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Focus op 1!!
**********

Afgelopen weekend mochten beide reserve-selectieteams (Team 2 en Team 3) op 
voor hun kampioenschap. Achilles 3 mocht thuis aantreden tegen de nummer laatst,  
Sporting  Delta.  Team 2 mocht  in  Rhoon om het  kampioenschap strijden tegen 
RWA 3. In beide wedstrijden bleek de eerste helft moeizaam te gaan maar werd in de tweede helft het kampioenschap  
binnen gesleept. 
Twee seizoenen geleden wist RWA 2 zelf nog het kampioenschap binnen te halen in de sporthal in Rhoon, tegen ons  
reserve  team.  Maar  deze  keer  was  Achilles  2  de  baas  over  RWA 3  en  mocht  het  trots  met  tot  nu  toe  maar  2  
verliespunten kampioen worden in de reserve 2e klasse. 
Als Achilles 2 het niet had gehaald dit seizoen, was uiteindelijk toch nog promotie afgedwongen want Team 3 won  
afgelopen zaterdag haar kampioenswedstrijd en promoveerde ook naar de 1e klasse. 

Maar,  na  deze  prachtige  prestaties,  was  daar  ook het  nieuws  dat  VEO in  de  poule  van  ons  Vlaggenschip  (zoals 
verwacht) wist te winnen van Futura en daarmee de veilige 6e plek op de ranglijst overneemt van Achilles. Dat wil dus 
zeggen dat Achilles minimaal een wedstrijd moet weten te winnen de komende twee weken, om niet afhankelijk te zijn  
van een beslissingswedstrijd tegen een andere nummer 7 in de Overgangsklasse. De laatste keer dat we zo’n wedstrijd  
speelden met onze vereniging, was de beroemde en beruchte beslissingswedstrijd tegen BEP in de Blauw-Wit hal in 
Amsterdam. Toen werd er weken lang ruzie gemaakt op internet via ons bekende Forum met de supporters van BEP.  
Of naja… Patrick Bos wist zich voor te doen als een BEP-Hooligan, in een tijdperk waarin je je nog gemakkelijk kon 
voordoen als een grote kale man met een groen-wit shirtje aan en een trommel tussen je benen. 

Anyway, een beslissingswedstrijd is nog helemaal niet aan de orde. Want er moet nog 
gespeeld worden tegen Fiks en Oranje-Wit. Ja, dat klopt, de nummer 1 en nummer 2. 
Makkelijk zal het niet worden. Maar alles is mogelijk in deze knotsgekke poule, dus 
waarom is het niet mogelijk om bijvoorbeeld aanstaande zaterdag thuis te winnen van 
Oranje-Wit? Kan Fiks mooi hun feestje vieren en hebben we een week later tegen 
Fiks een nog dronken tegenstander van hun kampioensfeestje en kunnen we nog eens 
2 punten bijschrijven. Gewoon de volle 4 punten dus de komende twee weken! Maar 
daar hebben we wel alle steun bij nodig, om in ieder geval Oranje-Wit te verslaan 
komende zaterdag. Dus…

Zaterdag 23 maart
18:00 uur
Zuiderpark
ACHILLES – ORANJE WIT

Tot zaterdag allemaal!!

Groeten,
Bart

5



6



7



 
Activiteiten Agenda Senioren

22-03
24-03

Spelletjesavond
Kampvergadering 15.00 u

12-04
14-04

21 t/m 24-06

Klaverjassen
Kampactiviteit  10.30  – 
17.30 uur
CR kamp

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

KVS/Maritiem – Achilles 29-22
RWA 3 – Achilles 2 21-23
Achilles 3 – Sporting Delta 3 23-14
Achilles 4 – Spörting Trigon 3 10-10
Achilles 5 – KVS/Maritiem 5 16-12
Crescendo 3 – Achilles 6 10-11
Achilles 7 was vrij
Achilles 8 was vrij
Conventus 3 – Achilles 9 10-15

