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Welkom!

Als een evenement jaar op jaar met succes wordt georganiseerd, mag er 
gesproken worden van een mooie traditie.
Zo ook de strijd om de trofee van de Alsem Jeugd League, die nu voor de 
zesde keer wordt gehouden.

Opnieuw ontmoeten de toppers van de jeugd van Nederland elkaar op het 
terrein van de HKV Achilles.
Er zal niet alleen gestreden worden om de fraaie prijzen, maar ook zal 
de jeugd elkaar ontmoeten en dat is een van de mooie kanten van sport: 
verbroederen.

Sponsor van dit toernooi is het echtpaar Julien en Monique Alsem van 
Wijnhandel Alsem. Zij maken deze dag mogelijk en wij als Achilles zijn hen 
zeer erkentelijk voor deze gift aan de korfbalsport.

Daarnaast zijn de vele Achilles vrijwilligers en de neutrale scheidsrechters 
onmisbaar voor het welslagen van deze happening.

Het wordt een fraaie dag met spanning, winnaars, sensatie en plezier. Ik wens 
alle deelnemers veel plezier en spreek namens Achilles dank uit aan allen die 
het mogelijk hebben gemaakt om dit toernooi de uitstraling te geven die het 
zo doet glanzen.

Met sportieve groet en tot volgend jaar!

Voorwoord van de voorzitter

Voorzitter HKV Achilles
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Geschiedenis van HKV Achilles
HKV Achilles, opgericht op 1 oktober 1922, is een oergezellige 
korfbalvereniging in het hart van de Haagse Vruchtenbuurt. Toen we in 1929 
promoveerden naar de grote bond (NKB) in 1929 werden we verplicht om 
onze naam te wijzigen (SELLICHA), omdat er al een vereniging onder dezelfde 
naam in Almelo actief was. In 1935 – ter gelegenheid van ons 12 ½ jarig 
bestaan – kregen we heel genereus van de voorzitter van de NKB onze echte 
naam weer terug.
Sporten op zo hoog mogelijk niveau combineren met een rijk 
verenigingsleven: daar staan wij voor. Die combinatie maakt dat Achillianen, 
korfballers én tennissers, zich zo hecht verbonden voelen met hun tweede 
‘thuis’ aan het Pomonaplein / de Mient.
De meeste spelers uit de Achilles selectie zijn ‘eigen kweek’ of afkomstig 
van KV Ready, de korfbal vereniging die in 2014/2015 (jeugd/senioren) 
met HKV Achilles is “samen gesmolten”. Dat geeft aan hoe belangrijk de 
jeugdopleiding voor ons is. Het jeugdbeleidsplan, gestart in 2008, werpt zijn 
vruchten af met de D1, C1, B1 en na vorig seizoen ook de A1 (zaal) op het 
hoogste -Hoofdklasse- niveau. De focus ligt op zowel de breedtesport- als de 
opleidingsteams, van de allerkleinsten tot en met het eerste team. We zijn 
ambitieus en proberen met een allemaal-de-schouders-eronder mentaliteit 
Achilles over de hele linie op een hoger plan te tillen.

2017 De Alsem Jeugd League
Een groep enthousiaste vrijwilligers is al een tijdje druk bezig met de 
voorbereidingen om ook deze editie, nummer 6 alweer, tot een succes te 
maken. Er wordt echt aan alles gedacht, denk aan: De kalk voor de 1-tegen- 1 
cirkels, het assortiment broodjes (de menukaart), extra koelkasten, de bekers, 
poster, programmaboekjes, scheidsrechters, wedstrijdtafel, EHBO, ga zo maar 
door.

De organisatie is er dus wederom in geslaagd om een TOP deelnemers veld 
neer te zetten, met daarbij alle winnaars van de voorgaande editie. Fortuna 
A1, Achilles B1 en DVO C1 krijgen de kans om hun titel te verdedigen. Ook dit 
jaar zal er tijdens de pauze een 1-tegen- 1 toernooi worden gehouden. Van 
elk team zal in elke categorie één speler worden afgevaardigd. De winnaars 
krijgen niet alleen een beker maar zijn ook automatisch geplaatst voor het NK 
1-tegen- 1 bij ONDO.

Wie zullen dit jaar de grote winnaars van de Alsem Jeugd League 2017 
worden?

HKV Achilles en Alsem Jeugd League
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Wie is Alsem? 
Wijnhandel Alsem is een familiebedrijf sinds 
1900. Julien Alsem is de vierde generatie met 
een bedrijf wat uit 3 winkels bestaat: een 
drankengroothandel en een webwinkel (www.
alsem.nl). De winkels zijn te vinden aan de 
Loosduinseweg 693, in winkelcentrum Houtwijk 
aan de Hildo Kroplaan 85, en in Ypenburg aan het 
Speerpunt 24.

