
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82e jaargang nr. 13 29 oktober 2019 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail: claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Arthur de Groot 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Groot, groter, grootst 
****************** 

 
Van mijn neef de voorzitter kreeg ik wat bespiegelingen over de afgelopen ALV 
door. Het blijkt verdomd lastig te zijn om vrijwilligers te vinden die elke week 1, 2 
tot 3 keer per week op vaste tijden wat voor de club willen doen, bijvoorbeeld training geven. En dan willen we ook 
nog vrijwilligers die deskundig zijn en hun taken ‘professioneel’ uitvoeren zodat alle leden het prima naar de zin 
hebben.  
Een lastige opgave voor een club die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot – in volume- de grootste van Den Haag. 
Waarom zijn we de grootste? Uiteraard heeft de samensmelting met Ready daaraan bijgedragen. En dat we op een 
behoorlijk tot hoog niveau met de jeugd spelen. En dat Achilles een doorgaans goed georganiseerde club is waarbij 
naast het korfbal ook heel veel andere activiteiten zijn.  
Daar wil je je kind graag op doen. Maar we zijn ook groter omdat de andere clubs kleiner zijn geworden, of erger, niet 
meer bestaan. Een aantal clubs zaten of zitten in wijken die qua samenstelling zijn veranderd en waar de huidige 
bewoners niets van onze oer-hollandse gemengde sport moeten hebben. En de andere clubs in onze buurt hebben geen 
hoog ambitieniveau en worden steeds kleiner of zijn uit armoede aan het fuseren. Dat is natuurlijk op zich allemaal 
goed nieuws voor Achilles maar het gaat erom, nu je door bovengenoemde omstandigheden de grootste bent, dat je de 
grootste blijft maar ook toonaangevend gaat worden en naar een next level toewerkt. 
 
En dat next level betekent dat je zaken moet gaan professionaliseren. Het is belangrijk om goede en vakopgeleide trainers 
voor je jeugd te hebben. Niet alleen voor de top maar juist ook voor de breedteteams in de jeugd. Zij betalen net zoveel 
contributie als een speler van het selectieteam  en zijn samen met de lagere senioren breedteteams de ‘melkkoe’ van 
onze penningmeester. Als je het korfballen voor deze groep aantrekkelijk maakt en houdt dan zal dat alleen maar tot 
een toename aan volume gaan leiden. En dat volume zorgt weer voor extra financiële armslag om doelen te stellen en 
ambities waar te maken. We krijgen straks een nieuw clubhuis waarmee we een verdere voorsprong nemen op de 
omliggende clubs. Maar zo’n clubhuis zal niet alleen met vrijwilligers achter de bar een succes kunnen worden. Er zal 
geprofessionaliseerd moeten worden zodat we aan leden en buurtbewoners een hoog kwaliteitsniveau kunnen bieden 
en aldus meer geld de buffetinkomsten te kunnen genereren. Met deze omstandigheden creëer je een situatie waarbij 
Achilles de voorsprong op alle omringende clubs verder vergroot. Als je er als korfballer een beetje bij wil horen dan is 
er maar één club waar je lid van wil zijn.  
 
Boter bij de vis, want wie gaat dat betalen? U, beste lezer! Op dit moment betaal je bij Achilles 
iets meer contributie dan als je naar een omringde korfbalclub gaat. En toch wil men graag lid  
van Achilles worden. Zoals u misschien weet ben ik momenteel voetbalvoorzitter van HBS. 
Daar wil ook iedereen lid van worden, maar dat kan niet, er zijn wachtlijsten. HBS stelt 
tientallen kinderen per jaar teleur. Ze wonen ondermeer in de Vruchten- of Bomenbuurt en 
kunnen ook bij Ras, Scheveningen of Duindorp gaan voetballen, maar dat willen ze niet. Ze 
betalen liever €70,-- entreegeld en het dubbele aan contributie om bij HBS te kunnen 
voetballen.   
 
We zijn zoveel groter geworden dan we ooit zijn geweest. Om 400 leden of meer te kunnen bedienen kan je niet zonder 
professionaliseringsslag. Men werpt dan vaak tegen dat daarmee het karakter van de club geweld wordt aangedaan en 
we geen club meer van vrijwilligers zijn. Nou, die vrijwilligers blijven keihard nodig. Maar je kunt vrijwilligers ook 
ontzorgen en ze inzetten op posities die de waarde van de club verhogen. Degene die zondagmorgen 2 uur bardienst 
draait zou bijvoorbeeld ook 2 uur op de website en twitter voor actuele verslaglegging van de resultaten van onze teams 
kunnen zorgen. En dan staat onze betaalde horecamanager achter de bar. Want ik heb nu (zondagmorgen 10:00 uur) 
nergens uit kunnen opmaken waarom we in godsnaam met 16-10 van ZKV hebben verloren.  
Voor een club met ambities moeten zulke zaken 100% voor elkaar zijn. 
 
