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Gaat Achilles 2 dit seizoen toch nog positief afsluiten.?!
************************************************
En dan kan Achilles 2 ineens kampioen worden. Hoe gek kan het lopen?! In de zaal
liep het gek in negatieve zin, want wie had na het bijna-kampioenschap een jaar
eerder nou gedacht dat Team 2 zou degraderen naar de reserve 2e klasse in de zaal?! Maar nu, op het veld in een poule
waarin echt iedereen van iedereen kan winnen, staat Fortis 2 bovenaan met 1 punt voorsprong op Achilles, Excelsior,
RWA en Merwede. Met andere woorden; in een poule van 8, kunnen er nog 5 kampioen worden.
Eerlijk is eerlijk, Achilles heeft niet de beste papieren. De beste uitgangspositie is namelijk voor Excelsior. Excelsior
speelt namelijk de laatste twee wedstrijden tegen het al gedegradeerde Rust Roest en het nog tegen degradatie strijdende
Kinderdijk. Aangezien zowel Fortis als RWA, Achilles en Merwede in de laatste twee competitierondes tegen elkaar
spelen met z’n allen, gaan er sowieso een aantal van deze teams afhaken.
Feit is dat het geweldig knap is van de ploeg van Martin en Rob, dat zij ná het debacle in de zaal de schouders er zo
sterk onder hebben kunnen krijgen. Iets waar de selectie wat mij betreft hartstikke trots op mag zijn. En waarom dan
niet die laatste twee wedstrijd het klusje gewoon even klaren..? Misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar in
aanloop naar een kampioenschap in de zaal volgend jaar, zou het toch wel erg leuk zijn om op Overgangsklasse niveau
te mogen spelen op het veld toch?
Alle steun is welkom in idee geval. Komend weekend is iedereen vrij ivm Pinksteren. Maar de weken daarna zal Team 2
het op gaan nemen tegen Merwede (uit) en RWA (thuis). Sliedrecht is niet ver, dus als je eventjes kan zien we je graag
aldaar! En anders tot over drie weken, thuis, voor de laatste wedstrijden van dit seizoen en misschien wel een prachtig
kampioenschap van Achilles 2!
Tot volgende week!
Groeten,
Bart
Ziekenboeg
***********
Annie van der Laaken in het ziekenhuis
Een aantal van jullie heeft het wellicht al gehoord, erelid Annie
van der Laaken is vrijdagochtend in het ziekenhuis opgenomen.
Wat de exacte diagnose is, dat is nog even afwachten. Annie
verblijft momenteel in het Leyenburg, bezoek is dit weekend
(nog) niet gewenst. Wil je na het weekend Annie bezoeken?
Neem dan contact op met Ton via 06 - 53 61 79 66. Wanneer je
een kaartje naar Annie wil sturen, stuur deze dan tnv Annie van
der Laaken naar Haga ziekenhuis - locatie Leyweg, Els BorstEilersplein 275, Afdeling 12A, Kamer E12.06, 2545 AA Den
Haag. Het bestuur leeft enorm mee en wenst Annie natuurlijk van harte beterschap.
Nominatie clubscheidsrechter
***************************
Enige tijd geleden heeft u iemand aangedragen die genomineerd is voor de CDA clubscheidsrechter verkiezing van
2018. Op dit moment wordt er druk gestemd via Facebook en via de website www.haagseclubscheidsrechter.nl, wat
uiteindelijk tot een winnaar van de publieksprijs zal leiden!
De uitreiking van de meest favoriete clubscheidsrechter zal plaatsvinden op zaterdag 26 mei van 18.00 tot 19.00 uur in
de sponsorruimte van SVV Scheveningen. Naast de publieksprijs zullen hier ook een jury- en een aanmoedigprijs
uitgereikt worden. Zou u de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn kunnen overdragen aan diegene die u genomineerd
heeft? U bent zelf uiteraard ook van harte uitgenodigd, evenals alle andere geïnteresseerden die hierbij aanwezig willen
zijn.
We hopen u op 26 mei te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Nynke Kingma
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Activiteiten Agenda Senioren
25-05
27-06

Klaverjassen
Schoonmaak kantine

29/30-06

Leeuwenweekend
(afsluitweekend seizoen)

