampioenschap - dat 
toen nog in het vizier lag voor het achttal van Rober Pronk. De ware blamage werd dinsdag in de kleedkamers aan het 
Pomonaplein besproken en afgesloten met een toch wel mooie conclusie. “We gaan het seizoen met plezier en mooi 
spel afsluiten, het trouwe publiek nog 3 keer een mooie wedstrijd laten zien en bedanken. We kunnen – zonder druk - 
nog een groot aandeel hebben in wie er kampioen wordt.”  
In het regenachtige Ridderkerk begon de formatie van Pronk een kwartier later. De wedstrijd van KCR 2 tegen KVS 3 
werd een klein kwartier gestaakt door een onweersslag boven het veld.  
“Benthe van Loon (A1) startte op de plek van de geblesseerde Raquel. Ze speelde erg goed, wist te scoren en 
veroorzaakte een mooie stip, toen zij op was pakte ook Esmee de Groot (A1) het goed op,” aldus coach Rober Pronk. 
In de beginfase schoten voornamelijk de dames van KCR scherp, het gemak waarmee zij onder druk goed kunnen 
schieten was eigenlijk wel erg mooi om te zien. Complimenten naar Ridderkerk dus. Het verschil bleef de gehele 
wedstrijd 1,2 of 3 punten. Dichterbij komen leek een lastig verhaal, elke keer weer leek het te gebeuren – maar nee. De 
vechtlust was zeker aanwezig, dit was voor het meegereisde publiek een waar genot. 
Toen Achilles de kans kreeg dichterbij te komen en de aansluitingstreffer te maken vanaf 2,5 meter werd deze cruciale 
stip gemist. Als dan het nieuws komt dat Futura verliest, en er toch nog een kleine kans is, raakt ook KCR extra 
gemotiveerd. Mede hierdoor kon de afstand in doelpunten niet verkleind worden. 
“Achilles vocht als echte Haagse leeuwen, iets wat in deze fase mooi is om te zien, ook al houden we hier helaas geen 
punten aan over,” aldus Pronk “ik ben een trotse coach, zeker als ik dan ook nog complimenten krijg van zowel 
scheidsrechter als tegenstander. De ploeg heeft er alles aan gedaan.” 
Na de wedstrijd kon het vlaggenschip nog snel naar Merwede afreizen, een club waar mooie herinneringen van het 
kampioenschap van vorig jaar zaal liggen. Hier speelde Achilles 2 hun ongeslagen kampioenschap veilig. Een hele 
mooie prestatie! 
Volgende week spelen zowel Achilles 1 als 2 thuis op het Pomonaplein, ook de A1 zal hier aantreden. Kom dus allen 
naar het veld om nog mooie en voor de A1 belangrijke wedstrijden te aanschouwen! 
 
Tot zaterdag, 
Raquel Chapper 
 
KCC/SO natural 5 - Achilles 2 14-18 (vorige week) 
Rond tien over twaalf aangekomen in Capelle ad IJssel konden we rustig in het zonnetje zitten. De wedstrijd voor ons 
was er eentje vol verwarring en verbazing. Zo kreeg een speler van KCC zijn tweede gele kaart en dus rood, omdat de 
heer wachtte op zijn vakgenoot die een blessurebehandeling onderging. Achteraf gezien in Sportlinked waren de twee 
gelen kaarten wegens indirecte belediging, hebben we blijkbaar toch iets gemist vanaf de zijlijn want zo ver ik weet 
hebben wij niks gehoord, maargoed. Vervolgens werd de wissel om onbegrijpelijke reden geweigerd dus moesten ze een 
paar minuten met 3 man verder totdat een volgend fluitsignaal kwam. Dit was ook het moment dat tegenstander 
Vriendenschaar (H) terugkwam in de wedstrijd. Even voor de statistieken, KCC 4 staat bovenaan en Vriendenschaar 
onderaan. Uiteindelijk wist KCC de wedstrijd alsnog met 13-10 te winnen en konden ze opgelucht ademhalen. En dan 
denkt u, de lezer, misschien wel: waarom vertelt hij dit verhaal? Nou dat kan ik u vertellen. Die 35 minuten die wij 
gezien hebben waren al 10x leuker dan onze twee helften bij elkaar. Hopelijk wordt het verslag hiermee wat opgeleukt.  
Dan onze wedstrijd. Zoals gezegd was er niet veel aan. In het begin kwamen we niet los en bleef KCC aanhaken als wij 
weg probeerden te lopen. Zo stond er ook een ruststand van 7-11 op het scorebord. Na rust zetten we even aan tot een 
11-17 voorsprong nadat het finaal inkakte. KCC deed nog iets maar de scheidsrechter kon affluiten bij een 14-18 
eindstand. 18 doelpunten is op het veld niet een drama, maar voor onze ploeg eigenlijk veel te weinig. Het 
schotpercentage lag ontzettend laag en we hebben een record gebroken met het aantal doorlopen die gemist werden. 
Maak je deze wel af dan had er een hele andere stand op het formulier gestaan. Jammer, maar geen ramp want de twee 
punten zijn weer binnen en dus mogen we aanstaande zaterdag in Sliedrecht het kampioenschap binnenhalen. Net als 
het Vlaggenschip vorig jaar zal dit tegen Merwede plaatsvinden die op de tweede plaats bivakkeert. Als we met 2 punten 
verschil verliezen, gelijkspelen of winnen dan zijn we kampioen. Verliezen we met 3 doelpunten of meer dan zullen we 
uit de twee volgende wedstrijden minimaal een punt moeten halen. Ik denk dat de Feyenoorders onder ons zaterdag in 
1x kampioen willen worden want alles op de laatste wedstrijden aan laten komen zorgt ook weer voor onnodige 
spanning.  
Kom het allen zien,  
Ilan 
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Merwede 3 – Achilles 2 16-22 
Vandaag is de dag dat we de domper van het verloren kampioenschap in de zaal konden goedmaken. De hele week 
hing er een ontspannen sfeer en was de overtuiging er om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten. Dit veldseizoen is 
er namelijk nog geen punt verloren. Een toch wel vernieuwd en gemotiveerd Team 2 ging vol vertrouwen richting 
Sliedrecht. Althans, drie hartaanvallen en drie keer het koppen van het plafond van de auto van Amel verder heeft 
Twan de reis naar Merwede ook overleefd.  
 