Om op het next level te komen zullen de  contributies dus substantieel verhoogd moeten worden zodat je het aankunt 
om groot te zijn, groter te worden en straks zowel qua volume als prestatieniveau dé grootste korfbalclub van de regio 
Den Haag te zijn.  
 
Frits Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Geachte leden van Achilles, 
 
Het 2e deel van de 97e JAV op vrijdag 11 oktober trok (slechts) 42 leden naar de 
Vlonder. Dat is ruim onder het quorum van 55 leden. Daarmee was deze JAV(deel 2) statutair niet rechtsgeldig. Met 
de welaanwezigen (hulde voor hen !) is de gehele agenda behandeld en deze JAV(deel 2) is gehouden onder de 
voorwaarde dat een tweede AV deze eerste alsnog zou bekrachtigen.  
Deze tweede Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 15 november, aanvang 2000 uur in de Vlonder. 
 
Voor de bekrachtiging is geen quorum vereist. Met andere woorden: we stellen op de 15e november vast, dat wat 
besproken is op de 11e oktober integraal wordt overgenomen op de JAV van 15 november. Omdat er dus dan ook niks 
anders mag worden besproken, is het niet erg zinvol aan deze JAV deel te nemen. 
Uiteraard zal het bestuur wel aanwezig zijn. Wie toch wil komen, wees van harte welkom, maar langer dan 5 minuten 
zal het niet duren. 
 
Namens het Bestuur 
 
Arthur Bolder 
secretaris 
 
 

Trainingsschema 
*************** 

 
Nieuw trainingsschema  Sportcampus Zuiderpark  
Selectie 1 + 2 Dinsdag 21:00 - 23:00 Breedtehal A; 1e helft  

 Dinsdag 21:30 - 23:00 
Breedtehal A; beiden 
helften  

 Donderdag 21:00 - 23:00 Breedtehal A; 1e helft  

 Donderdag 21:30 - 23:00 
Breedtehal A; beiden 
helften  

3 Dinsdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft  
 Donderdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft  
4 en 5 Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 1e helft  
6 en 7 Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 2e helft  

8 en recreanten Vrijdag 20:00 - 21:00 
Breedtehal A; beiden 
helften  

     

A1 Dinsdag 20:00 - 21:30 Breedtehal A; 2e helft 
Arjen & 
Sander S. 

 Donderdag 20:00 - 21:30 Breedtehal A; 2e helft  

A2 Dinsdag 20:00 - 21:00 Breedtehal A; 1e helft 
Bastiaan & 
Jamie 

 Donderdag 20:00 - 21:00 Breedtehal A; 1e helft  

A3 Maandag 20:00 - 21:00 Breedtehal B; 1e helft 

Mark + 
Robbin + 
Pepijn 

 Woensdag 19:00 - 20:00 Topsporthal; 1e helft  
     
B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft Joost & Rick 
 Donderdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft  
B2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gymzaal D  

x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
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 Donderdag 20:00 - 21:00  Gymzaal C  

B3 Maandag 20:00 - 21:00  Breedtehal B; 1e helft 
AnneLotte & 
Diana 

 Vrijdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft  
     
C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 1e helft Frank & Julia 
 Donderdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 1e helft  

C2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 2e helft 
Joy & Sterre 
& Marit 

 Donderdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 2e helft  

C3 Maandag 19:00 - 20:00 Breedtehal B; 2e helft 
Gamze + 
Tessa p 

 Woensdag 19:00 - 20:00 Topsporthal; 1e helft  
     
D1 Maandag 18:00 - 19:00  Breedtehal B; 1e helft Nikki + Wim 
 Vrijdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 1e helft  
D2 Maandag 18:00 - 19:00  Breedtehal B; 2e helft Vera + Simon 
 Donderdag 19:00 - 20:00 Gymzaal D  
D3 Maandag 19:00 - 20:00 Breedtehal B; 1e helft Jaap + Anne 
 Donderdag 19:00 - 20:00 Gymzaal C  
     
E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C Merel +  
 Donderdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C  