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

Uitslagen poule Achilles 1:
KVS/Maritiem – Achilles 29-22
Fiks – Swift 29-24
VEO – Futura 21-18
Oranje Wit – Sporting Delta 28-24

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Fiks 12 9 2 1 20 288 249 39 0
Oranje Wit 12 9 2 1 20 301 262 39 0
Swift 12 8 0 4 16 341 280 61 0
KVS/Maritiem 12 6 2 4 14 274 249 25 0
VEO 12 4 1 7 9 221 250 -29 0
Sporting Delta 12 4 1 7 9 272 281 -9 0
Achilles                          12            3            2         7            8        248        284         -36              0  
Futura 12 0 0 12 0 231 321 -90 0

Stand poule Achilles 7:
Goals Goals PT in

Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind
Meervogels/Fisica 5 9 8 0 1 16 139 104 35 0
Avanti 6 9 5 1 3 11 116 108 8 0
KCC/SO natural 7 8 3 1 4 7 111 104 7 0
Valto 9 8 3 0 5 6 97 106 -9 0
Achilles 7                         8            3            0         5            6          99        109         -10              0  
KOAG 5 8 2 0 6 4 93 124 -31 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

KVS/Maritiem -- Achilles
Met de wetenschap dat Veo van Futura gewonnen had lag de druk bij Achilles om in Scheveningen de punten op te  
halen. Tot 7-7 ging het gelijk op. KVS sloeg vervolgens een klein gaatje naar 9-7 en een niet verzilverde stip betekende  
10-7 achter, omdat KVS direct aan de andere kant tegen scoorde. Youri Nadorp was in deze fase niet te houden en had  
een behoorlijk aandeel in het gaatje dat KVS wist te slaan. Dylan nam daarna de verdedigende taken over van Sven die  
vandaag helaas niet aan z’n gebruikelijke niveau kwam. De rust kwam met 14 -11 in het voordeel van KVS. Nog niets 
aan de hand, maar alles verliep moeizaam en dat deed vrezen voor de 2e helft.  
Achteraf bleek dit 3 punten verschil het definitieve gaatje dat we nooit meer dicht kregen. KVS was zeker niet briljant  
aan het korfballen, maar zeer effectief in het afronden van de kansen. Punt voor punt verloor Achilles KVS uit het  
zicht in de 2e helft, ook omdat we 8 stippen tegen kregen waarvan de helft veel te makkelijk werd gegeven. Het was  
geen fijne wedstrijd om naar te kijken en de eindstand kwam met 29-22.  
Ik ga niet beweren dat er meer in had gezeten want daarvoor was KVS toch echt te degelijk. Snel vergeten maar en  
focus op de komende wedstrijden tegen de nu nog gedeelde nummers 1, Fiks en Oranje Wit. Wellicht dat die ploegen  
hun zenuwen niet de baas kunnen en we ergens kunnen profiteren. Positief was overigens het optreden van Merel die  
haar basisplek opsierde met 3 goals en anderzijds Noa Brusse die zijn eerste minuten in 1 met een mooie one-hander  
bekroonde.    
Volgende week (1800 uur) thuis tegen Oranje Wit. In de heenwedstrijd konden we redelijk lang mee, dus laten we daar  
hoop uit putten. Felicitaties aan team 2 en 3 met de promotie naar de reserve 1e klasse. Goed voor de club! 

Gr.
Peter F

HKV Achilles 3 - Sporting Delta 3
De grote finale...! De kampioenswedstrijd van Achilles 3 in de eerste klasse. Onze 
coaches Bas en Bart zeggen al weken dat elke volgende wedstrijd die we spelen 
een finale is. Dus dat we naar die wedstrijd toe moesten leven alsof het een finale was. Maar vandaag toch echt de grote  
finale. 

We hadden er zin in met zijn alle. Die middag om 12 uur hadden we een lekkere lunch bij Bas thuis. De broodjes 
knakworst, hagelslag en jus stonden voor ons klaar. Het was een relaxte voorbereiding, maar iedereen keek vol uit naar  
de wedstrijd.