Waarom sponsort Alsem?
Drank en sport kunnen niet samen en hebben veel met elkaar gemeen. Teveel 
is niet goed voor je, bij beiden en over te weinig / geen zijn de meningen 
verdeeld. Sport is altijd goed voor je mits op de juiste manier begeleid. Een 
glas rode wijn kan hier en daar ook wel een en positief effect hebben, 1 glas 
dus, met mate........ 

Daar waar de overheid zich terug trekt vanwege bezuinigingen zullen 
ondernemingen in hun lokale leefgebieden hun positie in de markt 
kunnen verstevigen door wel iets voor de wijk en omgeving te doen. Door 
schaalvergroting wordt alles een eenheidsworst grote winkelketens kennen 
hun klanten niet, dat wat de lokale wijkondernemer wel doet. Uiteraard 
helpt het dat onze kinderen van jongs af aan altijd lekker hun sportieve 
voetstappen op de velden van Achilles hebben kunnen zetten. Maar ook 
andere korfbalverenigingen in de regio dragen wij een warm hart toe: korfbal 
is met name een sport waar je naast conditionele training ook goed in de 
groepsprocessen met zowel jongens als met meisjes leert omgaan. Korfbal is 
qua leerschool voor omgang dus veel beter voor kinderen dan bv voetbal of 
hockey waar geen mix is.

Julien en Monique hebben drie kinderen; Jeroen en Lars ( ook KNKV 
scheidsrechters) spelen selectie bij Achilles en hun dochter Sanne speelt bij 
Fortuna/DeltaLogistiek. Ook de verkeringen zijn korfballers! Allen zijn ze dus 
erg betrokken bij de korfbalsport.

Julien en Monique Alsem wensen alle teams
een sportief en succesvol toernooi toe!

Hoofdsponsor Wijnhandel J.P. Alsem

Wijnhandel Alsem heeft veel eigen import voor een aantrekkelijke prijs. Zowel 
in champagne, wijn en port maar ook  in gedistilleerde dranken. Naast al dit 
lekkers staan er ook meer dan 500 soorten bier in de winkels.
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Terugblik Alsem League 2016 (1)

Zaterdag 27 augustus 2016 vond op een zonovergoten dag de vijfde editie 
van de Alsem Jeugd League plaats bij korfbalvereniging HKV Achilles. Zes jaar 
geleden is door HKV Achilles het idee geopperd om voor talentvolle jeugd 
een uniek toptoernooi te organiseren. Topverenigingen komen graag naar 
Den Haag toe om deel te nemen aan dit toernooi. De Achilles Alsem Jeugd 
League wordt gesponsord door Wijnhandel J.P. Alsem. Eigenaar Julien Alsem 
sponsort naar eigen zeggen graag omdat hij het belangrijk vindt iets voor de 
wijk en omgeving te doen.

Het deelnemersveld van dit jaar bestond uit DSC (Eindhoven), DVO 
(Bennekom), Fortuna (Delft), Groen Geel (Wormer), Nieuwerkerk 
(Nieuwerkerk a/d IJssel) en HKV Achilles. In de leeftijdscategorieën van de 
A1, B1 en C1 beloofde het ook nu weer een groot sportief spektakel te gaan 
worden. Het toernooi staat inmiddels in het teken van de voorbereiding op 
de competitie, waar deze jeugdploegen allemaal acteren in de hoogste klasse. 
In de competitie gaan zij strijden om een zo goed mogelijke prestatie neer te 
zetten of zelfs dat ene plekje op het Nederlands Kampioenschap te veroveren.

In de A-categorie was het dit keer een enorm hoog niveau. HKV Achilles 
A1 moest het onder andere opnemen tegen Fortuna A1 en Groen Geel A1, 
twee ploegen die afgelopen zaalfinale om het kampioenschap van Nederland 
gestreden hebben. HKV Achilles A1 is dit zaalseizoen debutant in de 
hoofdklasse en gaat het veldseizoen starten in de overgangsklasse. De Alsem 
Jeugd League gaf een duidelijk beeld waar HKV Achilles A1 als debutant 
staat tussen deze topploegen. Een winst op Groen Geel, nipt verlies van 
Nieuwerkerk en vooral leer –en verbeterpunten tegen Fortuna geeft zeker 
vertrouwen in de competitie. Fortuna A1 ging er in deze categorie met de 
eerste plek vandoor en HKV Achilles A1 plaatste zich als derde.