E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C 
Paul, Cino + 
Noa 

 Donderdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C  

E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 Topsporthal; 1e helft 
Mieke + 
Jeanette 

 Vrijdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C  

E4 Dinsdag 18:00 - 19:00 Topsporthal; 1e helft 
Kayleigh + 
Marlou 

 Donderdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C  
     
F1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Topsporthal; 2e helft Ricardo 
 Vrijdag 18:00 - 19:00 Gymzaal D  
F2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Topsporthal; 2e helft Mark + Peter 
 Vrijdag 18:00 - 19:00 Gymzaal D  

F3 Dinsdag 18:00 - 19:00 Topsporthal; 2e helft 
Wesley + 
Selene 

 Vrijdag 18:00 - 19:00 Gymzaal D  
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Presentatie boek en overzichtstentoonstelling tijdens opening Haagse Korfbal Dagen 
  
Tijdens de start van de 34e editie van de Haagse Korfbal Dagen op donderdag 31 oktober is er nog meer te beleven op 
korfbalgebied.  
Na het grote succes van het uitbrengen van de eerste editie van het boek ‘Van ALO en Tims tot Mulder en 
Pams’ over de Haagse Korfbalhistorie is er nu ook de tweede editie, getiteld ‘Van Emma en Wals tot Coeland en 
VES’ beschikbaar. 
  
Het boek wordt donderdag 31 oktober om 17.30 uur in de Sportcampus Zuiderpark gepresenteerd.  Het eerste 
exemplaar zal dan officieel aan de voorzitter van het KNKV , Rob Meijer worden overhandigd. 
 
Deel 2 is dan aan te schaffen tegen een speciale introductieprijs. Deel 1 zal ook verkrijgbaar zijn. Beide boeken kosten 
17,50 per stuk en zijn vanaf 1 november verkrijgbaar in de boekhandel. Rechtstreeks bestellen bij de uitgeverij kan ook, 
kijk in de Webshop van www.nscboeken.nl. 
  
Tegelijkertijd vindt op dezelfde locatie de opening plaats van een kleine overzichtstentoonstelling over alle Haagse 
korfbalverenigingen vanaf het begin van de 20ste eeuw. Deze zal tot en met 7 november 2019 te bezoeken zijn in de 
Sportcampus Zuiderpark. 
 
Om 19.00 uur zal de voorzitter van het KNKV, Rob Meijer het startsein geven voor de eerste wedstrijd van de Haagse 
Korfbaldagen, die van 31 oktober t/m 9 november in diverse sporthallen in Den Haag e.o. wordt verspeeld. Het 
volledige programma is te vinden op www.haagsekorfbaldagen.nl.  
 
 
 

Voorkomen is beter dan genezen 
**************************** 

 
Bijgaand uitnodiging aan het sporttechnische kader, spelers en speelsters en hun ouders voor het bijwonen van een 
workshop/clinic over de organisatie Sportmedische Zaken binnen de korfbalvereniging zaterdag 2 november van 11.00 
– 12.00 uur of van 15.00 – 16.00 uur in de Sportcampus Zuiderpark Den Haag.    
 
Graag uw leden informeren over deze workshops. Indien mogelijk ook op website en andere sociale media plaatsen. 
Dank alvast. 
 
 

 
 

Uitnodiging aan het sporttechnische kader, spelers en speelsters en hun ouders voor het bijwonen van een 
workshop/clinic over de organisatie Sportmedische Zaken binnen de korfbalvereniging  

          
  zaterdag 2 november van 11.00 – 12.00 uur of van 15.00 – 16.00 uur 

       in de Sportcampus Zuiderpark Den Haag.   
 

Wil jij ook meer weten over hoe korfbalverenigingen sportmedische zaken kunnen organiseren? Wil jij in 
gesprek gaan over onderwerpen als: blessurepreventie bij korfballers, looptechniek en voeding? En informatie 
inwinnen over sportpsychologie voor sporter en coach? Lees snel verder en misschien zien we jou wel op 
zaterdag 2 november. 
 

http://www.nscboeken.nl/
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Net zoals vorig jaar slaan het Sport Medisch Centrum Zuiderpark, Expertise Centrum Xcelsior Den Haag en B&B 
Healthcare fysiotherapie de handen weer ineen. Dit jaar kunnen de verenigingen in de ochtend of in de middag 
aansluiten bij een workshop geheel gericht op sportmedische zaken binnen korfbalverenigingen.  
 

