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In memoriam: Annie van der Laaken * 24 juli 1928 - † 30 mei 2018

Ons trouwste lid is overleden. Ze was nog zo van plan zich ook het komende 
seizoen weer  ter  hoogte  van  de  middellijn  te  posteren om weer  een jaar  alle 
ploegen aan te moedigen, maar de dood heeft haar toch een loer gedraaid. Tot op 
het laatst vol levenswil is Annie van der Laaken afgelopen woensdag uit het leven 
gegleden, bijna 90 jaar oud, en meer dan 78 jaar lid van Achilles.

Ze werd lid in  april  1940 en dat was  ruim voordat  ons op-een-na  oudste lid  
geboren was. Zij heeft de club gediend in heel veel verschillende rollen. In 1949 al 
was ze lid van het bestuur, met legendarische figuren als Hans en Annie Broers,  
Wim  Cammel,  John  Moulijn  en  Leo  Huisman  als  voorzitter.  Die  vroege 
bestuurlijke ervaring maakte haar ook zo geschikt om later in jubileumcommissies 
en  als  gastvrouw  bij  reünies,  de  oude  en  nieuwe  generaties  met  elkaar  te 
verbinden. Ze was trainer van de pupillen, leidster van kampen, eenmaal zelfs een 
jeugdkamp,  voor  de  oudere  jeugd.  Zij  die  erbij  waren  herinneren  zich  nog 
levendig  het  moment  dat  zij  haar  verbazing  uitsprak  over  het  feit  dat  de 
kampgangers allemaal een heel biertje namen. Ze was lid van de WAPC en van de 
technische commissie, in 1973 zelfs een jaar parttime coach van het eerste, en 
jaren lang ook was ze de hoeder van het clubhuis. Niet eenvoudig dat werk, in 
een tijd dat veel jonge en zich jong wanende Achillianen de kantine beschouwden 
als hun eigen huiskamer, waar ze meenden in te kunnen doen en vooral laten wat 
ze wilden. Over dat wat gelaten was bracht Annie graag de voorzitter de volgende 
ochtend zo vroeg mogelijk op de hoogte. Maar als die dan schuldbewust eindelijk, 
te laat natuurlijk, polshoogte kwam nemen had zij de sporen van losbandigheid al 
uitgewist. Want de kinderen die ’s-morgens de kantine betraden mochten toch niets merken van de zwijnenstal die 
was achtergelaten. 

Ze was een goede speelster, speelde vele jaren in Achilles 1, en hield het ook daarna in de lagere teams nog heel lang 
vol. Haar talent gaf ze door aan haar kinderen, ook Ton en Mieke werden vaste krachten in het eerste. 

Annie was de meest trouwe supporter van het eerste die we ooit gehad hebben. Generaties heeft ze aan zich voorbij  
zien trekken. Zelden sloeg ze een wedstrijd over, haar aanmoedigingen waren over het hele veld te horen. En ze was  
een modelsupporter, altijd positief, in elk geval in de openbaarheid. 

Wij, de Achillianen, waren eigenlijk haar derde kind, zij werd steeds meer een moeder voor de club. Annie heeft haar  
leven lang voor haar club gestreden, die altijd uit alle macht verdedigd tegen mensen die er iets lelijks over meenden  
te kunnen zeggen. Ze zorgde voor de club zowel binnen, als buiten officiële functies. Ze gaf haar ideeën aan ons mee, 
ze ontbrak nooit op de jaarvergaderingen, en voerde daar ook altijd tenminste één keer het woord. Maar ze schuwde  
vooral ook het handwerk niet. Kantinediensten, krantjes vouwen, schoonmaken, niets was haar te veel. En ze was zo  
ongelooflijk attent. Ze had oprechte belangstelling voor alle lief en leed in de club, en was er altijd om Achillianen  
troost te bieden of geluk te wensen. Boos was ze soms als de club in haar ogen het verkeerde pad op ging. En dat  
kwam regelmatig voor, Annie was het lang niet altijd eens met de lijn die opeenvolgende besturen volgden. Maar haar  
liefde voor de club was immer vele malen sterker dan haar boosheid. Ze hield van ons, ook al deden we het volgens 
haar soms helemaal fout, en wij, ook al vonden we haar soms lastig, wij hielden zielsveel van Annie. 

We gaan haar heel, heel erg missen. We wensen Ton, Mieke, Linda, Ben, Paul, Sandra en Erik en al haar dierbaren 
veel sterkte in de komende tijd.

Op woensdag 6 juni is de uitvaart. De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatshebben in de grote aula van 
crematorium Ockenburgh, aan de Ockenburghstraat 21, om 14.45 uur. Velen van ons zullen er zijn.
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Van de redactie
**************

Het seizoen loopt ten einde en daarmee is ook de laatste uitgave van dit seizoen van de 
Leeuwenkrabbels in aantocht.
De laatste Leeuwenkrabbels zal verschijnen op woensdag 20 juni. De kopij voor het laatste krantje zal op maandag 18 
juni vóór 12 uur binnen moeten zijn via website@hkvachilles.nl.
Wanneer de eerste editie van het nieuwe seizoen uitkomt, is nog niet duidelijk. Verdere info hierover volgt zo spoedig  
mogelijk.
Fijne zomer allemaal!

Namens de Leeuwenkrabbels Commissie,
Bart Kasten
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Prijsuitreiking Haagse clubscheidsrechter 2018
*****************************************

Afgelopen  zaterdag  was  het  dan  eindelijk  zover.  De  prijsuitreiking  van  de  Haagse 
clubscheidsrechter 2018. Helaas ben ik niet in de prijzen gevallen. De winnaars zijn René 
Vis van SVV Scheveningen (juryprijs), Gaby de Jong van HBS Crayenhout (publieksprijs) en 
Enne  Vermeulen  (13  jaar)  van  HBS  (aanmoedigingsprijs).  Voor  deze  genomineerden 
uiteraard mijn hartelijke felicitaties met hun verkiezing. 