Ook HKV Achilles B1 had een pittig deelnemersveld. De eerste twee 
wedstrijden troffen ze Nieuwerkerk B1 en DSC B1. De wedstrijd tegen 
Nieuwerkerk begon met een inhaalslag op een flinke achterstand en werd 
uiteindelijk met een punt verschil gewonnen. Van DSC B1 werd er overtuigend 
gewonnen en de laatste wedstrijd mochten ze aantreden tegen Groen Geel 
B1, de Nederlands Zaalkampioen in de B-klasse. Maar HKV Achilles B1 liet zich 
hierdoor niet van de wijs brengen en wist ook de winst tegen Groen Geel B1 
binnen te slepen. Zodoende tekende HKV Achilles B1 voor een eerste plek in 
hun leeftijdscategorie.
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Terugblik Alsem League 2016 (2)

HKV Achilles C1 start dit seizoen met een bijna volledig nieuwe aspiranten 
C ploeg. Veel kinderen zijn uit de D (pupillen) overgekomen. Dit toernooi 
hadden ze DVO C1, Groen Geel C1 en Nieuwerkerk C1 in de poule. 
Nieuwerkerk C1 was een gelijkwaardige ploeg waar HKV Achilles C1 van 
wist te winnen met een overtuigende 11-8.Groen Geel C1 was duidelijk een 
maatje te groot, maar HKV Achilles C1 wist goed tegenstand te bieden. De 
laatste wedstrijd werd tegen DVO C1 gespeeld. Zij waren duidelijk de beste 
ploeg van het toernooi. De vermoeidheid sloeg bij HKV Achilles C1 toe en een 
overduidelijk verlies was onvermijdelijk. Maar deze jonge groep heeft mooie 
momenten laten zien en gaan zeker van zich laten horen in het uitdagende 
seizoen in de hoofdklasse.

Naast het wedstrijdtoernooi vond dit jaar voor de tweede keer het beruchte 
1 tegen 1 plaats. Dit jaar konden de deelnemers zich zelfs direct plaatsen voor 
het NK 1 tegen 1 dat plaats vindt in juni 2017.
Voor HKV Achilles C1 deden Olivia van Bleijswijk en Mick van Nieuwenhuizen 
mee. Olivia van Bleijswijk was de enige dame van het toernooi en zij wist 
een 3e plek te veroveren. Mick van Nieuwenhuizen werd knap 2e. Bij de 
B-categorie veroverde Rick Pot van HKV Achilles B1 de eerste plek en in de 
A-categorie Joren van Nieuwenhuizen.

Wederom was het een zeer geslaagd toptoernooi waarbij de toon voor dit 
seizoen gezet is: jonge talenten, sportieve gezelligheid langs de lijn en volop 
zon.
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DSC is een slapende reus die al jaren meedraait in de hoogste regionen 
van het korfbal. De jeugd teams spelen in de bovenste regionen van de 
hoofdklasse en bij de senioren gaat het vlaggenschip op het veld in de Ere 
klasse acteren. 

De degradatie uit de korfballeague is m.i. een foutje wat echt rechtgezet 
gaat worden. Dat korfbal op niveau en gezelligheid goed samen kunnen 
bewijst DSC eigenlijk al jaren.

De deelnemers 2017

DSC
“De parel van het Zuiden”

We zijn trots en blij dat DSC dit jaar weer mee doet aan de Alsem league. Na 
vorig jaar met de B1 te hebben deelgenomen doen ze nu mee met de A1, B1 
en C1. 
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De deelnemers 2017

DVO
“De trots van Bennekom”

Een graag geziene gast op ons toernooi is DVO. DVO heeft qua organisatie 
alles tip top in orde. Kijk alleen al naar het NKD, hun accommodatie en het 
groeiende ledenaantal. 

Achilles A1 heeft er de afgelopen 2 jaar ook met veel plezier een 
trainingskamp gehad. Het is dan ook wachten wanneer DVO gaat toeslaan om 
zich in de top van de korfballeague te gaan nestelen. Bij de jeugd spelen ze al 
jaren in de top van de hoofdklasse. Dit jaar doet DVO mee met de C1.
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De deelnemers 2017

Fortuna/Delta Logisitiek
“ De kampioenen van Nederland”

Wat zijn we blij dat we kunnen mededelen dat Fortuna met de A1, B1 en C1 
deelneemt aan de Alsem league. Het afgelopen seizoen heerste de jeugd van 
Fortuna in korfballend Nederland. 