De eerste wedstrijd tegen Merwede werd winnend afgesloten met een 17-14 overwinning. Niet heel overtuigend, maar 
een overwinning is een overwinning en dat betekende dat de punten in Den Haag bleven. Uit deze wedstrijd wisten we 
dat Merwede een ervaren ploeg is, en deze ervaring gebruikte ze om ons spel enorm te vertragen. Voor ons een taak om 
niet in hun tempo mee te gaan en gewoon ons eigen spel te spelen. De bal snel rond laten gaan en veel de korte kansen 
binnen een straal van 5 meter zoeken.  
 
Een regenachtige dag, een glad veld en een blauw-gele bal zorgde ervoor dat de omstandigheden niet ideaal waren. 
Maar wat kan ons dat nou schelen, want wij zijn Achilles 2 en willen kampioen worden. In het praatje voor de wedstrijd 
(die altijd zo lekker kort zijn) motiveerde Frank ons om lekker ons eigen spel te gaan spelen en van deze wedstrijd te 
gaan genieten. Het bleek echter een wedstrijd te worden van de gemiste kansen. Als je kijkt naar de uitslag zou je 
denken dat het wel mee valt, maar met de kansen die we hebben gekregen hadden we makkelijk richting de 30 
doelpunten kunnen gaan. Waarbij het verdedigend af en toe slordig was, had Merwede toch erg vaak éénschots 
aanvallen. Uiteindelijk zijn we de gehele wedstrijd niet in gevaar geweest en mogen wij ons dus KAMPIOEN noemen. 
Volgend jaar naar de reserve 1e klasse.  
 
Persoonlijk ben ik super trots op het team over het hele jaar gezien. Om met zo’n jonge ploeg deze resultaten neer te 
zetten is een hele knappe prestatie. Dit veldseizoen is nog niet afgelopen en hebben wij nog twee wedstrijden om dit 
seizoen alle wedstrijden winnend af te sluiten. Het meegereisde publiek bedankt voor jullie support. 
 
Michael Matla 
 
Achilles 6 - KZ Danaïden 6  16-12 
Na een poosje afwezig te zijn geweest is het wel weer eens tijd voor een verslag van Team 6. Inmiddels is er een hoop 
gebeurd. Zo is Tjitse de gelederen komen versterken, is Rinus niet meer single en is Team 6 van plek 2 opgeschoven 
naar positie 1 op de ranglijst. Da's hartstikke mooi allemaal, maar alles heeft natuurlijk ook z'n keerzijde. Met Tjitse erbij 
nemen de reservebeurten toe, het lijstaanvoerderschap brengt de nodige spanning met zich mee (komt uiteindelijk wel 
goed hè, zie Coolsingel) en de verkering van Rinus, tja, de verkering van Rinus… Volgens Jeanette is het een drama: “Je 
kunt met Fifa nog geen uitbal nemen of er moet al gepauzeerd worden omdat hij zonodig een klef appje moet sturen 
dat-ie haar mist. Ik word er doodziek van. Maar goed, alles kan kapot dus ik heb nog hoop.”  
Voor het eerst dit seizoen is iedereen fit en aanwezig. Hoewel fit… Yoeri is de avond voor de wedstrijd voor het eerst 
in z'n leven in een kerk geweest. Echter niet om z'n zonden op te biechten. Naar verluidt bromde de dienstdoende 
pastoor iets van ‘onbegonnen werk’ en ‘verloren zaak’ bij kennisname van Yoeri’s kerfstok. Gelukkig was er voor Yoeri 
wel ‘nbiehierveztvllll’. Dat is ‘een bierfestival’ uitgesproken door Yoeri aan het eind van het betreffende evenement in 
de Grote Kerk.  
Het ongenaakbaar geachte Fiks 4 leek bij aanvang van de tweede helft veld de gedoodverfde kampioen, maar de 
Oegstgeesternaren lieten her en der wat puntjes liggen. Zo werden zij onder andere verslagen door Danaïden 6 en jullie 
favoriete Achillesteam. Dus werd de wedstrijd tegen de Sleutelstadbewoners van afgelopen zaterdag zowaar de kraker 
van het weekend: de winnaar zet een grote stap richting promotie.  
Rinus, snel afgeleid dezer dagen in verband met bovengenoemde reden, had zichzelf daarom maar buiten de basis 
gelaten. Immers, focus was wat er nodig was. Dat bleek een goede zet. In de eerste de beste aanval rondde Sandra 
lekker af. Sandra rond altijd lekker af. En af en toe scoort ze nog een mooie goal ook. Vijf doelpunten verder stond het 
5-1 in Haags voordeel. Appeltje eitje werd het echter niet. De Leidenaren hebben een stugge ploeg met een paar aardige 
schutters. Met rust stond Team 6 nog met twee punten voor, maar binnen twee aanvallen was het gelijk en niet veel 
later mochten de dochters van Danaos dromen over meer dan een punt in het hol van de Leeuw. Nadat eerst Misja en 
Sandra moesten afhaken voor Daniëlle en Shirley was het tijd voor Rinus om zich voor even op iets anders toe te 
leggen, en wel op zijn eerste liefde, Achilles 6. Met vereende krachten werd de klus uiteindelijk geklaard, wat ingeleid 
werd door een Costelijke doorloopbal. Daarna kwam de zege eigenlijk niet meer in gevaar en deed Team 6 koelbloedig 
z’n ding. Eindstand: 16-12. 
Woensdag is het alweer matchday. Meervogels staan op het menu. Kom gezellig ff kijken vanaf 20:30!  
 
Groeten, 
Erwin 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Fortuna/Delta Logistiek C1 – Achilles C1 12-3 
Die Haghe A1 – Achilles A1 18-20 
Achilles A2 – Refleks A1 18-16 
Achilles A3 – Excelsior A2 10-15 
Achilles A4 – GKV A1 12-8 
Vriendenschaar B1 – Achilles B1 13-14 
Maassluis B1 – Achilles B2 13-10 
VEO B2 – Achilles B3 2-18 
KCR C1 – Achilles C1 8-9 
Futura C2 – Achilles C2 5-7 
KZ Danaiden C3 – Achilles C3 2-12 
Achilles D1 – ALO D1 14-8 
Achilles D2 – Valto D3 5-12 
Achilles E1 – ONDO E4 11-11 
Achilles E2 – Valto E4 7-18 
ODO E4 – Achilles E3 12-4 
Achilles F1 – Refleks F1 13-10 
Sporting Trigon F1 – Achilles F2 19-5 
Achilles F3 – KZ Danaiden F2 12-12 
 