Ben ik teleurgesteld? Natuurlijk wel een beetje, want je hoopt natuurlijk toch zelf verkozen te worden. Trots is echter  
het gevoel  dat  overheerst.  Ik vond het een grote eer  om namens Achilles  te  zijn  genomineerd en bij  de  9 beste  
inzendingen te zijn geselecteerd. Veel Achillesleden hebben mij gefeliciteerd met de nominatie en hebben meegeleefd 
en mij succes gewenst  in de spannende periode tot aan de prijsuitreiking.  Dat vond ik hartverwarmend en maakt 
Achilles meer dan een club. Het is goed om te merken dat je inzet voor de club door zoveel leden wordt gewaardeerd.  
Overigens had ik daar geen twijfels over voor alle duidelijkheid. De tranen van emotie bij de benoeming tot LVV zijn  
nog maar amper opgedroogd. 

Hierbij wil ik het bestuur nogmaals bedanken voor mijn nominatie. Uiteraard wil ik iedereen bedanken, die op mij heeft  
gestemd! Tot slot wil ik mijn familie bedanken. Dionne die het maar goed vindt, dat ik elke zaterdag in het veld sta te 
fluiten en/of langs de lijn de scheidsrechters begeleidt. Mijn ouders die uit Doorn waren gekomen, en Dominique en 
Kiefer uit Delft, om de prijsuitreiking bij te wonen. Ook mijn dank aan Sten Verleg, die namens het bestuur aanwezig  
was.

Met vriendelijke groet,
Marinus Stulp

Opvangen van de bondsscheidsrechters
***********************************

Dit veldseizoen zijn we (Claudia, Peggy, Sharon, Ruud Verboom, Nicole Winia, Ingrid, 
Monique Roos, 
Linda vd Haak, Peter de Bruijn, Sabrina, Jolanda Tettero, Margot en ikke) begonnen met 
het “officieel” opvangen van de bondsscheidsrechters.

Het enthousiasme en de bereidwilligheid toen ik vroeg of de lieve dames en heren hieraan 
mee wilden werken was hartverwarmend. Wat een fijne club zijn we toch.

Alex Bodaan geeft iedere week trouw door op welke wedstrijden een bondsscheidsrechter staat. Hierna kijken we bij de  
KNKV wie er komen. Zo weten we precies naar wie wij moeten uitkijken. Zodra we op zaterdag de desbetreffende 
scheidsrechter in het vizier krijgen wordt hij getrakteerd op een enthousiast, warm en welgemeend welkom. 

Mede om de inmiddels sterk verouderde accommodatie en de daaruit voortvloeiende ongemakken te compenseren,  
krijgt de scheidsrechter van ons een paar drankjes en kan hij zich verheugen op een lekker broodje na de wedstrijd.

In de rust en na de wedstrijd kijken we ook of we de scheidsrechter nog ergens mee van dienst kunnen zijn.

Wij hebben begrepen dat de scheidsrechters deze ontvangst als zeer plezierig ervaren. Ze gaan na hun wedstrijd met  
een goed en voldaan gevoel weer naar huis.

Volgend seizoen gaan we (wellicht met wat lieve vervangers/aanvullingen?) zeker op de ingeslagen weg verder. 

Groeten,
Dionne
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Zaterdag 30 juni: IbizaParty (18+)
Ja je leest het goed, na overleg hebben we de leeftijd omlaag geschroefd: als jij 18+ bent ben jij van harte welkom. De  
party is  er voor leden,  ouders van de jongere leden,  maar ook donateurs en niet-leden etc.  Dus:  voel je welkom!  
Belangrijk om te weten dat er muziek wordt gedraaid uit onze staptijd! 
Geef je vanaf 1 juni jouw top 3 muziek uit jouw tijd via FB (Ibiza Party) of aan: benthe@ziggo.nl. Dan gaat DJ Sem 
daar een top 50 uit samenstellen en kunnen we weer heerlijk ouderwets los gaan. Bij Ibiza denk je aan zon, zee en 
strand, maar vooral aan…..cocktails! De bar krijgt een transformatie tot een cocktailbar waar de lekkerste mixen voor 
jou worden gemaakt! De kaartverkoop is al van start gegaan en je kunt je kaartje kopen bij de kassa van de KC voor €5.  
Uiteraard kun je jouw kaartje ook aan de deur kopen, maar dan is hij duurder (€6,50). De opbrengst is voor de Ton van 
Achilles. Tickets zijn inclusief één consumptie.
Bij deze avond moet je zijn, want de 2e Achillespoll is ook van de partij! Komende week worden de categorieën en 
nominaties bekend gemaakt. Op de avond kun je stemmen. Later in de week volgt meer.
Be there!
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Activiteiten Agenda Senioren
27-06 Schoonmaak kantine 29/30-06 Leeuwenweekend 

(afsluitweekend seizoen)

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

Achilles – RWA 23-11
Achilles 2 – RWA 2 16-11
Achilles 3 – Excelsior 4 30-8
Avanti 5 – Achilles 4 moet nog gespeeld worden
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 5 11-12
Achilles 6 – ALO 3 15-7
ONDO 4 – Achilles 7 13-14
Excelsior 7 – Achilles 8 12-19
Achilles 9 – Fortuna/Delta Logistiek 8 14-8

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Achilles – RWA 23-11
Excelsior – Rust Roest 22-19
Fortis – Merwede/Multiplaat 14-23
Albatros – Kinderdijk 18-19

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind
Merwede/Multiplaat 14 20 10 4 0 244 199 45 0
Albatros 14 20 10 4 0 256 243 13 0
Achilles                          14          15            7         6            1        238        223          15              0  
RWA 14 15 7 6 1 274 285 -11 0
Kinderdijk 14 13 6 7 1 269 271 -2 0
Fortis 14 12 5 7 2 267 282 -15 0
Excelsior 14 11 5 8 1 239 260 -21 0
Rust Roest 14 6 3 11 0 246 270 -24 0