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************
Achilles – Fortis
Achilles 2 – Fortis 2
Achilles 3 – DES 4
Achilles 4 – Dijkvogels 3
Achilles 5 – Sporting West 3
Pernix 4 – Achilles 6
Achilles 7 – Valto 6
Achilles 8 – Avanti 7
Die Haghe 8 – Achilles 9

18-10
20-13
23-12
23-13
15-11
18-14
11-23
12-11
11-10

Stand Achilles 1
**************
Uitslagen poule Achilles 1:
Achilles – Fortis
Kinderdijk – Rust Roest
Excelsior – Merwede/Multiplaat
Albatros – RWA

18-10
24-20
12-18
17-13

Stand poule Achilles 1:
Team
Albatros
Merwede/Multiplaat
RWA
Achilles
Fortis
Excelsior
Kinderdijk
Rust Roest

GS
12
12
12
12
12
12
12
12

PT WN VL
18
9 3
16
8 4
15
7 4
13
6 5
10
4 6
9
4 7
9
4 7
6
3 9

GL
0
0
1
1
2
1
1
0

Goals Goals
VR TG
220 208
205 176
244 239
206 196
230 240
205 219
228 241
211 230

DS
12
29
5
10
-10
-14
-13
-19

PT in
Mind
0
0
0
0
0
0
0
0

PT WN VL
16
7 3
15
7 4
15
7 4
15
7 4
15
6 3
9
3 6
8
4 8
3
1 10

GL
2
1
1
1
3
3
0
1

Goals Goals
VR TG
224 212
232 217
212 187
231 213
230 226
215 230
212 234
206 243

DS
12
15
25
18
4
-15
-22
-37

PT in
Mind
0
0
0
0
0
0
0
0

Stand poule Achilles 2:
Team
GS
Fortis 2
12
Excelsior 2
12
Achilles 2
12
Merwede/Multiplaat2 12
RWA 2
12
Albatros 2
12
Kinderdijk 2
12
Rust Roest 2
12
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Wedstrijdverslagen
*****************
wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com
website@hkvachilles.nl
Pernix 4 - Achilles 6
18-14
Na vruchteloze pogingen om de wedstrijd te verzetten wegens veel afwezigen en te vroeg tijdstip moesten we toch om
8:45 aan de poort verzamelen om een wedstrijdje te spelen in Leiden en wel tegen koploper Pernix 4. Tjitse was ruim te
laat met het aankondigen van “MATCHDAY” op de groepsapp, waarmee we bij voorbaat al kansloos waren. Tjitse is
nog steeds ondergedoken na het debacle van Leeuwarden, wat in huize De Laleijne (vroeger fervent bezoeker van De
Krommedijk) bekend staat als het wonder van Leeuwarden, waarmee uiteraard verwezen wordt na de magistrale
comeback van FC Dordt in het hol van de Leeuw. De Schapenkoppen gingen inmiddels schlemielig onderuit bij Sparta,
maar goed, Dordt heeft niet zo veel in de eredivisie te zoeken want het record ‘degraderen met de minste punten’
hebben ze al.
Wie ook weer eens te laat was met verzamelen: Tristan. Meestal is dat omdat-ie tegen een auto aan is gefietst en met z’n
hoofd door de ruit is gekukeld, of doordat-ie bij de verkeerde sporthal staat (“Oh, dan ben ik iets later!”), maar vandaag
was het gewoon luiheid. Wat gewoon prima acceptabel is als excuus met inachtneming van de andere bovenstaande
redenen. Tristan was zijn fiets nog aan het parkeren in onze oh zo overvolle fietsenrekken aan het veld, terwijl de rest
van de ploeg vast was weggereden richting A44. “Ik zag Tristan toch komen en als een jongen komt dan moet je daarna
gauw wegwezen,” aldus de levenswijsheid van Sandra die als eerste met Marieke en Mieke wegscheurde in de karaokeauto (alleen voor meezingers). Gelukkig was Daan bereid om rechtsomkeert te maken en Tristan alsnog mee te nemen.
Yhoeri was ook afwezig. Voor het eerst dit seizoen, trainingen meegerekend, met een geldig excuus. Hij had een
uitvaart. Hij wordt daarom eenmalig in het verslag gespaard. Sexy lexie sleept nog steeds met z’n been en Audrey en
Tjitse hadden een kater van het vieren van de verjaardag van Selah. Gefeliciteerd nog!
De wedstrijd: het eerste deel van de eerste helft ging redelijk gelijk op. Ondanks het lengte onderwicht was de boel
redelijk onder controle totdat de thuisploeg toch uitliep van 6-6 naar 12-6. Da’s niet tof natuurlijk. Maar wel de harde
realiteit, dus werd in de rust Alex B. gebracht voor Mathijs. Zodoende kregen we Tristan en Alex B. in één vak. Als we
in Leiden waren geweest voor de 100m sprint, hadden de punten sowieso mee naar Den Haag gegaan, maar helaas ging
het ook deze week weer om korfbal. Alex scoorde nog een wonderschone treffer, een one-hand-wonder-no-lookdoorloopbal, en we kwamen terug tot op één puntje en een complete Leidse bank die nerveus begon warm te lopen,
maar jammer genoeg niet verder dan dat. Geen in het vooruitzicht gesteld kratje pils van Velocitas helaas pindakaas
maar wel een aardige wedstrijd. Rinus en Alex B., bedankt! Volgende match: 26 mei uit om des keizers baard tegen De
Meervogels.
Groeten,
Erwin