Na de 9-5 nederlaag vorige week, mocht de E2 deze week op herhaling tegen Valto, dit keer met Armin en Jalien er 
gewoon bij. We wisten dat Valto over het algemeen langer was, dat ze snel konden omschakelen, makkelijk scoorden en 
dat ze veel proberen de bal te onderscheppen. Het zou dus een pittige wedstrijd zou worden. 
We begonnen redelijk, al kwamen die hiervoor genoemde kwaliteiten van Valto veelvuldig naar boven. Na tien minuten 
spelen keken we dan ook tegen een achterstand aan, maar konden we het redelijk bijbenen. Het tweede kwart was 
echter van ons. Door slim te verdedigen wisten we de snelle omschakeling van Valto er grotendeels uit te halen. Ook 
lieten we de bal veel sneller gaan waardoor Valto vaak mis zat als ze de bal probeerden te onderscheppen. Hierdoor 
werden ze wat onzeker en namen ze meer afstand. Het was in dit kwart een genot om de E2 te zien spelen. Er werd 
keihard gewerkt en heel hard gelopen. Het tempo lag aan beide kanten erg hoog en na deze tien minuten was de rust 
van vijf minuten zeer welkom. 
Dat dit kwart veel energie had gekost, bleek wel in de tweede helft. Het tempo ging iets omlaag, Valto ging weer meer 
druk geven en wij waren in de omschakeling telkens net even te laat. Het zorgde ervoor dat Valto nog wel erg veel 
doelpunten kon maken, waarvan enkelen met iets meer scherpte toch wel te voorkomen waren geweest. Nog te vaak 
staan we bij een schot te kijken of de bal erin gaat, in plaats van snel naar onze tegenstander te rennen of de bal af te 
vangen. Hierdoor kon Valto vaak na een misser nog een of soms wel twee keer aanleggen en dan is het vragen om 
tegendoelpunten. 
Wel leuk om te zien, was dat we steeds beter gaan rondspelen en dat we van daaruit kansen weten te creëren. 
Ondanks dat het aantal tegendoelpunten te groot was, was de coach toch erg tevreden. Wat vooral bleef hangen van 
deze wedstrijd was namelijk het tweede kwart, wat misschien wel ons beste wedstrijddeel van dit seizoen was. Leuk om 
te zien dat we door de grotere tegenstand op het veld steeds meer vooruit gaan. Wellicht nog wel even wat meer aan 
onze conditie werken, zodat we niet na tien minuten hoog tempo uitgeput instorten. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Excelsior A1-Achilles A2 (vorige week) 
Blauwe lucht, heerlijke zon en weinig wind. De ideale weersomstandigheden. Dat was nodig want het was een zeer 
belangrijke wedstrijd om afstand te nemen van Excelsior in de competitie. Toen begon de wedstrijd, er heerste gezonde 
spanning. Het was een mooie eerste helft, doelpunt na doelpunt het verschil in de stand werd steeds niet meer dan 2. 
Zowel aanvallend als verdedigend gretig voor de bal veel duels gezien en een aantal valpartijen. Aanvallend liep het 
soepel maar altijd soms wat stroef, te snel schieten of juist de verkeerde ballen omhoog gooien. Het vak van 
Camille/Iris/Yeshe/Daan moest de eerste helft nog erg zoeken naar kansen. Kwamen niet lekker of goed vrij, 
verkeerde ballen of te moeilijke ballen geschoten. Yeshe stond vaak in de punt wat niet erg is, maar hij stond te vaak in 
de punt. Het andere vak daarentegen stond uitstekend te verdedigen. Dus kwam er in de eerste helft een moment waar 
er in een paar minuten niet gescoorde en dus ook niet gewisseld werd. Nog veel plaatsfouten in de aanval en 
verdediging gezien die gewoon niet mogen. De scheids nam in de wedstrijd soms rare onterechte beslissingen moet ik 
zeggen. Dat vonden Raquel en Rob dus ook. Beetje mopperen over de scheids mag best maar niet teveel. En zonder 
duidelijk te waarschuwen deelde de scheidsrechter ineens een gele kaart aan Raquel uit. Iedereen keek verbaast en 
geloofde het niet. Toen de scheidsrechter weg liep floepte er nog 1 zinnetje uit, dat was blijkbaar de druppel voor hem 
en hij gaf gelijk rood. Tegen het einde van de eerste helft was iedereen door dit rare incident een beetje uit de flow vond 
ik. Toen de kleedkamer in. Zoals gezegd moesten vooral de plaatsfouten eruit. Begin 2de helft kwam het aanvallend in 
beide vakken eindelijk los en werd langer aangevallen en betere beslissingen genomen en werd er gelijk optimaal gebruik 
gemaakt van de welbekende pino bal door het vak van Danique/Jamie/Steijn/Robbin. Hij lukte goed dus waarom niet 
gelijk nog een keer? Het kwam aan op de laatste ongeveer 10 minuten van de wedstrijd. Aanvallend waren we meer aan 
het scoren. Op een gegeven moment stond het een paar minuten voor tijd 12-14. Maar alsnog kwam Excelsior terug tot 
14-14. Nog 2/3 minuten op de klok, spanning stijgt bij de spelers en trainers. Toen scoorde Excelsior, dus het stond 
15-14. Vak van Yeshe in de aanval, liep niet echt lekker. Yeshe kreeg de bal op 6 of 7 meter en gooide hem de lucht in, 
terwijl hij dat deed dachten Raquel en Rob: waarom?! Maar hij gooide hem erin hoor Yeshe de Bos. Oké, 15-15 met het 
vak van Steijn in de vak. Beetje chaos onder de paal maar Robbin kreeg er toch een strafworp uit! En hij gooide hem 
erin.  15-16 met Excelsior in de laatste aanval van de wedstrijd. Een verdedigende fout waardoor de tegenstander om 6 
meter werd vrijgelaten. Er had een overwinning in gezeten maar toch blij met dat ene puntje 16-16. 
 