Stand Achilles 2
**************

Uitslagen poule Achilles 2:
Achilles 2 – RWA 2 16-11
Excelsior 2 – Rust Roest 2 23-15
Fortis 2 – Merwede/Multiplaat 2 23-19
Albatros 2 – Kinderdijk 2 21-15

Stand poule Achilles 2:
Goals Goals PT in

Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind
Achilles 2                       14          19            9         4            1        246        215          31              0  
Excelsior 2 14 19 9 4 1 271 245 26 0
Fortis 2 14 19 8 3 3 264 248 16 0
RWA 2 14 16 6 4 4 258 259 -1 0
Merwede/Multipl. 2 14 15 7 6 1 267 254 13 0
Albatros 2 14 13 5 6 3 257 260 -3 0
Kinderdijk 2 14 8 4 10 0 240 271 -31 0
Rust Roest 2 14 3 1 12 1 236 287 -51 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles - RWA
Afgelopen zaterdag was de laatste competitie wedstrijd van Achilles 1 tegen rwa. Een wedstrijd waar er onderling  
uitgevochten zal worden wie er de 3e plaats zal bemachtigen. 

Afgelopen week kregen we het trieste nieuws te horen dat de moeder van onze coach, onze trouwe supporter Annie op  
89 jarige leeftijd is overleden. Volledig terecht heeft ton besloten niet te gaan coachen en daarom nam Frank Baars zijn  
taken over. 

Voorafgaand aan de wedstrijd mocht het tweede na een knappe 2e helft van het veld seizoen zich kampioen noemen  
van de reserve 1e klasse!! 

De wedstrijd dan. Het gebeurd niet vaak maar afgelopen zaterdag wel, we kwamen op 1-0 voorsprong. Een goed begin 
waar we een vervolg aan konden geven. De eerste helft leek alles te vallen op zijn plaats getuige de 11-1 tussenstand. De 
rust werd bereikt met een 14-3 stand. In de rust werd besproken dat we maximaal 10 doelpunten tegen wilden krijgen 
en uiteindelijk is dat ook gelukt. 

De tweede helft zijn we prima verder gegaan met leuke aanvallen en goed spel. Voor mij persoonlijk een heerlijke  
wedstrijd waarin ik door het hele team heerlijk werd gesteund om zo mijn doelpunten te maken! De wedstrijd eindigde 
met de stand van 23-10 en zo konden we lekker een biertje doen op het kampioenschap van 2! 
Het hoogtepunt voor mij ( en ik denk voor het hele team ) was de aanwezigheid van Ton, Mieke, Sandra, Linda en Erik. 
Ik denk dat we als ploeg even een tandje bij hebben gezet voor jullie en via deze weg wil ik jullie nogmaals onwijs veel  
sterkte wensen met het verwerken van dit verlies!

Het seizoen zit erop, een jaar met hoogtepunten en teleurstellingen. Toch moet ik zeggen dat het een mooi jaar is  
geweest en ik wil iedereen die zich heeft ingezet om de selectie maximaal te laten presteren bedanken! 

Tot volgend jaar!
Bastiaan

Achilles 2 bekroond seizoen met kampioenschap
Zaterdag was het eindelijk  zo ver. Team 2 mocht haar ietwat lange korfbaljaar  
afsluiten met een kampioenschap en promotie naar de reserve overgangsklasse. 

De week begon met een donder en een bliksem waardoor dinsdag slecht 10 minuten werd getraind. Als alternatief werd  
de uitwedstrijd tegen RWA geanalyseerd - u weet wel, die wedstrijd met die fenomenale goal van Amel - tactiek werd  
besproken en focus werd gepakt. Lekker handig, want nu hoefden we dit donderdag niet meer te doen. Al betekende 
dat  dus  ook  geen  kampioenenmaal  van  Belinda,  zoals  we  elke  week  kregen.  Waarvoor  nogmaals  hulde  en  dank  
overigens!

Na afloop van deze “focusgroep” maakten we een mooie teamfoto om deze in kaartvorm op te sturen naar onze  
trouwste selectie supporter Annie van der Laaken. Hier zat uiteraard de boodschap in verwerkt dat we voor haar  
zouden winnen,  daar  was  geen  twijfel  over  mogelijk.  Woensdag  ontvingen we  bericht  dat  Annie  onze  kaart  had 
ontvangen, een paar uur later kregen we bericht dat zij was overleden. Het gevoel van verdriet mengde zich met het  
gevoel dat we nog harder gingen knokken. Voor haar. Voor haar familie. Voor haar Achilles. 

De donderdag training verliep soepel, niet alles ging goed, maar dat hoort erbij. Dan zaterdag, er was spanning in de  
ploeg, ik hoorde wat zenuwachtige mensen al bewegend vertellen dat zij zenuwachtig waren. Dat kan twee kanten op 
dacht ik, maar iedereen verzekerde mij dat het extra kracht gaf. Gelukkig.

We gingen na een bijzondere, emotionele minuut stilte van start. Ik zag in het andere vak Suurd, Twan, Katrien en  
Merel beesten. De goals vielen zeker in de eerste helft vrij makkelijk. Mijn vak (Michael, Amel, Mariska en Raquel) had 
zeer mooie aanvallen, maar de goals leken niet makkelijk te vallen. Dit resulteerde in een ruststand van 9 tegen 6. Geen  
nood aan de man dus. Positief zijn, doorknokken en het verschil maken.
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In de tweede helft was voornamelijk Twan ‘on fire’, hij scoorde een paar ballen achter elkaar en leek onvermoeibaar. 
We liepen uit naar 13-8 om vervolgens 16-11 te winnen. De symbolische 16, want vorig jaar zaal dwong dezelfde ploeg 
van RWA promotie af tegen ons, door 16-16 gelijk te spelen. 

