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De laatste strohalm; aanstaande zaterdag ACHILLES – HKV-Ons Eibernest
******************************************************************

Afgelopen zaterdag lukte het ons Vlaggenschip niet om een puntje te pakken tegen 
de uiteindelijke kampioen Fiks. Ondanks het verlies van Sporting Delta bij VEO, was 
het onderlinge resultaat helaas in het voordeel van Sporting Delta en dus is Achilles aangewezen op het spelen van de 
playdowns.
Daarin treft Achilles een andere Haagse vereniging, namelijk HKV-Ons Eibernest.

Dat Vakkie-A weer op moet staan om ons eerste te behouden voor de Overgangsklasse moge duidelijk zijn. In de 
Fortuna-hal in Delft zal gestreden worden om lijfsbehoud en alles zal moeten kloppen om dit kunstje te flikken. Het  
technische en tactische hoef ik mij natuurlijk niet mee te bemoeien. Maar een oproep aan iedereen met een Achilles-
hart is toch wel het minste wat ik kan doen. Daarom roep ik hierbij iedereen op om aanstaande zaterdag om 13:30 uur  
present te zijn in de Fortuna-hal om ons Vlaggenschip naar de overwinning te schreeuwen. Neem alles mee wat je kan  
bedenken om van je te laten horen. Vakkie-A, staan jullie klaar? We hebben jullie nodig!!

ZATERDAG 6 APRIL
13:30 uur
FORTUNA-HAL DELFT

ACHILLES – HKV-ONS 
EIBERNEST

Tot zaterdag!

Groeten,
Bart
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Van het Bestuur
**************

Vacatures 
Onze vereniging draait op de bezielende inzet van vele vrijwilligers. Wil jij ook een 
extra steentje bijdragen aan onze vereniging? Dat kan! Voor de 
volgende functies zijn we namelijk op zoek naar versterking:

Coördinator clubkleding Achilles
Als  coördinator  van  de  clubkleding  draag  je  er  zorg  voor  dat 
iedere  speler  en  speelster  over  een  passende  Achilles  outfit 
beschikt. Je beheert de voorraad en je plant momenten in waarop 
spelers hun oude tenue kunnen inleveren en hun nieuwe kunnen 
aanschaffen. Bij tussentijdse vervanging of aanschaf kan men zich 
tot  jou  wenden.  Het  is  een  functie  waarbij  je  naast  je 
administratieve  vaardigheden  ook  je  sociale  vaardigheden 
aanwendt om iedereen er piekfijn bij te laten lopen. Voor meer 
informatie  of  bij  interesse,  neem  contact  op  met 
clubtenue@hkvachilles.nl of vrijwilligers@hkvachilles.nl.

Lid sponsorcommissie
De sponsorcommissie  is  op  zoek  naar  leden die  het  leuk  vinden om contact  aan te  gaan  met  potentiele  nieuwe 
sponsoren en contacten met bestaande sponsoren te onderhouden. Je bent iemand die sponsormogelijkheden ziet en 
daar ook achteraan durft te gaan. Dus ben je niet verlegen en heb je een vlotte babbel of heb je deze kenmerken niet en  
wil je jezelf juist op deze punten ontwikkelen dan is de sponsorcommissie echt iets voor jou. Voor meer informatie of  
bij interesse, neem contact op met sponsoring@hkvachilles.nl of vrijwilligers@hkvachilles.nl.

Lid vrijwilligerscommissie
De vrijwilligerscommissie is een commissie in wording die uit ongeveer 4 personen zal bestaan. Deze commissie zorgt 
voor het behoud en werving van vrijwilligers binnen Achilles. Je bent daarmee een spil in de vereniging en houdt met  
veel andere commissies en leden contact. Daarnaast werk je met je medecommissieleden de reeds bestaande contouren  
van het vrijwilligersbeleid uit en borg je de organisatie hiervan in de vereniging.  Het is een geweldige functie voor  
mensen die het leuk vinden om de vereniging goed te leren kennen en die oog hebben voor het wel en wee van de  
vereniging als geheel en de vrijwilligers in het bijzonder. Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op met  
vrijwilligers@hkvachilles.nl

Sjoerd
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TC
***

Beste Achillianen,

De TC is al een tijdje bezig met het maken van de teams voor volgend seizoen. Wij willen jullie daarom ook vragen om 
zsm aan te geven of je stopt met korfballen, zodat we niet mensen in gaan delen die stoppen en we straks de gehele  
zomer bezig zijn omdat ploegen ineens incompleet zijn. 
Uiteraard hopen we dat iedereen blijft spelen, maar soms zijn er helaas redenen waardoor je nu al weet dat het er niet  
meer in zit om te korfballen bij Achilles.