Robbin 
 
Achilles A4 – GKV A1 
Na twee wedstrijden achter elkaar te verliezen werd het weer eens tijd om te winnen. 
Deze week speelden we tegen GKV A1, een team dat een plekje boven ons staat. Dit zou 
dus geen makkelijke wedstrijd worden. Vorige week hadden we ook tegen GKV gespeeld, 
maar helaas verloren we die wedstrijd met 10 – 7. De vakken waar we deze wedstrijd mee 
begonnen waren: in de aanval Joram en Mathijs als heren en Britte en Lucas als dames en 
in de verdediging Ruben en Camille als heren en Marloes en Annelotte als dames. De eerste helft ging voor het 
merendeel redelijk gelijk op. De score ging op en neer tot dat we een kleine voorsprong konden creëren. Ongeveer in 
het midden van de eerste helft werd Marloes voor Gylian gewisseld. Onze voorsprong bleven we volhouden en 
uiteindelijk gingen we met 5 – 3 de rust in. De tweede helft ging van start en we scoorden een paar keer waardoor we 
onze voorsprong weer een stukje vergrootten. GKV bleef niet stil zitten en deed wel wat terug. Af en toe kwam GKV 
redelijk dichtbij. Toch wisten wij onze voorsprong te behouden. In de laatste paar minuten werd Annelotte gewisseld 
voor Kaj. We bleven in de tweede helft goed spelen en we bleven op voorsprong. Uiteindelijk wonnen we met 12 – 8. 
Onze doelpuntmakers van deze wedstrijd zijn: Joram(4x), Gylian (3x), Camille (2x), Lucas (1x), Britte (1x) en Mathijs 
(1x). Ten slotte willen we Gylian en Kaj bedanken voor het invallen en bedanken we Ivo voor het fluiten. 
 
Camille 
 
Vriendenschaar B1 – Achilles B1 
De B1 ging op 1 persoon na richting Bodegraven. Lucas ging rechtstreeks maar ging richting Hardinxveld-Giesendam. 
2 korfballende Vriendenscharen en dan gaat het mis. Gelukkig ging mamma Winia plankie-gas richting Bodegraven 
zodat Lucas nipt voor de wedstrijd verscheen.  
Hij moest namelijk de geblesseerde Rick vervangen die met een dikke vinger niet mocht spelen.  
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Dus met invaller Lucas begon de B1 de wedstrijd tegen de tegen degradatievechtende ploeg uit Bodegraven. De eerste 
wedstrijd won de B1 met 15-6 van deze ploeg. Fysiek sterker, maar weinig HK ervaring, maar wel een talentvolle groep 
die tegenover ons stond voor de 2e keer dit seizoen.  
Te relaxed begon de B1 de wedstrijd en toonde de tegenstander veel meer de wil om te winnen. Zeker verdedigend 
deden we het niet goed. Teveel ruimte voor de tegenstander, te weinig felheid in de duels. Onnodige stippen en 
simpelweg werd de B1 verrast door de passie en wil om te winnen bij de tegenstander. De B1 dacht wel even om op 
70% deze wedstrijd te gaan winnen.  
Maar daar hebben wij de groep niet voor. Fysiek (anatomisch) zijn wij bij bijna elke tegenstander de mindere, je speelt 
immers HK en makkies zijn er eigenlijk nooit. Dus moeten wij het meer hebben van 2x zoveel energie leveren als de 
tegenstander, slimmer en beter korfbal, maar vooral de wil om te winnen laten zien. En dat was de eerste 25 min zeker 
niet het geval. 
5-0 achter…de B1 gaf niet thuis. Time out en de ploeg proberen op de rails te krijgen. De B1 wist de korf eindelijk te 
vinden al viel deze eerste goal pas na een kwartier na het eerste fluitsignaal. De B1 werd wat feller, maar nog niet 
genoeg, want Vriendenschaar dacht vandaag belangrijke punten te kunnen pakken tegen een zeer matig Achilles. Ze 
bleven ondanks meer druk van Achilles heel makkelijk de korf te vinden met zuivere schoten. Toch merkte je dat 
Achilles beter in de wedstrijd kwam en het veldoverwicht langzaam, heel langzaam naar zich toe wist te trekken. Zou 
het op tijd zijn voor bij het laatste fluitsignaal? Achilles kroop in de laatste minuten van de eerste helft heel langzaam 
dichterbij, maar knokte zich wel terug in de wedstrijd.  
De rust kwam als geroepen om de puntjes op de i te zetten. Het moest nog feller, want Vriendenschaar mocht niet 
meer scoren en aanvallend moesten de acties eerder worden ingezet om de schoten dichterbij te pakken. De ploeg met 
de meeste wil om te winnen zou uiteindelijk vandaag de punten pakken, dus de B1 moest wat goedmaken.  
Tergend langzaam kwam de ploeg beetje bij beetje dichterbij en werd er, zoals de B1 altijd zou moeten doen, geknokt 
voor elke bal. Het besef was er eindelijk dat verliezen van een potentiële degradant  slecht op de CV staat.  
Goed is het nooit geweest, maar als je na een 5-0, 8-4 en 12-10 achterstand terug vecht in de wedstrijd, heb je alle ogen 
op je gericht en is het gevoel dat je nog kan winnen zeker aanwezig. Met nog luttele minuten op de klok kwam de ploeg 
tot 12-12, maar direct weer 13-12 achter. Zou het dan toch niet lukken? Maar de B1 vocht door en wist weer gelijk te 
komen en zelfs voor het eerst in de wedstrijd voor te komen met 13-14. Nog zeker 2 minuten te gaan. Langere 
aanvallen, maar zeker ook het uitverdedigen deed de B1 geweldig. Hierdoor kon de ploeg uit Bodegraven eigenlijk geen 
kans meer creëren, maar bleef het zeker tot de laatste seconden spannend.  
13-14 overwinning. Een prima prestatie natuurlijk na zo`n achterstand, maar de B1 moet 
heel goed beseffen dat wij niet op 70% wedstrijden kunnen winnen. Dat is aan ons niet 
besteed. En kost dus elke training en wedstrijd kracht en energie die wij alle 8 moeten 
leveren om wedstrijden te winnen. En dat ben je aan jezelf en elkaar verplicht om dat elke 
week op te brengen, want anders kan je er zomaar af gaan, zelfs tegen de onderste. 
Nu ben ik zelf nooit zo van het benoemen van individuen, want we doen het met zijn allen.  
Tenzij uitzonderlijk, tenzij iets speciaals. En dat waren de invallers vandaag. Allereerst 
Lucas, die in de basis begon na eerst een waanzinnige rit in de Nicole “Verstappen” Wina 
race tegen de klok om van de ene Vriendenschaar naar de andere te komen. En dan zelf 
direct goed starten maar geeft de B1 zelf niet thuis. Terugvechten in de wedstrijd en prima meedraaien in zo`n 
wedstrijd. Prima gedaan Lucas.  
Dan Mick, die al even klaarstond langs de lijn, maar liep het scoreverloop niet snel genoeg om er in de aanval in te 
komen op de positie wat wij als coaches wilden. Toch bleek het achteraf op het goede moment, want Mick viel 
uitstekend in en met een paar goede acties gaf hij uiteindelijk het extra zetje richting de gelijkmaker.  
Maar vooral ook Olivia, die haar debuut in de B1 maakte. Op het meest spannende moment waarin wij de aansluiting 
kregen met Vriendenschaar  erin komen en dan zo meedraaien, trots! Nog een zeer belangrijke onderschepping met 
uitverdedigen waardoor in de laatste seconden de tegenstander überhaupt niet meer kon aanvallen, grote klasse!  
Kortom, het was de dag van de invallers. En de 35 minuten strijd van de B1. (wat deden we de andere 25 minuten?) 
Volgende week, PKC, het gevecht om plek 2. Laat zien dat die bij ons hoort B1! 
Invallers dank! 
 