Het was zaterdag de laatste wedstrijd van Michael. Bedankt voor al je inzet en hopelijk zien we je nog veel langs de 
lijnen! De rest van de spelers gaat door, en dat is mooi nieuws, want we zijn aan het bouwen. We hebben ons met zijn 
allen gruwelijk herpakt na de degradatie in de zaal, nu doorzetten! Dat er nog maar velen mogen volgen. Ook nog even  
hulde voor Achilles A4, zij speelde vrijwel gelijk met ons hun kampioenswedstrijd, welke zij onderbraken om met ons 
mee te doen met de minuut stilte! Bij veel supporters zorgden dit voor kippenvel. Ook pakten zij de dubbel. Super  
knap! Gefeliciteerd! 

Deze beker was voor Annie! Voor haar familie! Voor haar Achilles!

Raquel

Achilles 3 - Excelsior 4                             30-7  
Twee jaar lang in het 3e team van Achilles. In het eerste jaar een prachtig kampioenschap in de zaal én een van de beste 
nummers 2 en dus promotie op het veld. In het tweede jaar met gemak behouden in de 2e klasse als promovendus en 
stiekem eigenlijk teleurgesteld zijn dat we niet gewoon kampioen zijn geworden in de 2e klasse. Zeker op het veld was  
die mogelijkheid er, na vier verloren wedstrijden met één punt verschil tegen de kampioen Tempo en de runner-up 
KVS. Al met al een hele boel signalen dat het de afgelopen twee jaar goed toeven was in Achilles 3.

Ik kan het iedereen aanraden hoor, een klein treetje lager gaan spelen als je jaren lang in het 2e en soms het 1e hebt  
gespeeld. Toen ik na een jaar lang niks doen weer voor de selectie ging, kwam ik er al snel achter dat ik gewoon te kort  
kwam bij “dat jonge grut”. In Antwerpen onder Rober en Frank af mogen vallen om uiteindelijk onder Bas Maessen,  
iemand waar ik jaren lang mee had samen gespeeld, te gaan spelen in het 3e. Ik heb mij geen moment te goed gevoeld  
voor het 3e. Dat kwam niet alleen door het hogere niveau van de spelers van 1 en 2, maar vooral ook door het talent  
dat uiteindelijk samen met mij in 3 kwam. Jonge spelers die nog even moesten groeien om vervolgens een jaar later wel  
de concurrentie aan te kunnen gaan bij 2. Vorig seizoen en afgelopen seizoen waren voor mij twee bonus jaren die ik 
voor geen goud had willen missen en waardoor ik nu nóg voldaner (voor de tweede keer) afscheid kan nemen van mijn 
actieve korfbalcarrière.

Afgelopen zaterdag speelden wij de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Excelsior 4. 
Zij; onderaan met precies 0 punten en dus al gedegradeerd. Wij; derde met eigenlijk een 
zuur gevoel vanwege al eerder genoemde wedstrijden tegen Tempo en KVS. The best of 
the rest kan je ons wel noemen, hoewel wij in de zaal tot twee keer toe vrij gemakkelijk 
van KVS wonnen.
De  wedstrijd  tegen  Excelsior  was  voor  de  neutrale  toeschouwer  eentje  om  snel  te 
vergeten. Een van onze kant geweldige eerste helft resulteerde in een 19-4 voorsprong 
met rust, waar ondergetekende met 7 doelpunten in de eerste helft tijdens de rust al  
fantaseerde  dat  hij  zijn  eigen  record  van  11  doelpunten  in  een  wedstrijd  zou  gaan 
verbreken.

Met twee opdrachten van Coach Maessen op zak, betraden wij vol goede moed weer het veld. Opdracht 1 was een 
redelijk  simpele;  iedereen  moest  scoren  deze  wedstrijd.  Op  dat  moment  stonden  alleen  Kaylee  en  de  inmiddels  
volwassen Tiana nog niet op het scorebord. Dus zij werden aan het begin van de tweede helft veelvuldig gezocht.  
Opdracht twee was het verbreken van het clubrecord van 33 doelpunten. Als je in een helft 19 doelpunten kan scoren,  
dan moet 34 doelpunten wel te doen zijn zou je zeggen.
Helaas dacht Excelsior daar anders over, zo bleek tijdens de tweede helft. Met saai achter verdedigen maakten zij de  
wedstrijd er voor de toeschouwer (en ons zelf eigenlijk ook) niet veel leuker op. Begrijpelijk vanuit hun kant, want met  
40 doelpunten tegen naar huis gestuurd worden is natuurlijk geen pretje.

Uiteindelijk werd er afgefloten door de scheids, bij een stand van 30-7 en kon ondergetekende dus een paar minuutjes  
voor tijd tevreden met een bloemetje, applaus van het lieve Achilles publiek en een dikke knuffel van grote vriend Bas  
Maessen tevreden het veld verlaten. Natuurlijk met een bijbehorende traan, want ik bent gewoon een jênkerd. En  
natuurlijk ook een beetje balen, want uiteindelijk kon ik nog maar twee keer scoren en bleef te teller zaterdag dus op 9 
treffers hangen. Ach, ik ben weleens met minder naar de kant gehaald zullen we maar zeggen...

Lieve Alana,  Fabian,  Jeanet,  Jeroen,  Kaylee,  Laura,  Sander,  Simon,  Tiana,  Wesley en natuurlijk  Coach Bas,  onwijs  
bedankt  voor  dit  geweldige  laatste  jaar.  Zonder  jullie  had  ik  écht  niet  zo  tevreden terug  kunnen kijken  op  mijn  
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inmiddels 25 jaar korfbal bij Achilles. Het was een feest om met jullie dit jaar door te brengen in Achilles 3. Ik kan niet 
wachten tot ik volgend aan de slag mag als ik als teambegeleider van 3 om samen met Bas Achilles 3 naar de 1e klasse te  
brengen.

Tot volgend jaar!