De sterren van de toekomst kunt u gaan aanschouwen op ons toernooi. Zowel 
de A1 als de B1 is op het veld Nederlands kampioen korfbal geworden, de D1 
is in de zaal Nederlands kampioen geworden en op het veld 2e. En laten de 
spelers van de D1 nu in de C1 gaan spelen. 

Fortuna wil terug naar de top van Nederland, in de korfballeague, en is hard 
op weg om dat te bewerkstelligen.
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De deelnemers 2017

KCC
“ De slapende reus” 

KCC ademt ambitie uit. Het afgelopen jaar is de felbegeerde promotie naar de 
korfballeague gerealiseerd. 

Een vereniging die qua accommodatie en organisatie alles perfect op orde 
heeft. Bij de jeugd speelt KCC al jaren in de hoofdklasse en het is wachten tot 
de definitieve doorbraak van hun talenten. 

We zijn dan ook super trots dat KCC met de A1, B1 en C1 meedoet aan de 
Alsem League.
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De deelnemers 2017

Achilles
“ De ambitieuze leeuwen “

Achilles, de organisator van de Alsem league, is erg ambitieus en gedreven. 
De stijgende lijn die een aantal jaar geleden is ingezet is niet onopgemerkt 
gebleven. Qua uitstraling en aantrekkingskracht is dat te merken binnen de 
club en langs de lijn. 

Op dit moment is Achilles de grootste vereniging van Den Haag. De jeugd van 
Achilles presteert uitstekend, de selectie maakt stappen omhoog en binnen 
de organisatie is nu een heus topsport beleid neergezet die er mede voor 
moet gaan zorgen dat de vereniging nog beter op de kaart komt. De prestaties 
en de gezelligheid gaan prima samen en maken van Achilles een begrip in Den 
Haag e.o. 
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Algemene zaken

De teams worden verzocht om een half uur voor aanvang van de eerste 
wedstrijd aanwezig te zijn, om 9.00 uur.

• Coaches en scheidsrechters gaarne bij aankomst melden bij de 
wedstrijdtafel. Hier zullen verdere instructies m.b.t. de beoordeling 
beste speler / speelster volgen en consumptie bonnen voor de teams en 
scheidsrechters worden verstrekt.

• Voor de verenigingen staan op het veld Party Tenten, op de tenten staat 
aangegeven welke Party Tent voor welke teams gereserveerd zijn.

• Teams en scheidsrechters worden dringend verzocht om tijdig bij het 
speelveld aanwezig te zijn.

EHBO
Gedurende de gehele dag zijn er EHBO’ers aanwezig voor eventuele 
ongevallen of blessureleed.

Aandenken voor alle deelnemende Teams - Team Foto
Vooraf wordt van elk team een Team Foto’s gemaakt waarvan tijdens de 
prijsuitreiking een ingelijst exemplaar als aandenken zal worden overhandigd.

Foto’s worden gesponsord door Foto Cava - een begrip in Den Haag en 
omstreken, waar de familie Voges als sinds 1936 actief is in de fotografie.

12

Abrikozenstraat 179 / 181
2564 VP Den Haag
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Terrein- en veldindeling
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Reglement 

Reglement
Voor de wedstrijden gelden de normale KNKV-regels, met uitzondering van de 
tijdsduur. In alle categorieën is de wedstrijdduur 2 X 20 minuten met een rust 
van 5 minuten. Begin- en eindsignaal worden centraal aangegeven.
De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras.

Er mag doorgewisseld worden. Wanneer de bal in het andere vak is, kan er 
zonder toestemming van de scheidsrechter gewisseld worden.

Indien er in een poule geen winnaar kan worden bepaald aan de hand van de 
behaalde punten, wordt de winnaar bepaald a.d.h.v.:
1. Onderling resultaat
2. Doel saldo
3. Gescoorde Doelpunten

Brengt ook dit geen uitkomst dan zullen er door de teams elk 8 strafworpen 
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Programma