Dennis 
 
 
 
 



 16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
AGENDA: 
 
15 mei Giga Kangoeroe Dag 
25 mei 21 competitie 
10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
8-15 juli WAPC kamp 
 
 

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

 
Deze week hebben we 5 jarigen. 
Als eerste is Estelle Arnts jarig, zij wordt op 19 mei 15 jaar. Een dag later is Sabine de Coninck 
jarig en wordt dan ook 15 jaar. Op 22 mei is Ruben Engelbrecht jairg, hij wordt dan 18 jaar. OP 
23 mei is Kiki Kraak jarig, zij wordt 9 jaar en de laatse jarige deze week is Luuk Wiekenkamp, hij 
wordt 5 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
 
 

Oplopen met het 1e 
***************** 

 
20 mei speelt de selectie om 1530u. 
Nu mogen de E1, E2 en E3 mee oplopen. 
Zouden jullie dit op de website, facebook en in het krantje willen zetten? 
De kinderen moeten tussen 15 en 1515 verzamelen op het veld in hun achilles shirt. 
 
Groeten Mireille Leben 
 
 

Schoolkorfbal 
************ 

 
Het schoolkorbaltoernooi afgelopen 
woensdag op 10 mei was een groot succes. 
De volgende scholen waren aanwezig: Koos 
Meindertschool, Vlierboom, Vliermeent, 
Oase & Bohemen Kijkduin. De Fair Play 
prijs ging naar de Koos Meindertschool 3. 
De strafworpen kampioen van de groepen 
3/4 is geworden Vliermeent 3. In poule A 
bij de groepen 3/4 is op de 1e plaats 
geëindigd Vliermeent 1. Winnaar van poule 
B is geworden Vliermeent 4. Bij de groepen 
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5/6 is in poule A op de 1e plek geëindigd Vliermeent 13. In poule B is 1e geworden Oase 8. In poule C is op de 1e 
plaats Vliermeent 9 geëindigd. Bij de groepen 5/6 zijn de Vliermeent 13, Oase 8 en Vliermeent 9 dus door naar de 
stedelijke finale. Deze finale word aanstaande woensdag 17 mei gespeeld.  
 
Bij deze alle vrijwilligers onder andere wedstrijdtafel, scheidsrechters, kantine bedankt voor jullie hulp en aanwezigheid. 
Zonder jullie was deze dag geen groot succes geworden.     
 
Jeroen Alsem 
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Van de KC 
********** 

 

OPROEP VACATURE KC 
 
Een club als HKV Achilles draait op vrijwilligers, in het bestuur, tijdens de wedstrijden maar uiteraard ook in de 
kantine. 
Enkele leden hebben na jaren van enthousiasme aangegeven te stoppen met de kantine activiteiten.  
Bij deze wil ik hen alvast bedanken voor al hun inzet maar als het zover is zullen we ze nog wel even in het zonnetje 
zetten! 
Wat is precies de bedoeling en wat zoeken we voor het seizoen 2017/2018: 
we zoeken een vrijwilliger die de kantinediensten tijdens de evenementen/wedstrijden coördineert. 
En enkele vrijwilligers die het leuk vinden om zich in te zetten voor onze mooie club, door af en toe de KC te 
ondersteunen met div. activiteiten 
  
WIE VOELT ZICH GEROEPEN EN WIL DEZE UITDAGING AANGAAN ??? 
Neem dan contact op met René van Loon 
email: kc@hkvachilles.nl of 06-20427206 
 
Namens de KC bedankt, 
René 
 
 
 
 
 
 
 



 19
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
2 juni vindt de laatste klaverjasdrive van dit seizoen plaats. 
De volgende koppels hebben zich al opgegeven: 
Simon – Tjitse Clazina – Frans 
Marian v.B. – Yoke Dennis – Marc 
Belinda – Emmy Peter – Olga 
Ik mis hier nog vele namen en met zo weinig mensen is het niet gezellig om te 
kaarten. 
Geef je dus nog snel op: ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134 
 
Olga 
 
21-Competitie op Hemelvaartsdag 
Donderdag 25 mei (op Hemelvaartsdag) is weer de jaarlijkse 21 competitie voor ieder lid van HKV Achilles. Voor 
diegene die nog nooit meegedaan hebben, de dag begint rond de klok van 9.00. Met in elke categorie 3 voorrondes. Er 
zijn 5 categorieën kangoeroes & F, E & D, B & C en de A / senioren (dubbel) en als laatste de recreanten. Per rondes 
wordt er 10 minuten gespeeld en is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk scoort in deze rondes. Opgeven kan nog tot 
woensdagavond 24 mei in de kantine of per mail weerhaak@casema.nl.  
De palen staan 2x de lengte van de paal uit elkaar en je mag alleen vanaf de paal schieten, dus geen doorlopen. Na de 
voorrondes begint de knock out fase die eindigt met de diverse finales die een voor een worden gespeeld voor de 
kantine zodat iedereen deze kan volgen. 
Aan het eind van de dag organiseert de KC een BBQ, opgeven kan tijdens de 21 Competitie zelf. De kosten voor de 
BBQ bedragen voor de Senioren 7,50 euro (3 stokjes Sate, Hamburger/Speklapje, Salade en Stokbrood) en de Jeugd 
betaalt hiervoor 5 euro (jeugd is tot en met de A). Tevens heeft de KC de moeite genomen om voor deze dag ook 
mensen op te stellen voor kantinediensten echter weten zij niet wanneer iedereen speelt dus kan het voorkomen dat je 
moet schieten en tegelijk kantinedienst hebt. 
In dat geval probeer iemand voor die 10 minuten te regelen maar draai wel gewoon de rest van de tijd. Het opgeven 
voor de 21 competitie is simpel en kost niks, in de kantine hangt een lijst waarop je je naam en het team waar je inzit op 
kan schrijven. En voor de mensen die niet zo vaak op het veld komen, maar toch mee willen doen mag het ook via 
weerhaak@casema.nl. Opgeven kan nog tot Woensdagavond in de kantine of per mail. Dus nogmaals Donderdag 25 
mei om 9.00 op het veld aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen beginnen. 
En dan nog een vraag aan de winnaars van vorig jaar (Bradley Smit, Merel Dekeling, Stef van den Brand, Dionne van 
Dongen, Frank Baars/Rober Pronk): willen jullie de bekers in de kantine zetten? 
Tot donderdag 25 mei op het veld (ook al doe je niet mee) 
 