Groeten,
Bart

Achilles 6 - ALO 3                                    15-7  
De laatste wedstrijd van het seizoen moest het gebeuren. Na een matige reeks met soms goede wedstrijden maar geen 
punten, stond alleen de eer nog op het spel. ALO 3 moest er dus aan geloven. 
De minuut stilte voorafgaand aan het duel was een emotioneel moment. Direct langs de lijn stonden Ton en Rob klaar  
om Sandra te ondersteunen. Fijn dat de familie er zo was voor elkaar gedurende de zaterdag. Nogmaals gecondoleerd  
en veel sterkte.
De eerste helft verliep moeizaam en ging gelijk op (7-6 ruststand). De tweede helft was het verschil wel duidelijk met  
slechts één tegentreffer. Yhoeri had voorafgaand aan de wedstrijd nogal een grote mond over wie er allemaal een rondje  
moest geven na afloop van de wedstrijd. De viespeuk opperde dat het ook een optie was je missers in natura te betalen. 
Met een aantal opzichtige missers bleek karma weer een bitch en u raadt het al: Yhoeri moest lappen. Gelukkig was z’n  
vader gebleven om te supporten en onze krullenbol zijn zakgeld te overhandigen, waardoor Yhoeri zijn schuld kon 
vereffenen. Die was aanzienlijk geworden aangezien hij zaterdag het licht in de kantine uit deed. Tristan was aan de late  
kant. Hij was lang bezig geweest met het helpen van klanten die kwamen klagen dat de neustrimmers uit de folder 
uitverkocht waren. Shirley was er niet want er moesten mensen verdoofd worden. Dat had ook gewoon in de kantine  
kunnen gebeuren gezien de hoeveelheid bier die moest worden aangevuld tijdens onze bardienst. De beste helft bleek 
zoals vaker dit seizoen de derde helft. De bardienst werd vol overgave vervuld met pareltjes als We hebben een woonboot, I  
wanna dance with somebody,  F*ck the macarena en als absoluut hoogtepunt Celine Dions  My heart will  go on,  inclusief de 
verdrinkingsscène van Jack. Legendarisch.   
Zo komt een einde aan een seizoen zonder echt sportief  hoogtepunt.  We hebben wel  een hoop gelachen.  Niels,  
bedankt voor ‘t fluiten. Fijne vakantie en tot volgend seizoen!

Groeten,
Erwin 
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Wat was
********

KCR A1 – Achilles A1 11-25
Achilles A2 was vrij
Achilles A3 – Tempo A4
Achilles A4 – Avanti A6 23-9
Achilles B1 – TOP/SolarCompleet B1 19-10
HKV/Ons Eibernest B1 – Achilles B2 20-7
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C1 5-17
Kinderdijk C1 – Achilles C1 7-11
Achilles C2 – Crescendo C2 11-1
Trekvogels C1 – Achilles C3 9-3
Achilles D1 – KZ Danaiden D1 9-11
Achilles D2 – Fortuna/Delta Logistiek D4 9-11
Phoenix D3 – Achilles D3 4-12
KVS/Maritiem E1 – Achilles E1 11-6
Futura E2 – Achilles E2 10-11
Achilles E3 – Futura E4 4-7
Achilles F1 – De Meervogels F1 7-7
Achilles F2 – HKV/Ons Eibernest F1 5-5
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Kampioenswedstrijd: Pernix D1 - Achilles D1
Na een uitstekend zaalseizoen heeft  de  D1 dit  doorgezet  naar  het veld,  dat  na  4 winstpartijen resulteerde  in een  
kampioenswedstrijd.  Het hele team was compleet,  namelijk  10 spelers.  Want elke week kunnen we rekenen op de  
spelers uit de andere ploegen die reserve staan, die natuurlijk gewoon bij ons team horen. Deze week was dat onze  
vertrouwde Aaron en uit de E2 maakte Sanne haar debuut om betrokken te worden bij de D1. Klasse dat jullie paraat 
stonden, ondanks dat jullie je eigen wedstrijd moesten laten schieten.

Ondanks dat het bloedheet was afgelopen zaterdag, hadden we afgesproken om er gelijk vol in te knallen en laten zien  
dat er tegen Achilles niks te halen valt. Een voorsprong zou de spanning gelijk een beetje doen afnemen en zou het  
waarschijnlijk makkelijker maken om ons eigen spel te spelen. En dat gebeurde ook......ging het gelijk op tot 2-2, daarna 
liep Achilles terecht uit tot 3-6 mede door vele (terechte) strafworpen. De juiste spelers werden uitgespeeld en door een  
goede ondersteuning werden er vele doorbraken gecreëerd dat resulteerde in strafworpen. De tweede helft werd goed  
doorgezet door nu meer op het schot te spelen, waardoor er meer kansen ontstonden en we uitliepen naar een stand  
van 4-9, dat nog vele doelpunten meer kon zijn.
Hoewel IEDEREEN een goede wedstrijd heeft gespeeld, moet ik zeggen dat Damian en Demi uitstekend rebound-
werk hebben verricht. Vooral in de verdediging vingen ze vele ballen af, waardoor Pernix vaak 1-schotsaanvallen had en 
wij meer balbezit hadden. Echter 10 minuten voor tijd was het op.....ik weet niet of het door de hitte kwam, of dat de  
zenuwen op kwamen spelen, of concentratieverlies omdat we dachten dat de winst al binnen was,.......ik weet niet wat  
het was, maar we maakten achter elkaar verkeerde keuzes en vele fouten waardoor Pernix terugkwam tot 7-9 en het nog  
spannend werd.
Toch mooi dat we zoals afgesproken de winst eigenlijk aan het begin van de wedstrijd maken door daar al afstand te  
nemen. Echter de verlossing kwam pas echt toen Levi de 7-10 erin legde en het kampioenschap binnen is!