7

8

Wat was
********
Achilles A1 – HKV/Ons Eibernest A1
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A2
Dubbel Zes A1 – Achilles A2
Velocitas A3 – Achilles A4
OVVO/De Kroon B1 – Achilles B1
Achilles B2 was vrij
Achilles C1 – KCC/SO natural C1
KZ Danaiden C3 – Achilles C2
Achilles C3 – Phoenix C3
Achilles D1 was vrij
Valto D3 – Achilles D2
Achilles D3 – KVS/Maritiem D3
Achilles E1 – Weidevogels E1
Achilles E2 – ALO E1
Achilles E3 was vrij
ALO F1 – Achilles F1
Achilles F2 – Die Haghe F2

15-21
22.14
13-10
15-8
13-26
7-17
4-8
7-6
12-4
8-4
13-9
15-13
12-11

Het seizoen loopt op z'n einde, nog een paar potjes te gaan. Zaterdag kwam KCC op bezoek. Dinsdag hadden we goed
getraind onder leiding van Frank, donderdag hadden de meeste spelers geschoten op het 21-toernooi. Het weer was
goed, iedereen had er zin in. De start van de wedstrijd was niet voor ons. Niet Achilles, maar KCC begon heel scherp.
Ze speelden een hoog tempo en maakten gelijk vier kwaliteitsgoals. Achilles kon niets anders doen dan in de
achtervolging gaan. Dat zijn we inmiddels gewend en iedereen ging daar vol voor. We speelden onszelf de wedstrijd in
en gingen beter verdedigen met Jordan als positieve aanjager. Ivy wist haar dame zelfs vol te blokken! Aanvallend
kwamen we tot betere kansen, maar de afronding was helaas moeizaam. De afspraken die we hadden gemaakt over
onze looplijnen waren wel redelijk terug te zien. Ruststand 2-7.
Na rust hadden we een goede fase. Goede acties maakten energie los. Quin onderschepte een paar ballen, Merel werd
een paar keer goed uitgespeeld en Thijs knalde een mooie bal er in. We kwamen terug tot 4-8 met kansen op meer.
Helaas lukte het niet onszelf te belonen. We scoorden niet mee en KCC liep snel van ons weg. In de laatste fase was de
wedstrijd gespeeld en konden Paivi, Mick en Levi nog wat minuten maken. Geen slechte pot tegen een tegenstander
met veel kwaliteit. Volgende wedstrijd is tegen Kinderdijk. Daar moet nog wat recht gezet worden!
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
14 mei