De wedstrijd  zelf  begon echter  als  een echte kampioenswedstrijd.  De zenuwen waren zichtbaar aanwezig  en hier  
maakte Sporting Delta in het begin van de wedstrijd ook maar al te graag gebruik van. Na een snelle 2-6 achterstand  
kwam dan ook al de nodige time-out aan onze kant. Bas keek ons allemaal aan en vertelde dat we ons ‘koppie moesten 
gebruiken  en  voor  elkaar  moesten  werken’.  Daarbij  kwam er  ook  nog  eens  een  hele  hoop aanmoedigen  van  de  
toeschouwers die met grote getallen waren gekomen. Dank hiervoor! :)

Na die time-out sloeg het helemaal om bij Achilles 3 en werd er weer als vanouds goed gekorfbald zoals we dat kennen 
van dit top team. Ruststand 9-6.

Na de rust gingen we precies zo verder als waar we gebleven waren en werd de voorsprong uitgebreid. Er kwamen 
mooie aanvallen en doelpunten uit en het publiek genoot zichtbaar. Eindstand 23-15

KAMPIOENEN!!!!!
Heel de zaal hard voor gewerkt en verdient kampioen geworden. Ik ben trots op ons allemaal. Hopelijk kunnen we dit  
voortzetten naar een kampioenschap op het veld.

Ik wil nog even de coaches, de scheidsrechter en vooral het publiek bedanken. Jullie waren met veel en wij, spelers en 
coaches hebben van jullie genoten.

Groetjes Joël
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WAPC Wat Was
**************

Achilles A1 – DeetosSnel A1 19-17
Achilles A2 – Vriendenschaar A1
Achilles A3 – KCC/SO natural A4 16-5
HKV/OE A2 – Achilles A4 4-3
Achilles B1 – ONDO B1
KCC/SO natural B3 – Achilles B2 8-6
Achilles C1 – Tempo C2 12-10
KVS/Maritiem C2 – Achilles C2 9-6
Achilles D1 – Fortuna/Delta Log D1
Achilles D2 – Fortuna/Delta Log D4 10-6
KVS/Maritiem D2 – Achilles D3 9-3
Tempo E2 – Achilles E1 12-10
Refleks E3 – Achilles E2 6-6
Phoenix E2 – Achilles E3 24-5
Achilles E4 – Lynx E2 7-6
KVS/Maritiem F1 – Achilles Tijgers 9-9
KVS/Maritiem F4 – Achilles Beren 9-9
Achilles Wolven was vrij
Achilles Leeuwen – Lynx F1

(vorige week) Afgelopen zaterdag hebben de Beren als Leeuwen gevochten tegen ODO.
Wat werd er hard gewerkt, de moed werd niet opgegeven en tot de laatste minuut probeerden onze Beren doelpunten  
te maken. We hadden super veel kansen, helaas gingen er ook veel naast. 
Er werd verloren met 7-5. 
Volgende week tegen KVS, daar hebben we de vorige keer van verloren. Maar als jullie zo hard werken als in deze  
wedstrijd dan kunnen we misschien wel winnen!
Toppers tot van de week!

12



Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles A1 – DeetosSnel A1
Het is 16 maart en de A1 speelt alweer de één na laatste wedstrijd van het seizoen. De week ervoor was het duidelijk 
geworden dat we waren gehandhaafd in de hoofdklasse. Hier waren we natuurlijk al superblij mee, want dit was de  
doelstelling. 

Toch was deze wedstrijd nog belangrijk, omdat we hiermee op de 5e plaats in het klassement zouden uitkomen als we 
zouden winnen. En als je het dan zo bekijkt zijn we dus één van de beste 10 junioren teams van Nederland. En ja; dat  
klinkt en is gewoon cool!

Aan het begin van de wedstrijd werden we door de coaches gewaarschuwd dat we niet te makkelijk moesten gaan  
spelen, omdat we dus al gehandhaafd waren. Helaas is dit niet helemaal zo gegaan als we wilden. 