Wat een lekker gevoel is dat, het gejuich van de spelers, de supporters en vervolgens de prachtige speech van Dylan  
Rovers namens de TC. 
Wij als coaches kunnen niet beschrijven hoe leuk het is om zo’n team te mogen begeleiden en hoe trots we op jullie  
zijn. De opkomst, de inzet, de leergierigheid, de stappen die jullie hebben gemaakt, het plezier dat jullie bijna elke 
training  en  wedstrijd  kunnen  opbrengen  maakt  het  zo  leuk  voor  ons!  En  daarom  zijn  wij  zo  blij  met  het  
Kampioenschap omdat het een beloning is voor jullie zelf, klasse,

Ciao,
Jisse, Pepijn en Jordy

Phoenix D3 - Achilles D3
Nagenietend van het kampioenschap, dat een week geleden werd behaald, trok het D3-team weer ten 
strijde. Voor de laatste keer dit seizoen. Uit bij  Phoenix in Zoetermeer. Even leken de teams aan elkaar gewaagd.  
Phoenix begon fel en goed en kwam 1-0 voor. Toen vond Achilles het welletjes en trok ten aanval. Binnen no time  
stond  het  1-4  via  Bregje,  Armin,  Lucas  L.  en  Thezeeb.  In  het  tweede  kwart  stokte  de  productie  wat,  maar  de  
voorsprong werd zonder problemen geconsolideerd. En net voor rust maakte Teun er toch nog 1-5 en 1-6 van. 
Het rustsignaal klonk, tijd voor limonade en koffie. En vervolgens de tweede helft. Eerst wilden de doelpunten niet  
vallen, maar het laatste kwart van de wedstrijd vielen ze als rijpe appelen. Eerst kwam Phoenix terug tot 2-6. Vervolgens  
maakten Lucas L. en Bregje er 2-7 en 2-8 van. Daarna zette Teun met het mooiste doelpunt van de wedstrijd de 2-9 op 
het bord. Hij scoorde met een fantastisch afstandsschot. Tegen het einde van de wedstrijd golfde het spel mooi op en  
neer met eerst  de 2-10 door Thezeeb,  vervolgens een doelpunt van Phoenix,  daarna Teun weer met de 3-11, die 
daarmee topscorer werd met vier doelpunten. Ten slotte prikte Phoenix er nog eentje bij, waarna Thezeeb met haar 
derde doelpunt een mooie wedstrijd van het hele team bekroonde en de eindstand van 4-12 op het bord zette. Na een 
traktatie van de trainers Zoë en Annelotte zetten we weer koers richting 070, waar ‘s middags de D3 mocht oplopen  
met het eerste team van Achilles op deze grijze, maar mooie zaterdag.

Tot zover het verslag.

Hartelijke groet namens Diederik,
Pieter Grinwis (vader van Diederik)
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:

15 juni Lasergamen
29/30 juni Leeuwenweekend (afsluitweekend seizoen)

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

Deze week hebben we 2 jarige.
Als eerste is op 6 juni Annelotte van Geel jarig, zij wordt 18 jaar.
Op 12 juni wordt Bo Linse 11 jaar.
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.

Full moon party
**************

Dit knalfeest is er voor alle leden en niet-leden vanaf 16 jaar, en dan voornamelijk voor de mensen uit de A- of B-jeugd. De B-jeugd van  
Achilles is welkom, ongeacht leeftijd. Oudere spelers zijn uiteraard welkom, maar de focus ligt op deze  
jongere generatie! Een dag later zijn de mensen van 18+ namelijk welkom op de Ibiza Party! 
De Full Moon Party is het ziekste feest van Thailand – iedere maand verzamelen zo’n 10.000 –  
30.000 feestgangers zich op het strand van Koh Phangan om te feesten onder de volle maan. En dat  
feest… gaat plaatsvinden in de zomerse kantine van Achilles. Trakteer jezelf op een neon-outfit en  
schmink of schilder de gekste figuren en afbeeldingen op je lichaam. Uiteraard wordt er pas alcohol  
geschonken vanaf 18 jaar. Kaartjes kosten €5 en kun je krijgen bij Wesley Smit en koop je ze aan  
de deur? Dan kosten ze €6,50. De garderobe is inbegrepen in de prijs. Vergeet vooral je legitimatie  
niet, die is verplicht! 

Extra tip: kom voor 22:30 dan krijg je een gratis drankje! 

Ter info: dit is het verplaatste feest dat eigenlijk in februari zou zijn. Onder leiding van DJ Ilan met  
zijn heerlijke zomerse beats vindt het nu plaats in het slotweekend. Eerder aangeschafte kaarten zijn  
uiteraard gewoon nog steeds geldig! 

See you there! De AC 

Groetjes Marieke

Concept jeugdploegen 2018-2019
****************************

Ook dit jaar was het weer een gepuzzel om alles zo goed mogelijk in te delen. Bij de B-categorie is het dit jaar een stuk  
krapper en bij de E- en de F-categorie hebben we er weer een hoop nieuwe kinderen bij. Dit resulteert in een extra 
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ploeg bij zowel de E als de F t.o.v. vorig jaar. Een goede ontwikkeling vinden wij, want de onderkant moet breed zijn  
om door te groeien als club de komende jaren.

Vanaf aankomend seizoen leggen we de nadruk op de korfbalontwikkeling van het kind. Hierbij hoort uiteraard een  
goede  basistechniek  en  daar  zullen  we  dan ook  meer  aandacht  aan  gaan  geven.  Elke  categorie  zal  zo  zijn  eigen  
specifieke doelen hebben om aan te werken. Afgelopen seizoen is er al een technisch plan aan de trainers uitgereikt en  
deze ontwikkeling zullen we verder intensiveren. De TC zal er aankomend seizoen meer op toegerust toe te zien dat  
deze doelen worden nagestreefd. Doel is om kinderen in de verschillende categorieën hetzelfde aan te leren.

In de A-categorie zijn we blij met een niveau dat we als club hebben weten te bereiken. Een groot aantal jeugdleden is  
opgenomen in de selectie voor de A1. Omdat de kloof tussen de A2 en A3 ook minimaal is zal ook hier een selectie  
plaatsvinden. Hierbij zullen de afvallers van de A1 een plek in de A2 bemachtigen.