Giga Kangoeroedag
Verjaardagenhoekje
******************

Deze week 2 jarige. Als eerste is Estelle Arnts jarig. Zij viert op 19 mei het 16e
verjaardag. Op 22 mei viert Ruben Engelbrecht zijn 19e verjaardag.
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
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CR- Nieuws
***********
Klaverjassen
Door het afzeggen van enkele mensen werd de groep te klein om het klaverjassen door te
laten gaan.
Daarom heb ik besloten om het 1 week uit te stellen in de hoop dat jullie dan wel allemaal kunnen.
Dit waren de mensen die zich hadden opgegeven, laat mij z.s.m. weten of jullie op 25 mei van de partij zijn.
Marc – Dennis
Dicky – Marian
Belinda – Arie
Tjitse – Simon
Bas – Sten
Jerry – Peter v.A.
Marian v.B. – Yoke
Roelie - Ed
Ook nieuwe koppels kunnen zich natuurlijk aanmelden.
Ook de ouders van onze “kids” zijn natuurlijk van harte welkom.
Aanmelden kan via email: ovreijn@hotmail.com of tel. 070-3251134.
Olga
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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
Overgeschreven naar niet spelend lid per einde seizoen:
Bart Kasten
Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************
En nieuwe tak van sport
We hebben er een nieuwe Achillessporttak bij.
Dit ids zo maar onze vereniging ingeslopen en e is geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Wij Pensionada´s van de donderdagochtend kantinedienst en jeu de boulebegeleiders zullen hier eens drastisch
ingrijpen want dit kan niet onvermeld blijven.
Het gaat hier om de Pensionada´s en pre-pensioenada´s fietsploeg ZONDER TEGEN WIND.
Stoere knapen die de fietsuitdaging elke donderdag aangaan.
Geen E-bike fietsers want dat is voor loosers, maar bonken van vlees en bloed met spieren als kabeltouw in de
bovenbenen en een forse biefstuk in de broek om doorschuren van de bilnaad te voorkomen. De fictieve start is rond
12.00 uur in de kantine waar de soigneurs de bikkels voorzien van koffie en koek en daarna valt de startvlag de zgn.
effectieve start net buiten de poort aan het Pomonaplein.
Ik geef toe het peloton is nog klein t.w. Ton v.d. Laaken van Wateringen wil vooruit, Peter Lievaart van de Chinese
Muur wielersport en de gebroeders Leo, Willem en Frank Muller van Muller de Coureursbrigade e.o.
Geen gedoe met volgauto´s, reclamekaravaan, monteurs en persfotograven hangend aan de motor voor een heroïsche
actiefoto laat staan iemand die een nieuw wiel steekt wanneer men plat gereden is.
De eerste kilometers gaan gezapig richting centrum waar de eerste fouragering plaatsvindt en wel de beroemde ijssalon
Florencia, waar wederom koffie genuttigd wordt en we zullen het niet weten maar misschien ook een slagroomwafel of
appelpunt/slagroom om de hongerklop te voorkomen.
Hierna gaat het verder naar een van de wereldberoemdste koffietenten die Den Haag rijk is en het zijn er wat. De tent
staat waar over Sjaak Bral iedere maandag zijn column schrijft “De
Koning” met Ome Ed, Leen Halfeen en de gleuverijder is al door
de heren aangedaan en de andere meestal damesnamen zoals
Loesjeskoffie, koffie Ank en Jetjeskoffie zullen ongetwijfeld volgen.
Ook hier is de koffie altijd van excellente kwaliteit en het broodje
bal mayo of uitsmijter ham en kaas meegebakken is voor ons
peloton een goede aanvulling op de gelletjes die onderweg gebruikt
worden.
Het Westland is ook al aangedaan en de route via ´t Woud is zeker
al gereden.
Wie weet wat voor mooie routes de heren nog in petto hebben.
Zit u nu in de fase van wat te doen na mijn pensionering of u zit er
tegenaan, schroom niet en neem contact op.
Een goede Gazelle, Batavus of Union, let wel zonder ondersteuning,
is aan te bevelen.
Ook Kogomyata, Trek of een handgemaakte Jan Jansen of Eddy
Merx strekt tot aanbeveling.
Mocht u de heren niet kunnen vinden, kom donderdags naar de
kantine (koffie slechts €1,20 en koek gratis) en sluit u aan bij het
peloton. Bij goed weer zeker van deelname, bij hondenweer,
takkenweer, klotenweer en verdere superlatieven gaat het hoogstwaarschijnlijk niet door.
Na Achilleskorfbal, tennis en zijdelings jeu de boules zien wij een grote toekomst voor Achillespendelateurs en wie
weet De Vlaamse Klassiekers, Giro, Tour de France en Vuelta.
Tot ziens in het Wielercafe trapjerot
Groetjes
Elly en Rene (de soigneurs)
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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 DEpunten 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:
Woensdag 16-05