Sten 
 
Feestje einde seizoen 
Op 27 mei zullen de laatste wedstrijden van het seizoen worden gespeeld. Achilles 1 speelt om half 4 de laatste 
veldwedstrijd tegen/bij Futura. Komen jullie daarna gezellig naar de Achilles kantine om het veldseizoen af te sluiten? 
Vanaf 20:30 staat DJ Sem achter de Wheels of steel en gaan de voetjes weer van de vloer (18+). Ben je bereid om een 
bardienstje te draaien? Meld je dan aan op FB! 
 
CR Kamp 
Geef je snel op want het gaat nu rap met de aanmeldingen! Doe het in ieder geval voor 20 mei! Het CR-kamp van 
Achilles zorgt al jaren voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen! Vorig jaar vond de 1ste editie CR-kamp plaats 
na de samensmelting en ook dit was een groot succes! Dit succes willen wij evenaren en daarom kan je je vanaf NU 
aanmelden voor het leukste Achilles evenement van het jaar (18+). Dit jaar zullen wij met z'n allen vertrekken richting 
de prachtige omgeving van Eersel, waar wij van vrijdag 23 juni t/m maandag 26 juni zullen verblijven.  
 
Dit wil je niet missen! Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar Annika (awijnbergen@hotmail.com) en geef je op. Je 
aanmelding is pas definitief als je een aanbetaling hebt gedaan van €40. Dit kun je overmaken naar 
NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2017. Het definitieve kampbedrag zal afhankelijk zijn van 
het aantal aanmeldingen, dit zal tussen de €80-€100 bedragen. Het kamp gaat door bij 30+ aanmeldingen. Als grootste 
korfbalvereniging van Den Haag moet dat geen probleem zijn toch? 
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Aankomende tijd zullen we jullie voorzien van alle kampinformatie op de facebookpagina: like het evenement en je 
bent altijd op de hoogte. Wij kunnen alvast verklappen dat het een knaller van een kamp wordt! 
 
Groeten van de CR 
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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 niet-spelend lid: Maria (M.E.) Grijzenhout 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Wesco van Weert (Achilleslidnr. 3016) 
 
Overgeschreven naar niet-pelend lid: Monique Roos 
 
Bedankt als lid: Lisanne van der Kruk 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Shannon Wolters 
 Daan Donders 
 Yeshe de Bos 
 Sophie de Graaf 
 Vera de Graaf 
 Anne Baak 
 Britt van der Steenstraten 
 Sandra van Breukelen 
 Maaike Roos 
 Mirthe van Staalduinen 
 Jip Reints 
 Marijn Reints 
 Zoe Kroes 
 Selene van Ee 
 Lizette Peskens 
 
Aangemeld als recreant: Lizette Peskens 
 
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: 

 
Maandag 15 mei 20.30 uur Achilles 5 – Ten Donck 2 
 
Woensdag 17 mei 20.30 uur Achilles 6 – De Meervogels 4 
 
Zaterdag 20 mei 09.00 uur Achilles B2 – Dijkvogels B2 
 09.55 uur Achilles F2 – De Meervogels F1 
 10.15 uur Achilles C1 – PKC C1 
 10.55 uur Achilles E3 – KVS E4 
 11.15 uur Achilles B1 – PKC B1 

KAMPIOENSWEDSTRIJDEN 
 10.00 uur KVS F1 – Achilles F1 
 12.00 uur Achilles C3 – Refleks C2 
 
 12.30 uur Achilles A1 – RWA A1 
 13.05 uur Achilles A4 – Die Haghe A1 
 14.00 uur Achilles 2 – Velocitas 2 
 15.30 uur Achilles – Velocitas 
 17 00 uur Achilles A2 – KZ Danaiden A1 
 18.30 uur Achilles 3 – Korbatjo 2 
 
Zondag: 11.30 uur Achilles 9 – Phoenix 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor maandag 15 mei 2017 
 
Achilles 5 – Ten Donck 2 
 Renske, Renee, Pamela, Sandra vB, 
 Linda 
 Frank B, Marcel, Ariën, Tako, Leon 
 van D, Bas M 
Res:   

Maandag om 20.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 19.45 uur op het veld 
Wedstr.nr.: 8191 
Scheids: MC Kranenburg 

Afschrijven bij Renee 06-23 571 752 
 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor woensdag 17 mei 2017 
 
Achilles 6 – De Meervogels 4 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, Marieke 
 Jeroen D, Tristan, Tjitse 
 Alex O, Yoeri, Erwin de L, Rinus 
Res:  

Woensdag om 20.30 op ons veld 
Verzamelen: 19.45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8208 
Scheids: J Postma 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
 

Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 20  en zondag 21 mei 2017 
 
Achilles 1 –  Velocitas 1 
 Bastiaan, Dylan, Jeroen, Kjeld 
 Raquel, Anne-Roos, Laura, Valerie 

Coach: Rober 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 15.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 14.30 op het veld 
Wedstr.nr.: 3097 
Scheids: J Ter Veer - de Kok 

 
Achilles 2 – Velocitas 2 
 Amel, Ilan, Lars, Michael, Twan 
 Julia, Kelly, Merel, Alana, Inge 
Coach: Frank 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen: 13.00 op het veld 
Wedstr.nr.: 7355 
Scheids: A vd Beukel 

 
Achilles 3 – Korbatjo 2 
 Bart, Erwin B, Fabian, Sander S, 
 Simon 
 Jeanette, Joy, Kaylee, Rianne  
Coach: Bas & Jarreth 
Afschrijven bij  