Ook horen wij geluiden dat er selectiespelers zijn die lager willen gaan spelen, ook dit willen we graag weten ivm de 
indelingen van de lagere senioren teams.

Dus weet je nu al dat je gaat stoppen dan graag een mail naar tc@hkvachilles.nl

Wij willen jullie vragen om dit uiterlijk vóór 31 mei 2019 door te geven. Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

De TC
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Activiteiten Agenda Senioren

10-04
12-04
14-04

Schoolkorfbal
Klaverjassen
Kampactiviteit  10.30  – 
17.30 uur

21 t/m 24-06 CR kamp

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

Fiks – Achilles 37-21
Tjoba 3 – Achilles 2 16-20
Achilles 3 – VEO 3 29-16
Achilles 4 – KZ/Thermo4U 6 17-22
Achilles 5 – ODO 3 16-13
VEO 5 – Achilles 6 10-11
Avanti 6 – Achilles 7 11-14
TOP/SolarCompleet 9 – Achilles 8 13-12
Oosterkwartier 2 – Achilles 9 8-9

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Fiks – Achilles 37-21
VEO – Sporting Delta 23-21
KVS/Maritiem – Swift 26-27
Oranje Wit – Futura 33-22

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Fiks 14 11 2 1 24 357 289 68 0
Oranje Wit 14 10 3 1 23 356 306 50 0
Swift 14 9 0 5 18 389 329 60 0
KVS/Maritiem 14 7 2 5 16 319 289 30 0
VEO 14 6 1 7 13 267 292 -25 0
Sporting Delta 14 4 1 9 9 306 323 -17 0
Achilles                          14            3            3         8            9        291        343         -52              0  
Futura 14 0 0 14 0 272 386 -114 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Fiks terecht kampioen, Achilles gaat de play-down spelen.
Waar Achilles een punt nodig had om zich veilig te spelen konden we daar geen enkele aanspraak op maken. We  
kwamen nog wel 1-2 voor en tot 5-3 kon we tegenspel bieden, maar daarna gingen de Oesgstgeesters flink los. Met 
name de Fiks dames scoorden er lustig op los en ik schat dat ze er ongeveer 20 hadden. De ruststand van 20-8 was  
veelzeggend. 
Na rust stond het wat beter en vulden we de rebound beter in, waardoor Achilles lekker mee kon scoren met Fiks en 
het verschil lang rond de 12 bleef. Met regelmatig leuke acties en inzet tot het einde gaf de 2e helft een bevredigend 
gevoel. In de laatste minuten ging het gas er bij Fiks nog even op en met een ruime 37-21 eindscore troonde Fiks zich  
kampioen van de overgangsklasse D. 
Ze  hebben  een  leuke  ploeg  waar  iedereen  kan  scoren  en  daardoor  maken  ze  zeker  kans  op  behouden  in  de 
Hoofdklasse, al missen ze wel lengte. Felicitaties aan Fiks en succes volgend seizoen.  
Voor Achilles rest een mooie triller tegen HKV Ons Eibernest om de overgangsklasse te behouden. Dan gaat het er  
om. Dat zijn de mooie potjes met druk en waarschijnlijk veel beleving van 2 kanten. Ik heb er vertrouwen in dat we  
winnend gaan afsluiten, maar dan zal Achilles het beste wat we hebben in zichzelf naar boven moeten halen. Ik hoop  
op inzet,  scherpte,  steun van Vakkie A (ik  neem aan dat ze zichzelf nieuw leven in blazen voor deze belangrijke  
wedstrijd), bezieling en gogme op de momenten dat het moet. Hoe vervelend het ook is om een stadsgenoot een duw 
omlaag te geven, wij zijn Achilles en voor medelijden is zaterdag geen ruimte. 
Succes Achilles 1 en laat de Leeuw maar eens ouderwets brullen!