De B-categorie is dit jaar helaas krapper dat de vorige jaren. Vooral het tekort aan heren is flink en daarom is er  
gekozen om direct  vijf  heren in  de  B1 te plaatsen.  We hebben hier  zelfs  moeten compenseren om een zo sterk  
mogelijke B1 te creëren. Bij de dames zijn er wat meer gegadigden en hier zal dan ook een selectie worden gehouden.

In de C-categorie zitten we gelukkig wel weer wat breder en zullen er wat C1’ers achter blijven die worden aangevuld  
met overkomende D spelers.

De TC erg is verheugd over het feit dat we de afgelopen jaren veel nieuwe jeugdleden hebben gekregen. Hierdoor was  
het wel even puzzelen in de D maar denken wij goede teams te hebben gemaakt. Er is zo onderscheid gemaakt tussen  
spelers die nieuw zijn in deze categorie of er al in jaar in hebben gespeeld. De overkomende E-spelers zullen voor het 
eerst in 2 vakken spelen en dat zal toch even wennen zijn.

Sinds jaren hebben we weer een 4e E-team en dat is een goede ontwikkeling.
Bij de E wordt er nog niet heel erg gekeken naar kwaliteiten of talenten. Sommige kinderen ontwikkelen hun talent wat  
later dan anderen en daarom vinden wij het belangrijker dat iedereen hetzelfde zal leren. De komende jaren zal dit  
wellicht nog duidelijker naar voren komen en ziet de TC ieder kind in deze categorie als gelijkwaardig.

Bij de F zijn de belangrijkste wijzigingen doorgevoerd. Dit is ook niet vreemd want hier start eigenlijk de ontwikkeling  
van het kind als korfballer. Zo gaat er nu voor het eerst wekelijks wedstrijden gespeeld worden. Doordat iedereen hier  
aan de start begint vinden wij het ook niet relevant waar een kind in wordt geplaatst aangezien ze allemaal hetzelfde  
aanleren. Uiteraard zullen spelers die voor het tweede jaar in de F spelen iets verder zijn, maar dient de basistechniek 
nog verder ontwikkeld te worden. Dit is nu eenmaal het belangrijkste element van onze sport en vinden wij dus dat dit  
goed getraind moet worden. 
In de eerste drie weken zal er gezamenlijk getraind gaan worden. Deze weken zullen de TC en de trainers dan ook 
gebruiken om te kijken welke kinderen het beste bij  elkaar passen. Na maximaal drie weken zullen de ‘definitieve’  
samenstellingen gemaakt gaan worden. Het zal wellicht even wennen zijn voor iedereen maar wij denken hierdoor een 
beter beeld te krijgen van de kinderen en ze zo ook de juiste plek te bieden in de F. Uiteindelijk hebben we hier als doel  
onze jongste spelers meer en sneller te kunnen leren.

Afsluiting:
Wij zien de eerste 4 tot 6 jaar vanaf de F als belangrijkste jaren en zullen hier dus met name de 
aandacht geven aan het aanleren van basistechnieken. We letten in mindere maten op hoe ‘goed’ 
iemand is.
We hopen hiermee duidelijkheid te hebben gegeven aan de indeling van de ploegen.

Ook wij kunnen er wel eens naast zitten! Mocht dit in jouw ogen zo zijn dan hebben wij op maandag 11 juni tussen 
19.00 en 20.00 uur de mogelijkheid om dit te bespreken.
Als je hier gebruik van wilt maken stuur dan een mail naar tc@hkvachilles.nl

Bijgesloten vinden jullie de opstelling van de nieuwe concept jeugdploegen. Het zou kunnen dat hier nog aanpassingen 
in worden gedaan i.v.m. ledenmutaties. 

Fijne zomervakantie!

Met vriendelijke groet
De TC
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Selectie A1  
4 dames 4 heren
Danique de Bruijn Cino Koene
Jamie van der Geugten Luca Ling
Maaike van Duijvenbode Mick van Nieuwenhuijzen
Marlou de Reu Noa Brusse
Pauline Erkelens Noah de Jong
Romy van Vianen Rick Pot
Sterre Groen Robbin Noorlander
 Stef van den Brand

A2/A3  
Afvaller selectie A1 Afvaller selectie A1
Afvaller selectie A1 Afvaller selectie A1
Afvaller selectie A1 Afvaller selectie A1
Anna Spetgens Afvaller selectie A1
Celeste Oremus Jordi Jongsma
Kayleigh Smit Kaj Labordus
Linnet Veltman Osayande Iyawe
Mikki van der Leeuw Quincy Smit
Nova Lek Tristan Rosenbaum
Rosanna van Kester Zohier Belarbi
Zoë Muller  

A4  
Estelle Arnts Maurits Zuidhof
Melissa Leben Tim van der Zwan
Hannah Brauer Thom Wiersma
Esmee Morris Guido van Zantwijk
Floortje Mulder Floris Bouwman

Selectie B1  
5 dames 5 heren
Citlali Sip Julian Sanches (disp)
Floor Schuiten Lucas Winia (disp)
Ivy van Giffen Max Bakker
Merel Dekeling Quin Hollander
Noah de Bruijn Xander Gross
Olivia van Bleijswijk  
Yara Koene  

B2  
Afvaller selectie B1 Niek Nooteboom
Afvaller selectie B1  
Elise Roelofs  
Femke Sinnige  
Melissa Vijverberg  
Milla Linse  
Sanne van der Zwan  
Silja Labordus  
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C1  
Paivi Laborus Damien Leben
Demi Brusse Levi van Nieuwenhuijzen
Jill Hollander Thijs Roos
Nikki Spies Jordan Gieselaar
Lisanne Verhagen Mick Peeters