Zaterdag om 18.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 17.45 op het veld 
Wedstr.nr.: 5177 
Scheids: J van Haren 

 
Nieuwerkerk 4 – Achilles 4 
 Koos, Frank P, Niek, Sten, Erwin vV, 
 Frank M, Koen 
 Katrien, Vera, Sifra, w.a. 
Res: w.a. 
Afschrijven bij Katrien 06-12 605 101 

Zaterdag om 14.30 uur op de Kleine 
Vink 
Verzamelen: 13.00 voor het het veld 
Wedstr.nr.: 4237 
Scheids: NNB 

 
ACHILLES 5 is vrij 
 
SDO 2 – Achilles 6 
 Daniëlle, Misja, Mieke, Shirley, Marieke 
 Jeroen D, Tristan, Tjitse 
 Alex O, Yoeri, Erwin de L, Rinus 
Res:  

Zaterdag om 14.00 op de Zanderij 
Verzamelen: 12.45 uur voor het veld 
Wedstr.nr.: 8311 
Scheids: NNB 

Afschrijven bij Rinus 06-81 174 233  
 
 
Paal Centraal 3 – Achilles 7 
 Louise, Evy, Alex, Nikki, Nelleke 
 Henk, Rick, Sem, Jasper, Elmar, Tom 
Res:  

Zaterdag om 12.30 uur op de TU Delft  
Verzamelen: 11:15 bij het veld  
Wedstr.nr.: 534 
Scheids: Paal Centraal 
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Afschrijven bij Henk 06-81 465 511 
 
 
ACHILLES 8 is vrij 
 
Achilles 9 – Phoenix 7  
 Roelie, Belinda, Emmy, Yoke 
 Fred, Joost, Arie, Sander 
Res: Britte Groen & Ruben Engelbrecht 

Zondag om 11.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 10.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 533 
Scheids: Ed Arbouw 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 
 
 

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 

 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor 20 mei 2017 
 
Achilles A1 – RWA A1 
 Anne, Benthe, Daniek, Esmée en 
 Mirthe 
 Joël, Luca, Pepijn, Tobias en Wesley 
Res: Mark, Yeshe, Danique en Jisse 

Zaterdag om 12.30 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 11.30 uur  
Verslag: Tobias 
Coach: Arjen, Ferry en Malou 
Scheids: Bond 

 
Achilles A2 – KZ Danaiden A1 
 Camille, Danique, Jamie, Dame A3 
 Daan, Robbin, Yeshe en Steijn 
Res: Teddie, Iris en Noah  
 
Jisse, Danique, Yeshe en Mark zie A1 

Zaterdag om 17.00 uur op het 
kunstgras 
Verzamelen: om 16.15 uur  
Verslag: Steijn 
Coach: Raquel en Amel 
Scheids: Bond 

 
Avanti - Achilles A3  
 Tiana, Teddie, Maaike, Laura, Iris 
 Maarten, Lars H,  Yannick, Tristan, 
 Martijn 
 
Teddie en Iris zie A2 

Zaterdag om 13.00 uur De groene 
Wijdte Pijnacker 
Verzamelen: 11.45 uur voor het veld  
Verslag: Yannick 
Coach: Audrey en Tjitse 
Vervoer: De Jong, van den Hout, 
 Hogewoning, Rosenbaum 

 
Achilles A4 – Die Haghe A2 
 Annelotte, Britte, Nova 
 Feddy, Camile, Matthijs, 
 Ruben, Lucas en Joram  

Zaterdag om 13.05 uur  op het gras 
Verzamelen: 12.20 uur  
Verslag: Ruben 
Coach: Robbie en Remko 
Scheids: Simon Rodriquez 

 
Afschrijven: 

Voor donderdagavond 20.00 uur bij Rianne van Groen 06-45092075 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

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

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

 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 20 mei 
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Achilles B1 – PKC B1 
 Rick, Noah, Cino, Noa 
 Marlou, Maaike, Pauline, Sterre 
Res: Gylian, Stef, Rosanna, Anna 
 
Noah zie A2 

Zaterdag 11.15 uur Pomonaplein 
Verzamelen: 10.30 uur op het veld 
Verslag: Pauline 
Coach: Dennis, Dylan 
Scheids: Bond 

Achilles B2 – Dijkvogels B2 
 Gylian, Stef, Julian, Kaj, Quincy, Lucas 
 Anna, Rosanna, Kayleigh, Nova, Zoe 
 
Nova zie A4 
Gylian, Stef, Rosanna, Anna zie B1 
Quincy zie B3 

Zaterdag 09.00 uur Pomonaplein  
Verzamelen: 08.15 op het veld 
Verslag: Lucas 
Coach: Alex, Alana, Wesley 
Scheids: Bond 

 
Die Haghe B2 – Achilles B3 
 Guido, Thom, Tim,  
 Floortje, Estelle, Georgia 
Res: Quincy, Maurits, Celeste 

Zaterdag 14.00 uur Baambruggestraat 
Verzamelen: 13.15 bij Die Haghe 
Verslag: Guido 
Coach: Ivo, Lars 

 
Achilles C1 – PKC C1 
 Mick, Max, Xander G, Sebas, Floris  
 Mikki, Yara, Merel, Olivia, Noah  
Res: Quin, Thijs 

Zaterdag 10.15 uur Pomonaplein 
Verzamelen: 09.30 op het veld 
Verslag: Yara 
Coach: Rob, Fabian 
Scheids: Bond 

 
Achilles C2 is vrij 
Maurits, Celeste zie B3 
Quin zie C1 
 

!! Kampioenswedstrijd !! 
Achilles C3 – Refleks C2 
 Melissa V, Hannah, Esmee, Silja, Ivy, 
 Marijn, Jip, Melissa L, Milla, Kate 

Zaterdag 12.00 uur Pomonaplein 
Verzamelen: 11.15 uur op het veld 
Verslag: Milla 
Coach: Mariska, Ruben 
scheids: Mark de Bruijn 

 
Afmelden bij Marieke Morshuis 

Bel of sms/app 06-107422963 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 marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdverslagen mailen naar ovreijn@hotmail.com en website@hkvachilles.nl 

(zondag voor 18.00 uur). 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor  20 Mei 
 
Achilles D1 vrij  
Thijs zie C1 
 
Avanti D5 - Achilles D2 
 Kimberly, Lizzy, Elishya, Elise
 Naomi, Maleah, Lisanne 
 Ocker, Leander, Damien, Siddarth 