Gr Peter F  

Tjoba 3 – Achilles 2
Afgelopen zaterdag was dan de allerlaatste wedstrijd van het zaalseizoen. De druk 
was er al een tijdje van af en we hoefden dus alleen nog te bewijzen dat we niet voor niets het sterkste team van de  
poule zijn. Om het seizoen mooi af te sluiten mochten we voor de vierde keer een ritje maken met de bus naar Zeeland.  
De helft van het team werd deze keer opgevuld met enthousiaste junioren, door het afstaan van Merel, Desiree, Twan,  
Lars en Tobias aan het 1e. De zelfde chauffeur mocht ons weer vervoeren, dus we wisten zeker dat we na afloop weer  
naar de McDonald’s  mochten.  Iets  waar met name Anne al vanaf  verzameltijd naar uitkeek.  De instructies waren  
duidelijk: 12.15u vertrekken vanaf het Pomonaplein. Na de afgelopen keren was het wel even twijfelachtig of we ook 
echt daadwerkelijk vanaf Achilles konden vertrekken en of de chauffeur niet per ongeluk op de verkeerde plek stond,  
maar deze keer ging alles volgens plan. Totdat de afgesproken tijd verstreken was. Alle kinderen (en Cliff) zaten al  
netjes in de bus, maar Ilan was nog onderweg. Tenminste daar gingen we vanuit. ‘Ik ben er over 2 minuutjes’, zei die  
nog tegen Daniëlle aan de telefoon, maar dat werden er toch een paar meer. Iets wat mij als lid van de familie niet  
geheel verbaasde…. Maar goed uiteindelijk was hij er en konden we vertrekken. Wat was het prachtig weer, eigenlijk het  
ideale weer voor een veldwedstrijd.  Het enige wat wij meekregen van het weer was een oververhitte bus, waarvan de 
airco het niet deed (die overigens op de terugweg op spontane wijze wel aan kon…). De heenreis zat toch niet helemaal 
mee. Naast het broeikaseffect was er een stuk snelweg afgesloten. We moesten dus omrijden. Hoewel Martin hele  
goede tips had voor alternatieve routes, besloot de chauffeur toch op zichzelf te vertrouwen.  Prima, ‘schoenmaker blijf 
bij je leest’, maar zodoende reden we een file in, die zo lang was als geheel Bergen op Zoom. We hadden dus wat 
vertraging. 
Een klein half uur van te voren kwamen we dan de zaal binnen, via de VIP-ingang om precies te zijn (lees: door de  
openstaande zij-deuren). Na een redelijk korte voorbereiding konden we dan eindelijk beginnen.  De vakken waren  
anders, maar toch niet heel verrassend. Danique stond op Desiree haar plekje in het vak met Ilan, Cliff en Katrien. In  
het andere vak stond Robbin naast Wesley met Anne en Alana. Al de hele week heeft Martin gesprekjes gehouden met  
Robbin om hem op zijn gemak te stellen en het spelletje van 2 uit te leggen (denk ik?). Iets waar ik persoonlijk meer  
zenuwachtig om werd dan Robbin zelf.  Dat hij  een koele kikker was bleek ook wel tijdens de wedstrijd. Wat was  
Robbin  op  topniveau.  Niet  alleen  in  de  rebound  was  hij  ijzersterk  (Katrien….),  maar  hij  mocht  zichzelf  ook  
topscoorder noemen na afloop. Goed gespeeld! 
De wedstrijd ging niet van een leien dakje. We stonden heel lang gelijk en konden maar niet tot een grote afstand  
komen. Het streven om meer te scoren dan de thuiswedstrijd was niet gelukt en zeker het doelpunten verschil was  
aanzienlijk kleiner, namelijk 4 punten. De eindstand was 16-20. Verdedigend hadden we het redelijk snel onder de knie.  
Veel onderscheppingen, maar wel iets te veel fouten. Misschien was het de concentratie, misschien de gretigheid omdat  
het allemaal te lang duurde, wie weet. Aanvallend was het met name leuk om te zien hoe de junioren meededen en mee  
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scoorden. Het laat zien dat we voor komend jaar/komende jaren weer goeie spelers hebben die makkelijk aansluiting  
vinden in de senioren en selectie. Robbin, Rick, Danique, Jamie en Selene, bedankt! 
De terugreis ging wat sneller dan de heenreis gelukkig. Even wat eten bij de McDonald’s  en we konden weer door.  
Eindelijk op een schappelijke tijd thuis. Helaas konden we de laatste wedstrijd niet met het complete team afsluiten,  
maar we hebben laten zien dat het niet uit maakt met welke opstelling we spelen, we redden ons. Nu weer op naar het  
veld, waar we weer hard zullen moeten werken om ook succes te boeken in de overgangsklasse!