We begonnen een stuk minder fel dan dat we de wedstrijden hiervoor hadden gedaan. Wel konden we uitlopen tot een 
stand van 8-3, maar vanaf daar ging het eigenlijk steeds minder goed. We verloren een beetje onze energie en gingen  
minder bewegen, waardoor het spel erg statisch werd. Ook onze verdediging was minder sterk dan normaal en we  
kregen heel wat doorlopen om onze oren. Hierdoor kon Deetos in de wedstrijd blijven en kwamen ze langzaam terug. 
In de rust stond het 10-8. 

Na de rust werd het niet veel beter. We hadden best wat kansen, maar scoren deden we niet. Het was duidelijk niet  
onze wedstrijd en dat was ook goed te zien aan de stand. Gelukkig hebben we de A2 spelers elke week trouw op de 
bank zitten. Die hadden we ook deze wedstrijd weer hard nodig. Zij hebben er voor een deel voor gezorgd dat de  
wedstrijd nog goed is geëindigd. Zo zie je maar hoe hard je de reserves nodig hebt. Bedankt dat jullie er elke week weer  
zijn!! :) De eindstand was 19-17. Soms heb je nou eenmaal van die wedstrijden die anders lopen dan gehoopt, maar  
volgende week gaan we er zeker weer tegen aan! We spelen onze laatste wedstrijd uit tegen Fortuna en we gaan er alles  
aan doen om nog wat puntjes af te snoepen. 

Groetjes Danique
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
22-03 Spellenavond (Gamen en bordspelen. Vanaf de D)
13-04 Springtoernooi
19-04 Paassportdag (kangoeroe t/m D)
06-07 AC Slotdag

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

De jarige van deze week: op 21 maart 2 stuks, Stef van den Brand wordt dan 17 en 
Klaas van der Noort wordt 8 jaar.  Op 23 maart feest bij  Jamie van Geugten, zij 
wordt 19. Op 26 maart weer 2 jarige, t.w. Nova Lek, zij wordt 17 en Dirk van der  
Veen wordt 10 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
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CR- Nieuws
***********

Klaverjassen
Vrijdag 12 april klaverjassen, het is al bekend. Alleen de aanmeldingen vallen een beetje 
tegen.
De volgende koppels hebben zich aangemeld:
Marian – Dicky Marc – Dennis
Belinda – Emmy Tjitse – Simon
Yoke – Olga
Ik heb ook van een aantal gehoord dat ze niet kunnen die avond, maar dit is 
natuurlijk  veel  te  weinig.  Ik  hoop  dat  er  nog  toch  nog  minstens  3   koppels 
bijkomen. Meld je dus aan: ovreijn@hotmail.com of tel: 070-3251134.
Ik hoor van jullie!!

Olga

Feestje
Op 23 maart willen we met zijn allen een 
feestje vieren. Waarom? Daarom.
Na  het  geslaagde  kampioensfeest  van 
gister willen we het lekker doorzetten en 
het liefst zo snel mogelijk. 
De  selectie  speelt  thuis,  ga  eerst  daar 
lekker van genieten en kom daarna met 
je  friends  naar  onze  prachtige 
feestkantine.
Het  festijn  is  18+!  Hier  wordt  zeer 
streng op gecontroleerd.

Met vriendelijke kusjes,
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

Bedankt per einde seizoen Bram Kuper

Olga
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Pensionadapower Bosiefje
***********************