Zaterdag 11.00 uur Sportpark de 
Groene Wijdte 
Verzamelen: 9.45 uur voor het veld 
Verslag: Naomi 
Coach: Joy, Niek, Danique 
Vervoer: Roelofs, Ros, Vijverberg, 
 Gerritsen 

 
RWA E2 - Achilles E1  
 Bo, Liv 
 Jim, Aaron, Bram, Bjorn 

Zaterdag 09.00 uur Sportcomplex 
Landweg 
Verzamelen: 7.45 uur voor het veld 
Verslag: Bram 
Coach: Julia, Anne, Daniek 
Vervoer: Weerman, Linse, Peeters 
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ALO E2 - Achilles E2  
 Jalien, Bregje, Kiki 
 Bradley, Armin, Lucas H 

Zaterdag 09.30 uur Bosjes van Pex 
Verzamelen: 09.00 uur aldaar 
Verslag: Lucas 
Coach: Joost, Merel 

 
Achilles E3 – KVS E4 
 Nikki, Shannon, 
 Joost, Teun, Siemen 

Zaterdag 10.55 uur op het veld 
Verzamelen: 10.25 uur aanwezig 
Verslag: Siemen 
Coach: Tristan, Robin 
Scheids: Britte Groen 

 

!! Kampioenswedstrijd !! 
KVS F1 - Achilles F1  
 Sanne, Esmee, Lynn 
 Dirk, Erik, Milan 

Zaterdag 10.00 uur Cas van Dijkpark  
Verzamelen: 09.30 uur aldaar 
Verslag: Erik 
Coach: Jordy, Jisse, Pepijn 

 
Achilles F2 – De Meervogels F1 
 Eva, Britt 
 Lukas K, Jens, Jurre, 

Zaterdag 09.55 uur op het veld  
Verzamelen: 09.25 uur aanwezig 
Verslag: Jurre 
Coach: Nikki, Benthe, Tobias 
Scheids: Mirthe van Staalduinen 

 
TOP F5 - Achilles F3 
 Christine, Joanne, Layla 
 Milan, Sem, Tim, Xander 

Zaterdag 11.00 uur Sportcomplex Top 
Sassenheim 
Verzamelen:  10.00 uur voor het veld 
Verslag: Sem 
Coach: Rinus, Teddie, Maaike 
Vervoer: Kaam, Geest, Spies 

 
Afschrijven: 

Donderdagavond 18.00 uur – 19.00 uur bij Miranda Arbouw 06-42.622.061 
(spreek voicemail in met naam, ploeg en reden) 

Weet je nu al dat je een keer niet kan, mail dan naar  
miranda.arbouw@hkvachilles.net 

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

 
Woensdag 17 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 18 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 19 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 20 mei 
08:30 – 09:00 Ouders B2 
09:00 – 09:55 Ouders F2 
09:55 – 10:55 Ouders E3 
10:55 – 11:15 Ouders B1 
11:15 – 12:00 Ouders C1 
12:00 – 13:00 KC 
13:00 – 14:45 Ouders C3 
14:45 – 15:30 Spelers A4 
15:30 – 17:00 Spelers A1 
17:00 – 18:00 Spelers 2 
18:00 – 19:00 Spelers 1 
19:00 – 20:30 Spelers A2 
20:30 – 21:30 Spelers 3 
 
Zondag 21 mei 
11:00 – 13:00 Dionne van Dongen 
13:00 – 14:30 Spelers 9 
 
Maandag 22 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 23 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 24 mei  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 25 mei  
Hemelvaartstoernooi (indeling volgt, zie website) 
 
Vrijdag 26 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 

 
 
Zaterdag 27 mei  
08:30 – 09:20 Ouders D2 
09:20 – 10:30 Ouders F3 
10:30 – 11:10 Ouders F1 
11:10 – 12:00 Ouders C2 
12:00 – 13:00 Ouders B3 
13:00 – 14:00 Ouders E1 
14:00 – 15:00 Ouders E2 
15:00 – 16:30 Spelers 6 
16:30 – 18:00 Spelers 4 
18:00 – 19:30 Spelers 7 
19:30 – 20:30 Spelers 8 
 
Zondag 28 mei  
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 29 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 30 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
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 - 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 4 juni 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
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Volgende week woensdag 24, zaterdag 27 en zondag  28 mei 
 
Futura - Achilles 
Futura 2 – Achilles 2 
VZOD 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – ODO 3 
Tilburg 5 – Achilles 5 
Achilles 6 – Velocitas 5 
Achilles 7 – ONDO 5 
Achilles 8 – Avanti 6 
Achilles 9 is vrij 
Vitesse A1 – Achilles A1 
Weidevogels A1 – Achilles A2 
Achilles A3 – Dijkvogels A2 
KVS/Maritiem A4 – Achilles A4 
KCC/SO Natural B1 – Achilles B1 
KOAG B1 – Achilles B2 
Achilles B3 - KVS/Maritiem 
KCC/SO Natural C1 
Achilles C2 - Sporting Trigon C1 
Pernix C3 - Achilles C3 
Weidevogels D1 – Achilles D1 
Achilles D1 – Avanti D1 
Achilles D2 – ONDO D4 
Achilles E1 – Avanti E3 
Achilles E2 – ODO E3 
Twist E3 - Achilles E3 
Achilles F1 – ALO F1 
Tempo F1 - Achilles F2 
Achilles F3 - Fluks F1 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.25 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 12.50 uur 
Za 16.00 uur 
Za 17.35 uur 
 
Za 12.45 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 12.45 uur 
Za 10.25 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.10 uur 
Za 10.00 uur 
Wo 19.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 09.20 uur 
Za 11.40 uur 
Za 12.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.25 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.30 uur 

 
 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
09.00 – 10.15 Alex, Alana 
10.15 – 11.15 Rob Fabian 
11.15 – 12.30 Dennis, Dylan 
12.30 – 14.00 Arjen, Ferry 
14.00 – 15.30 Steijn 
15.30 – 17.00 Daan 
17.00 – 18.30 Raquel, Amel 
18.30 – einde Michael 
 
Zondag 
11.30 – einde Res. dame/heer 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 15-05 Anneke Zoutendijk 
 22-05 Coby Linse 
 29-05 Marian Lijmbach 
 05-06 Olga van Reijn 
 12-06 Monique Alsem 
 19-06 Vera Rodriguez 
 
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.  

 
 
 
 