Adios,
Alana

Achilles 3 - VEO 3
Vandaag de dag speelde we alweer onze laatste wedstrijd van een zeer succesvol zaalseizoen al zeg ik het zelf. De vorige  
wedstrijd tegen VEO stond er een heel sterk 3e en alles leek te lukken. Met een eindstand van 17-31 waren wij duidelijk  
de baas in Voorburg, maar konden wij dit kunstje weer vertonen? 

Met al een kampioenschap op zak en de doelstelling om de 300e goal te maken kon de wedstrijd van start gaan. De  
eerste  aanval:  Joël,  Sander,  Tiäna,  Kelly  kregen de  eer  om die  300e goal  te  maken.  En binnen no time was die  
doelstelling behaald en stond die op de naam van Tiäna. Er werd gelijk een time out aangevraagd en met een leuke actie  
van  Kjeld,  Jamie,  Sander  en  Joël  werd  dat  zichtbaar  gemaakt  doordat  ze  hun  wedstrijdshirt  vervingen  voor  4  
ondershirts met daarop 300. Even een fotootje hier en daar en de wedstrijd kon weer van start gaan.

We hikten in de beginfase tegen een 1-3 achterstand aan en dat was het moment om nog een tandje erbij te geven en 
het gat dicht te slaan naar weer een gelijke hoogte van 5-5. Er werd door goed spel en door mooie aanvallen neer te  
zetten de kleedkamer ingegaan met een ruststand van 12-7. Eenmaal besproken in de kleedkamer wisten we allen dat er  
veel meer uit de wedstrijd gehaald kon worden.

De tweede helft gingen we dan ook met frisse koppies het veld weer in en waren wij wederom de baas, maar nu ook 
thuis. Belangrijkste nog, we werkten allemaal stuk voor stuk heel hard voor elkaar en dat resulteerde in het feit dat  
iedereen + de invallers gescoord hebben.
We walste over de tegenstanders heen op alle vlakken en konden wederom een hele knappe uitslag op het scorebord  
neerzetten. Einduitslag: 29-16

Met 14 wedstrijden gespeeld te hebben dit zaalseizoen waarvan we er 12 gewonnen hebben, 1 gelijk gespeeld en 1 
verloren hebben, kan ik alleen maar zeggen dat we gegroeid zijn als team, maar zeker ook als individu. Kijkend op wat  
er nog komen gaat, kan ik niet wachten om ook het kampioenschap op het veld binnen te halen! Eerst een weekje rust  
en dan mogen we een voorproefje nemen van het nieuwe aangelegde veld!