C2  
Lizzy Mertens Ocker Pijlman
Naomi van Leeuwen Taufeique Moemoe
Kimberley Vijverberg Leander Gerritsen
Elishya Ros Oscar Burnett
Maleah Koene  
Mira Pepe (disp)  

D1  
Manelle Belarbi Aaron Corporan
Bo Linse Björn Weerman
Esmee Alkema Lucas Houwing
Sanne Alkema Shane Amatredjo (disp)
Liv Anthony-Jimenez  

D2  
Bregje van der Veen Jim Peeters
Kiki Kraak Bradley Smit
Lynn Hulsman Bram Kuper
Nikki van der Marel Viggo Linse
Jalien Westgeest Lucas Latour (disp)

D3  
Tehzeeb Moemoe Siemen Mathot
Sofie Burnett Joost Roelofs
 Diederik Grinwis
 Armin van der Zijden
 Lucas Bouwman
 Teun van den Noort
 Lukas Kuper

E1 E2
Dirk van der Veen Semm Hulsman
Jens Nooteboom Tim Spies
Milan Laarhoven Fleur Verwijs
Erik Zoutendijk Lars Weerman
Britt Linse Sophie Pasutto
Lisette Houwing  

E3 E4
Layla Brenkman Remi van Breukelen
Joanne van der Kaam Imke van der Veen
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Sem Maas Lianne Plugge
Milan van der Geest Jesse de Groot
Donya Zorgui Niels Latour

F
Elza Kappetein
Fedde van Mosel
Fiep den Hartog
Isa van woltaringen
Jarmo Laarhoven
Jinthe Vrijenhoek
Lois Holling
Luuk de Groot
Luuk Deurloo
Luuk Wiekenkamp
Marley Jol
Mila Maas
Minka Boelhouwer
Noa Puijk
Noah van Os
Owen Verheijen
Philene van Eijk
Raoel  Eikelenboom
Roos van der Laaken
Soe Maas
Sophie Diemel
Vincent Zoutendijk
Vitto Nesseler
Xander Leben
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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

Bedankt als lid per einde seizoen: Teddie van Dortmont
Maaike Roos

Bedankt als niet-spelend lid: Ingrid van Dortmont

Olga

VELDDIENSTEN
Zaterdag

Zondag

Bij  verhindering zelf  voor een vervanger 
zorgen!!!

WASROOSTER
04-06 Anneke Zoutendijk
11-06 Coby Linse
25-06 Marian Lijmbach
09-07 Olga van Reijn
23-07 Monique Alsem

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. 
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Pensionadapower Bosiefje
***********************

Het slotakkoord
Het zit er weer op, het is weer gedaan, het is over, het is voorbij, we hebben het  
seizo0en weer achter ons gelaten.
Nu wachten ons weer de feesten en gezelligheden, zoals het hoort bij Achilles, want zonder feesten is Achilles Achilles  
niet.
We kunnen in alle regionen weer trots zijn op onze prestaties van hoog tot laat en van oud tot jong.
Wat oud betreft bedoel ik natuurlijk de oudere die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het vrijwilligersgebied, want  
korfballen doen we niet  daar 3 keer richting de korf gooien betekent voor ons acuut naar de ijzeren long. Zo erg is het  
ook weer niet maar overdrijven is ook een vak.
Onze keurtroepen hebben het goed gedaan en bieden mogelijkheden voor volgend jaar en god weet wat voor miljoenen 
transfers  er  nog  op  stapel  staan,  de  Messi´s  en  Ronaldo´s  en  bij  de  dames  Miedema  (wat  in  feite  van  origine 
Achillesjeugd is) worden nog ingelijfd t.w. Joren en Sanne om maar een 
dwarsstraat te noemen.
Hoe gaat volgend seizoen ons veld eruit zien, krijgen we het gewenste 
chalet  met  bubbelbad,  sauna en fitnessroom of  blijven  we nog even 
kamperen in onze aloude Vlonder waar je kan pootje baden als er een 
zeer  hevige  bui  boven  hangt  en  die  buien  zullen  steeds  vaker 
voorkomen.
Komen er zittribunes (lange zij) langs het veld met skyboxen voor bobo
´s en sponsors als Shell, Rabobank of de plaatselijke kruidenier en voor 
de harde kern statribunes korte zijde.
Een toptrainer en assistent trainers hebben we in huis en de trainers die 
de jeugd, de pupillen en hoe alle lagere ploegen zoals kangoeroe´s en 
hoe ze ook maar heten mogen, zijn ook niet mis.
Kunnen we de talenten in huis houden of gaan ze voor astronomische 
bedragen buitengaats.
Nu maken de meeste zich op voor een welverdiende vakantie en worden 
de  tenten  weer  van  zolder  gehaald,  de  caravan  of  camper  wordt 
opgehaald uit de stalling, meestal een overtollige kas in het Westland en 
via 9internet een reis geboekt.
Wat wordt het Ibiza of Kos of is dit te dichtbij, wordt het Cuba, Hawaï of Maladiven.
Je hoort zelfs Afghanistan of Koerdistan, want daar moet het zo mooi zijn, maar doe het niet als je volgend jaar weer  
gewoon wil korfballen in het vijfde.
Laten we ook even stil staan bij de iconen die ons ontvallen zijn: Andre, Charley, Herman, Louise, Ingrid en zopas de  
icoon der iconen Annie.
Misschien voordat je weggaat kan je even een kaartje sturen naar Tom de Jong in Huize Eikenburg, Kruisbesstraat.  
Komt altijd aan.
Wij wensen u allen hele, hele fijne vakantietijd, rust lekker uit en laat de dagelijkse beslommeringen van u afglijden.  
Gaat u naar de zon smeer u in, gaat u naar poolgebied (ook prachtig) neem een extra truitje mee, want een naveltruitje  
is daar niet functioneel en veroorzaakt louter blaasontsteking.
Wij oudjes zullen het fort bewaken tijdens uw afwezigheid, wij hebben tenslotte al vakantie genoeg.

Tot ziens
De vakantieman Elly en Rene
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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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