C.P.C. 2019 CATASTROFE
Nondeju, krijg het heen en weer,  pot voor drie  dubbeltjes,  dit is  de gekuiste 
versie van wat ik werkelijk zei ( grm%$#**XQ domme) en is niet voor herhaling 
vatbaar.
Hebben wij pensionada's ons het lazarus, het schompes getraind en zijn ruim een half jaar in de running.
Volgens een uitgekiend schema met bewegingsdeskundigen, fysiotherapeuten, voedingswetenschappers uit Wageningen 
en mentaal coaches hebben wij dag in dag uit elke keer een paar 100 meter meer en veel interval gerend, gehold,  
gedraafd en gesloofd.
Wij hebben zelfs avondsessies ingelast met een lichtje op het voorhoofd om onze conditie te optimaliseren.
Met gevaar voor eigen leven in de bosjes van Pex en Meer en Bos in het 
donker  gelopen  en  alle  obstakels  als  laaghangende  takken  en  vallende 
stronken ontweken en niets hield ons tegen.
Nee zeg, wordt het evenement afgelast, te veel wind, te veel regen wat te veel 
eigenlijk, te veel NIKS.
Nederland is kampioen in het uitroepen van code oranje bij  het minst of 
geringste te verwachten weertype.
We hebben het gehad met de laatste sneeuwval zeker wel 3mm zou er vallen 
dus  code  oranje,  treinen  laten  vervallen  de  dienstregeling  op  de  schop, 
duizenden  mensen  (hun  klanten)  kleumend  op  de  perrons  en  uit 
onverstaanbare  luidsprekers  de  mensen  laten  hollen  van  perron  2  naar 
perron 12 en weer terug naar perron 3 om er achter te komen dat er niks 
reed.
Ruim 41000 mensen de jacques of de sjaak, dat weet ik niet zo goed, die van 
heinde en ver kwamen uit Noorwegen, Duitsland, Frankrijk en ja zelfs uit 
het land van Putin kwamen mensen om hier in vrijheid met welke leuze dan 
ook te rennen waaronder twee kinderen t.w. Veronika (nr 36177) en Jaroslav 
(nr 36182).
Als ze straks terug zijn in Russia zullen ze zich krom lachen en dijen kletsend napraten over die mietjes, labbekakken en 
verwende schoothondjes in het westen.
Het moet toch niet gekker worden waar is de VOC mentaliteit gebleven, waar zijn de meisjes en jongens van Jan de 
Wit, waren wij ooit die stoere Batavieren die doorgingen met het mes tussen de tanden.
Als het ooit eindelijk weer eens 3 weken streng zou vriezen laten we dan de Elfstedentocht niet doorgaan omdat het te 
koud is of dat er te veel  scheuren in het ijs zitten en we te veel moeten klunen.
Ik zie al een surfwedstrijd in Australië worden afgelast omdat de golven te hoog zijn en waarschijnlijk een golf water  
over je heen krijgt en doornat wordt.
Wat te doen bij een alpine afdaling voor wedstrijdrenners als er te veel sneeuw ligt , annuleren ?? dit is toch ondenkbaar.
Ik kan je zeggen dat het alleen wordt afgelast als er GEEN sneeuw ligt want dat glijdt zo rot maar zelfs dan is er nog  
twijfel.
Wat zou er nu werkelijk gebeurd kunnen zijn, een paar dranghekken omgewaaid of een paar tentjes op het malieveld  
tegen de vlakte of de Finishboog omgekukeld?
Wat gebeurd er met het inschrijfgeld, aan een goed doel gegeven of wordt dit in mindering gebracht op het inschrijfgeld  
voor volgend jaar.
Er zijn sowieso kosten gemaakt en die moeten ondanks het niet doorgaan toch betaald worden.
Maar ja gedane zaken nemen geen keer en sommige liepen de afstand voor spek en bonen of voor jan met de korte  
achternaam en ik heb in de krant niet gelezen dat hiervan de helft maar aangekomen is en de andere helft bezweken is  
door code oranje.
Bij ons was de fut eruit ook onze privé psycholoog toegevoegd aan het team kreeg ons niet meer gemotiveerd om door  
te gaan. Wij zijn lekker naar huis gegaan en onder het genot van een warme chocolademelk met een klodder slagroom 
en een stuk candykoek met dik roomboter zaten onze afgetrainde kilo's er zo weer aan.
Bedankt organisatie maar dit was eens maar nooit meer voor deze pensionada's.
Volgend jaar als het niet te hard waait, te veel miezert of te veel mist uit zee staan wij weer inactief aan de kant de  
dranghekken op zijn plaats te houden en laten ons racetenue in de mottenballen.

groetjes van twee afgetrainde personen
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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