Laura

VEO 5 - Achilles 6                                   10-11  
Het zit er weer op! Midweeks speelde Team 6 al haar laatste micro-wedstrijd. VEO bleek flexibel en bereid de wedstrijd 
naar woensdag te verplaatsen. Dat kwam goed uit want we konden toch niet trainen in de Sportcampus. Ahum. VEO, 
Als  je  dit  leest,  thanks daarvoor.  Zo konden we nog enigszins  compleet aantreden.  Het  betekende ook dat oude  
bekende Michael  Matla  zijn  rentree  kon maken.  Het  was  even geleden dat  Mighty  Mike een bal  had aangeraakt.  
Gehaktballetjes en bittergarnituur uiteraard niet meegerekend. Er is nu dan ook heel veel Michael. We speelde uit in 
Sporthal De Tas. Langs de lijn werd opgemerkt dat “als we bij Michael thuis hadden gespeeld dan zaten we bij de  
ObesiTas”. Met Michael is afgesproken geen grappen te maken over zijn buik. Hij heeft niks gezegd over zijn male-
boobies dus: vrij spel! Ah, geintje hoor Mike. We zijn blij dat je er weer bent en als je naast Yhoeri staat zul je merken  
dat het allemaal wel meevalt.
De wedstrijd gaat de boeken in als één met een gestolen overwinning. Binnen een minuut en twee schoten stond Team  
6 met 2-0 achter. Het duurde daarna even voordat Team 6 op het scorebord kwam, want het spel was nou niet bepaald  
om over naar huis te schrijven, hoewel pech ook wel een factor was als je alle ballen optelt die 'erin-eruit’ vlogen. Bij  
rust stonden er slechts twee schamele goals op het conto van de uitploeg (en een beetje schaamrood op de kaken) en 
vijf voor VEO 5. In de tweede helft was gelukkig onze score binnen luttele minuten verdubbeld en de aansluiting daar.  
Bij 8-8 werd het eindelijk weer eens gelijk, maar tot aan de eindfase bleef Team 6 achter de feiten aanlopen. Kort voor  
tijd kwamen we voor het eerst op voorsprong: 10-11. Dat was ook meteen de eindstand. Met minimale concentratie en 
inzet die net voldoende bleek werd alsnog de overwinning binnengesleept.  Dat kun je  natuurlijk  ook als  efficiënt  
bestempelen! Hiermee komt een einde aan het zaalseizoen met een mooi promotie als beloning. Fiks 4 werd de terechte 
kampioen. Verder werd alleen bij Madjoe een onnodig puntje verspeeld. Nu op naar het veld waar we met drie punten  
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verschil ongeslagen koploper zijn. Dus tijd om weer in vorm te raken, punten te pakken en het kampioenschap te  
cashen om dubbele promotie een feit te maken. Kaj, topper, bedankt voor je inzet! 