Poule A - Veld 2
Tijd Wedstrijd Scheidsrechter uitslag

1 09:30 - 10:15 Achilles A1 - Fortuna A1 Lars -

2 10:15 - 11:00 DSC A1 - KCC A1 Jeroen -

3 11:15 - 12:00 Fortuna A1 - DSC A1 Dennis -

4 12:00 - 12:45 KCC A1 - Achilles A1 Maarten -

13:00 - 14:15 1 TEGEN 1  

5 14:25 - 15:10 DSC A1 - Achilles A1 Tjitse -

6 15:10 - 15:55 KCC A1 - Fortuna A1 Sander -

Poule B- Veld 1
Tijd Wedstrijd Scheidsrechter uitslag

1 09:30 - 10:15 Achilles B1 - Fortuna B1 Tjitse -

2 10:15 - 11:00 KCC B1 - DSC B1 Sander -

3 11:15 - 12:00 Fortuna B1 - KCC B1 Lars -

4 12:00 - 12:45 DSC B1 - Achilles B1 Jeroen -

13:00 - 14:15 1 TEGEN 1  

5 14:25 - 15:10 KCC B1 - Achilles B1 Dennis -

6 15:10 - 15:55 DSC B1 - Fortuna B1 Maarten -

Poule C- Veld 3
Tijd Wedstrijd Scheidsrechter uitslag

1 09:30 - 10:15 KCC C1 - Fortuna C1 Dennis -

2 10:15 - 11:00 DVO C1 - DSC C1 Maarten -

3 11:15 - 12:00 DSC C1 - KCC C1 Tjitse -

4 12:00 - 12:45 Fortuna C1 - DVO C1 Sander -

13:00 - 14:15 1 TEGEN 1  

5 14:25 - 15:10 DVO C1 - KCC C1 Lars -

6 15:10 - 15:55 DSC C1 - Fortuna C1 Jeroen -
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Eén-tegen-één toernooi

In de pauze van het toernooi vindt het één-tegen-één toernooi plaats. Hierin 
meten de beste spelers of speelsters hun aanvallende en verdedigende 
kwaliteiten met elkaar. Iedere ploeg mag één deelnemer afvaardigen. Naast 
een prijs in elke categorie ontvangen de winnaars ook een startbewijs voor 
het Nederlands Kampioenschap één-tegen-één bij ONDO in ‘s-Gravenzande.

Het één-tegen-één toernooi vangt aan om 13:00 uur en maakt om 14:15 uur 
zijn winnaars bekend.

Het Duel
In een cirkel met een straal van 13 meter staat één aanvaller tegen één 
verdediger die 45 seconden tegen elkaar een 1 tegen 1 duel aangaan. 
Iedereen speelt dus twee keer tegen elkaar één keer aanvallen en één keer 
verdedigen. Pas na het tweede duel is er dus een uitslag. De aanvaller wordt 
aangegeven door een vaste aangever die elke speler zelf verzorgt.

De Puntentelling
Bij het 1 tegen 1 toernooi kan je als aanvallende speler punten halen. De 
aanvaller kan punt(en) halen bij een score:

• Score van 6 tot 13 meter vanaf de paal = 1 punt
• Score van 0 tot 6 meter vanaf de paal = 2 punten
• Strafworp = 2 punten

De Regels
De regels zijn gelijk aan het korfbalspel. Enkele belangrijke aparte regels staan 
hieronder:

• Bij een fluitsignaal wordt de wedstrijd voortgezet
• Uit beweging kan een doelpoging niet verdedigd zijn
• Er mag niet opzettelijk tijdgerekt worden door de verdediger
• 2 lichte overtredingen = 1 strafworp
• 1 zware overtreding = 1 strafworp.

De strafworpen worden achteraf genomen
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De Winnaar
De winnaar krijgt twee punten, bij een gelijkspel krijgen beide spelers 1 punt.

De eindstand in de poule wordt als volgt bepaald:
• Aantal punten
• Onderling resultaat
• Doelsaldo
• Aantal doelpunten voor

Mocht dit alles geen uitsluitsel bieden dan volgt een nieuw duel max 30 sec 
met Golden Goal. Wanneer speler 1 bijvoorbeeld na 20 seconden scoort gaat 
speler 2 tegen speler 1 aanvallen als deze binnen 20 seconden scoort wint 
speler 2 anders speler 1. Het maakt hierbij niet uit of het een één- of twee- 
punt score is.’

* Mochten beiden spelers niet tot scoren komen dan volgt een nieuw duel. 
Vanwege tijdgebrek kan besloten worden om de spelers om de beurt één 
strafworp te laten nemen om een beslissing te forceren.

Prijsuitreiking
Direct na de laatste wedstrijdronde zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Dit zal, na wat gereken en het in ontvangst nemen van steekpenningen 
omstreeks 16:15 uur zijn

Eén-tegen-één toernooi (2)
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Contact gegevens:

HKV Achilles

Clubhuis “De Vlonder”
Pomonaplein 71
2564 XT Den Haag
070 368 48 14

Meer informatie over HKV Achilles vindt u op onze website 
www.hkvachilles.nl

HKV Achilles is ook actief op social media! 

c www.facebook.com/hkvachilles

d @hkv_Achilles

f www.instagram.com/hkvachilles/

Contactgegevens HKV Achilles

https://www.facebook.com/hkvachilles
https://twitter.com/hkv_Achilles
http://www.instagram.com/hkvachilles/