19.15 uur

Achilles B2 - Refleks B1

Zaterdag

Geen wedstrijden

Zondag:

Geen wedstrijden

Succes allemaal!!!
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Opstellingen voor week 20 voor de vereniging Achilles in
Den Haag
B2

Klasse:

B2H

Wedstrijdnummer:

WK22493

wo 16/05
19:15 Achilles B2 - Refleks B1
Anna Spetgens, Celeste Oremus, Kayleigh Smit, Mikki van der
Dames
Leeuw, Zoë Muller
Julian Sanches, Lucas Winia, Quincy Smit, Sebas Solleveld,
Heren
Zohier Belarbi
Coach

Ilan Verboom, Wesley Smit

Verzamelen

18:30

Diana
Scheidsrechter Boogaard
Locatie

Pomonaplein in Den Haag

Opmerking

afgemeld: Kaj Labordus

F1

Klasse:

F-006

Wedstrijdnummer:

BK45174

wo 16/05
18:00 ALO F1 - Achilles F1
Dames

Britt Linse, Sophie Pasutto

Heren

Lars Weerman, Semm Hulsman, Tim Spies, Xander Leben

Coach

Merel Gross, Rick Pot

Verzamelen

17:30

Locatie

Bosjes van Pex in Den Haag

Opmerking

afgemeld: Imke van der Veen; Reserveshirts !
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VELDDIENSTEN
Zaterdag

WASROOSTER
14-05
21-05
28-05
04-06
11-06
25-06

Zondag
Bij verhindering zelf voor een vervanger
zorgen!!!

Olga van Reijn
Monique Alsem
Vera Rodriguez
Anneke Zoutendijk
Coby Linse
Marian Lijmbach

Bel even naar de kantine (3684814) of er
iets te wassen is. Mocht het je niet
uitkomen, probeer dan met iemand te
ruilen. Lukt dat ook niet, AARZEL DAN
NIET OM Rene een belletje te geven:
06-20427206.

Volgende week wo 16, wo 23, za 26 en zo 27 mei 2018
Merwede/Multiplaat – Achilles
Merwede/Multiplaat 2 – Achilles 2
KVS/Maritiem 4 – Achilles 3
Achilles 4 – VEO 4
Sporting Trigon 4 – Achilles 5
De Meervogels 3 – Achilles 6
Achilles 7 – Avanti 8
Achilles 8 – ODO 5
Pho0enix 6 – Achilles 9
Achilles A1 – De Meervogels A1
Achilles A2 – Avanti A1
Refleks A1 – Achilles A2
Weidevogels A3 – Achilles A3
De Meervogels A4 – Achilles A4
Fortuna/Delta Log. B1 – Achilles B1
Achilles B2 – KVS/Maritiem B1
Kinderdijk C1 – Achilles C1
ALO C2 – Achilles C2
Achilles C3 – De Meervogels C4
Pernix D1 – Achilles D1
Excelsior D3 – Achilles D2
Achilles D3 – Madjoe D5
Achilles E1 – Die Haghe E1
Achilles E2 – KVS/Maritiem E2
Avanti E7 – Achilles E3
Die Haghe F1 – Achilles F1
DES F1 – Achilles F2

Za 15.30 uur
Za 14.00 uur
Za 17.15 uur
Za 14.00 uur
Zo 13.00 uur
Za 15.30 uur
Za 15.30 uur
Za 17.00 uur
Zo 11.30 uur
Za 11.05 uur
Wo 23-5 19.00 uur
Za 14.00 uur
Za 15.00 uur
Za 12.30 uur
Za 10.00 uur
Za 12.45 uur
Ma 28-5 19.00 uur
Za 10.00 uur
Za 10.00 uur
Za 10.00 uur
Za 10.30 uur
Za 10.15 uur
Za 09.00 uur
Za 09.00 uur
Za 09.00 uur
Za 09.45 uur
Za 11.30 uur
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