Erwin

Oosterkwartier 2 – Achilles 9                    8-9  
Zoals u de afgelopen weken niet heeft kunnen volgen, is Achilles 9 van de laatste plaats omhoog gekropen richting de 
zesde plek. Vorige week brak zelfs koploper (inmiddels kampioen) ALO het angstzweet uit toen wij na vijf minuten de  
bovenliggende partij waren. Het was dat wij vervolgens wat minder met onze kansen omgingen, maar anders hadden 
we hun kampioenschap vast en zeker een weekje uit kunnen stellen.
Vandaag mochten we dat goede gevoel van de afgelopen weken doortrekken in Haarlem. Nummer twee Oosterkwartier 
2, gemiddelde leeftijd zo’n 26, een team dat iedere week 2,5 uur op het trainingsveld doorbrengt was de tegenstander  
van Achilles  9,  gemiddelde leeftijd  zo’n 46,  een team waarvan Arie  wekelijks  trouw meetraint  met  de  recreanten,  
ondergetekende weer eens wat aan de late kant was waardoor we minder dan een half uur voor aanvang arriveerden,  
vandaag zonder reserves en met invaller Simon Pot. Gelukkig kan Simon putten uit zijn enorme bron van ervaring op 
het korfbalveld. Van de thuiswedstrijd herinner ik me dat we met rust voor stonden, tot groot ongenoegen van de 
coach van Oosterkwartier 2. Zij wisten die achterstand uiteindelijk om te buigen tot een 11-13 overwinning. Ah fijn, de  
situatie lijkt me zo duidelijk geschetst.
Binnen  no-time  stonden  we  op  3-0  achter  en  leek  het  vandaag  een  kansloze  missie  te  worden.  Oosterkwartier  
verdedigde fanatiek uit en ondanks dat we daar uiteindelijk wel doorheen wisten te komen, werd onze gemoedsrust er 
niet beter op. Waar Oosterkwartier als doelstelling heeft er iedere helft minstens tien te scoren, zijn wij blij met ieder  
schot dat eindelijk een keer door dat gele ding valt. Suus was de eerste die dat voor elkaar kreeg en zo stonden we in  
ieder geval op het scorebord.
De klad kwam er een beetje in bij Oosterkwartier en om de boel weer vlot te trekken zette hun coach een verse dame  
tegenover Suus. Hoewel dat de 4-1 opleverde, kwamen ze niet echt los, want Roger scoorde de 4-2, waarna het via 5-2  
ook 5-3 werd. Vlak voor rust maakte Arie de aansluitingstreffer zodat we Oosterkwartier toch met een minder fijn 
gevoel de kleedkamer instuurden. Overigens gold dat ook voor Roger, die een halve zweepslag opliep. We hadden  
echter geen reserves, dus hij bikkelde door alsof er niets aan de hand was (zijn van pijn vertrokken gezicht zijn we 
immers allang gewend van de pijn aan zijn rug).
In de rust werden er even wat alternatieven bedacht voor de vrije bal van Arie, want na de eerste kwam er geen kans 
meer uit door zijn snel uitlopende heer. Bij de start van de tweede helft kregen Arie en Yoke gelijk de kans om hun 
alternatief  uit  te  proberen en tot  grote hilariteit  (vooral  bij  Suus)  betekende het de gelijkmaker.  Daarna  brak  een  
doelpuntloze periode aan. Niet vanwege het gebrek aan kansen overigens, twee strafworpen waren niet aan ons besteed. 
Simon sprak uiteindelijk zijn jarenlange ervaring van de 21-competitie aan en zette ons voor het eerst op voorsprong: 5-
6. Oosterkwartier wist nog gelijk te trekken, maar Arie en Roger zetten ons op 6-8. Het geloof in een stunt werd steeds  
groter, helemaal toen Simon met een prachtige actie zijn heer voorbij liep en met een goedgemikte onehander tekende 
voor onze 9e.
Suus had inmiddels haar tweede dame ook moegespeeld en dus kwam dame drie in het veld. Met nog zo’n zeven  
minuten op de klok was het een kwestie van de wedstrijd uitspelen. Oosterkwartier hielp ons een handje door fanatiek 
als altijd uit te verdedigen, waar wij plots veel meer moeite mee hadden. Na zes minuten was er nog even hoop in de  
Haarlemse harten, want de 8-9 werd erin gelegd, maar het 9e speelde de wedstrijd professioneel uit.
Zo sluiten we de competitie af op de zesde plaats (van acht) met tien punten. Simon, bedankt dat je jouw ervaring in 
wilde zetten voor deze prachtige overwinning. En bij deze ook al onze andere invallers van dit zaalseizoen hartelijk 
bedankt!
Op het  veld  mogen we gelukkig  weer  wat meer in  de buurt  korfballen,  dus dan verwachten we als  zondag twee 
natuurlijk wat meer support bij uitwedstrijden ;-).

Joost
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WAPC Wat Was
**************

Achilles A1 was vrij
Achilles A2 – Vriendenschaar A1 14-10
Achilles A2 – Velocitas A1 16-16
Achilles A3 was vrij
Achilles A4 was vrij
Achilles B1 – Refleks B1 13-8
DES B2 – Achilles B2 12-9
Achilles C1 was vrij
Phoenix C2 – Achilles C2 10-4
Achilles D1 – ONDO D1 2-23
Achilles D2 – GKV D1 11-5
Achilles D3 was vrij
ALO E2 – Achilles E1 5-15
Meervogels/Fisica E2 – Achilles E2 12-9
ONDO E4 – Achilles E3 16-10
Achilles E4 – VEO E3 7-4
VEO F1 – Achilles Tijgers 14-3
VEO F2 – Achilles Beren 11-5
Madjoe F4 – Achilles Wolven 11-10
Achilles Leeuwen – Refleks F2 7-9
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Achilles E4 - VEO E3 STRIJD DER TITANEN
Vandaag konden VEO of wij kampioen worden. Allebei begonnen we aan de wedstrijd met 19 punten. Dus moesten  
wij winnen om kampioen  te worden.
Spannend zou het zeker worden want onze eerste ontmoeting eindige in 2-2. 
We waren voor de scheidsrechter floot heel gespannen en konden niet wachten om te beginnen.
Het eerste schot van de wedstrijd was van VEO maar Niels zat er goed bij en de scheidsrechter floot voor verdedigd.
Ons eerste schot was gelijk raak. Via passes van Niels en mij scoorde Imke 1-0.
Vlak daarna onderschepte Lianne de bal en scoorde met een afstandsschot 2-0.
Hierna scoorde VEO bijna maar de bal sprong net van de korf af.
Niels maakte vlak voor rust nog 2 doorlopen maar deze gingen er helaas niet in.
Rust 2-0
De  scheidsrechter  had  net  gefloten  voor  de  volgende  10  minuten 
schoot Imke van afstand meteen raak 3-0.
VEO had een nieuwe jongen ingezet en die scoorde gelijk de 3-1.
VEO werd beter en kreeg meer kansen maar wij zaten er steeds goed 
bij.  
Vlak voor rust had Jesse nog van afstand geschoten maar deze ging er 
net overheen.
Rust 3-1
Eerste schot van de 3e helft is van VEO maar Jesse verdedigde goed.
We begonnen goed en ontspannen, zo ontspannen dat Niels nog even tijd had om te zwaaien naar aanmoedigende  
familie op de tribune.
VEO ging weer beter spelen en scoorde de 3-2.
Maar we lieten ons niet van de wijs brengen en gingen vol door. Niels maakte zelfs nog een snoekduik naar een bal om  
binnen te houden. 
Noa stond vanaf de kant ons hard aan te moedigen. Daar kregen we veel energie van.
Er waren veel kansen over en weer maar uiteindelijk via een pas van Lianne scoorde Niels de 4-2.
Rust 4-2.
VEO begon sterk en scoorde 4-3.
Vlak daarna onderschepte wij de bal en scoorde we gelijk de 5-3 door Niels.
VEO kreeg na een uitbraak een strafworp.
Deze gooide ze mis waarna wij de bal naar voren gooide, Niels vlak onder korf helaas net miste maar Lianne na een  
rebound als nog de 6-3 kon scoren.
Daarna scoorde we nog een keer doordat ik de bal onderschepte en gooide naar Lianne 7-3.
Er kwam nog een doelpunt van VEO 7-4.
Eindstand 7-4
WIJ ZIJN KAMPIOEN!!!!!
Wij ouders en spelers van de E4 willen de coaches en trainers bedanken voor dit fantastische zaalseizoen.

Jim van Leeuwen

17

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net


Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
13-04 Springtoernooi 16-04 Kangoeroedag
19-04 Paassportdag (kangoeroe t/m D)
06-07 AC Slotdag

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

Deze week 2 jarige. Op 3 april wordt Bradley Smit11 jaar en een dag later wordt Demi Brusse 
13 jaar.
Allebei van harte gefeliciteerd.
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CR- Nieuws
***********

Klaverjassen
Helaas geen aanmeldingen meer voor de klaverjas, wel meldde Sjoerd zich, maar helaas  
had hij geen partner. Ik geef jullie nog tot woensdag 10-4 om je aan te melden anders  
moet ik het helaas afblazen. 3 tafels vind ik te weinig. Hoop dus dat er nog een koppel en een “loslopend” iemand zich  
aanmeldt.
Degene die zich wel aangemeld hadden waren:
Marian – Dicky Marc – Dennis Roelie - Ed
Arie – Emmy Tjitse – Simon Yoke – Olga
Ik zou het voor jullie echt jammer vinden als het niet doorgaat.
Ik hoop nog aanmeldingen te krijgen.

Groetjes
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: Jasper van den Burg

Adreswijziging: Joke Vastenburg naar:

Bedankt per einde seizoen: Nova Lek

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

VDP
U zult wel even de wenkbrauwen optrekken, uw voorhoofd fronzen of met de 
ogen knipperen want is dit alweer een nieuwe politieke partij zoiets als ,,Verenigde Democratische Partij, of voor de  
Poen of bedenk zelf maar iets.
Nee trouwe lezers we hebben al genoeg drie letterige partijen zoals VVD, CDA, SGP en niet te vergeten FvD die met  
een monsteroverwinning uit de bus kwam.
Nee niets van dit alles, we hebben het hier over een fenomenale wielrenner die wij al jaren volgen , een zoon van Adrie  
en een kleinzoon van Poupou of te wel Ramon Poulidor.
VDP is van der Poel (roepnaam Mathieu) een klasbak zoals ze in wielertermen 
zeggen maar dat kan ook niet anders met zo een vader en opa dus dat zit in de  
gene in het dna.
Deze jonge man is  wielrennen,  ademt wielrennen en slaapt  nog  onder  een 
dekbed met een koersfiets bedrukking, met bergen erop, modderige bospaden 
en hindernissen en steile trappen die met de fiets op de schouder beklommen 
dienen te worden.
Hij is  pas 24 jaar  maar al jaren actief en hoofdzakelijk in het veldrijden de 
cyclo-cross het modderfietsen af en toe meer lopen dan fietsen, door het mulle zand in het juiste spoor ploeteren.
Hij woont in België net over de grens maar is een Nederlander en als hij geïnterviewd wordt denk je dat een Vlaming  
aan het woord is.
Normaal gesproken is het veldrijden een Belgische discipline en in de uitslagen werden de eerste tien plaatsen bezet  
door een Belg ( Sven Nijs, Niels Alberts, van Tourenhout of Pouwels) en af en toe fietst er een Nederlander, Zwitser of 
Tsjech doorheen.
België is veldrijden zoals wij het schaatsen of korfballen hebben en de hegemonie is aan ons in deze sporten.
Als heel jonge gast won hij al de W.K. en reed fier rond in de regenboogtrui.
Een paar keer lukte dat niet ondanks de topfavoriet en wel door domme pech, drie keer lek rijden en toen hield het op 
die dag,  een keer door een volledige offday en vader Adrie zag het al na enkele ronden dat het hem niet zou worden  
(slechte benen) en huilend als een kind kwam hij over de finish met zoveel pech.
Zijn grote rivaal de Belg Wout v Aert troefde hem telkens af echter alleen tijdens de WK wedstrijden voor de rest was  
het VDP wat de klok sloeg.
Het afgelopen jaar won hij op twee na alle koersen met twee vingers in de neus waar hij aan de start kwam en de Belgen 
werden er moedeloos van.
Wij hebben alle koersen die uitgezonden werden gevolgd en hij was superieur op elk terrein, de steile kanten werden 
door hem fietsend genomen terwijl de anderen van de fiets moesten en hij was in het begin de enige die al fietsend over  
de balken sprong.
Hij is een evenwichtskunstenaar zoals een koorddanser op het slappe koord weet precies waar hij wel kan fietsen en 
waar niet en won zijn koersen met tientallen seconden voorsprong.
Het mountainbiken een compleet andere discipline heeft zijn aandacht en zal hij ook gaan beheersen bij de komende  
Olympische spelen.
Nu  gaat  hij  ook  enkele  Vlaamse  klassiekers  rijden  en  wordt  getipt  als  grote  kanshebber,  hij  is  tenslotte  al  de 
Nederlandse kampioen op de weg geweest waar hij alle grote jongens uit het wiel reed.
De  Nokerese  koers  (semi-klassieker)  was  afgelopen  week  een  koers  om erin  te  komen als  aanloop  op  de  echte  
klassiekers en voor de finish raakte hij betrokken bij een valpartij op de Nokereberg en stuiterde over de kasseien als  
een  stuiterbal  en  bleef  liggen  met  ontvellingen,  schaafwonden  bloedende  wonden  en  leed  pijn  zoals  alleen  een 
wielrenner kan lijden.
Paniek  alom,  werd afgevoerd per  brancard en wij  dachten zeg maar  dag  met  je  handje,  het  voorseizoen naar  de  
knoppen.
Wie  schetst  onze  verbazing  ,de  volgende dag met  wat  pleisterwerk  en hier  en daar  wat  stijfjes  trainde hij  alweer  
dokkerend over de kasseien.
Een paar dagen erna reed hij de grote prijs Denain een soort instant Parijs-Roubaix en geloof het of niet met overmacht  
won hij deze koers.
Zijn eerste grote klassieker wordt Gent-Wevelgem en hij is een der grote favorieten.
Wij gaan hem volgen de komende koersen en leg de driekleur maar klaar want hij rijdt kort in de uitslag zoals dat in  
wielertermen heet als hij niet EERSTE wordt.

Groeten van 2 VDP-fans
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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