    
 
De workshop zal bestaan uit een theoretisch deel over blessures en blessurepreventie, organisatie en de ontwikkeling 
van testbatterijen om de fysieke gesteldheid van sporters in kaart te brengen. Maar ook een actief, praktisch onderdeel 
waarbij de deelnemers onder de andere de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Heb jij interesse om deel te nemen aan één van workshops? Meld je dan aan via bart@benbhealthcare.nl  
 
 

  
 

 

 
 

mailto:bart@benbhealthcare.nl
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Activiteiten Agenda Senioren 

15-11 
 

Klaverjas 2 
 

20-12 
26/6 – 29/6 

Klaverjas 3 (Kerst) 
CR kamp 

 
 

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

 
ZKV – Achilles 16-10 
ZKV 2 – Achilles 2 18-12 
Vitesse 2 – Achilles 3 16-10 
Tempo 4 – Achilles 4 12-14 
Die Hageh 4 – Achilles 5 11-14 
Achilles 6 – DES 4 12-11 
Achilles 7 was vrij  
KZ Danaiden 11 – Achilles 8 11-14 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
ZKV – Achilles 16-10 
Victum – Roda 22-14 
KIOS – Die Haghe 24-15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 7 6 0 1 12 117 94 23 0 
ZKV 7 6 0 1 12 107 85 22 0 
HKV/Ons Eibernest 6 4 0 2 8 93 89 4 0 
KIOS 7 3 0 4 6 104 104 0 0 
Die Haghe 7 2 0 5 4 128 135 -7 0 
Victum 7 2 0 5 4 109 133 -24 0 
Roda 7 1 0 6 2 86 104 -18 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
ZKV 1 - Hkv Achilles 1 
Afgelopen zaterdag reisde het 1e naar Zaandam voor de laatste wedstrijd van het veldseizoen voordat de zaal begint. 
Ook nog een belangrijk potje want werd er gewonnen dan kwam de concurrentie op een gat van 4 punten, werd er 
verloren dan ligt het kampioenschap weer helemaal open. 
De eerste helft begon matig. Met goals van Bastiaan Jarmo en Danique kwamen we op een 2-3 voorsprong. Vervolgens 
werd het 6-4 en kwam de aanval maar moeilijk tot scoren. 
In de rust de koppies bij elkaar gestoken en wetende dat er nog niks verloren is ging we vol goede moed het veld in. 
Echter kon dit niet leiden tot een ommekeer in de wedstrijd. De scheids besloot vervolgens om alles tegen onze 
rebounder te fluiten waardoor de aanval maar korte aanvallen kon draaien. Enige wissels pakte ook niet uit en ZKV 
kwam met een aantal nood schoten tot een gat van 4 en uiteindelijk tot 6. 
Eindstand 16-10. 
Jammer maar geen man overboord. Zkv moet nu alles winnen dus de druk ligt nu bij hun. 
Ik wil al het publiek van achilles bedanken dat ondanks de afstand toch de moeite heeft genomen om af te reizen naar 
Zaandam. 
Aankomende donderdag hoop ik jullie allemaal weer te zien om 20.45 in breedtehal A. Dan spelen we tegen Ondo voor 
de Haagse korfbaldagen en dit zal een mooie wedstrijd worden. 
Tot donderdag! 
 
Groetjes Lars Alsem 
 
ZKV 2 - Achilles 2 (18-12) 
Dit was de wedstrijd waar het om draaide. De nummers 1 en 2 van de competitie die in een direct duel gingen strijden 
om het kampioenschap. Dit was in de allereerste wedstrijd op het veld ook al duidelijk dat het tussen deze twee ploegen 
zou gaan. Daar waar wij de 1e wedstrijd de regie in de laatste tien minuten uit handen gaven na een geweldige eerste 
helft bleek dat de returnwedstrijd er toch echt anders uit ging zien. ZKV begon de wedstrijd goed met een strafworp 
waarna de aanval erna Achilles weer gelijk maakte met 1-1. Zo bleef het even stuivertje wisselen tot 5-5 waarna voor 
rust ZKV toch een kleine voorsprong nam van 7-5. De doelpunten waren schaars aan onze kant en dat kwam met 
name door een te laag schotpercentage. Kans na kans werd gecreëerd, maar uiteindelijk moet dat balletje wel door het 
mandje en dat wilde maar niet lukken. Helaas kwam ZKV goed uit de startblokken na rust en wisten ze hun eerste 
aanval direct te scoren en de marge te vergroten. Achilles deed een stapje extra en de duels werden feller en er kwam 
meer strijdlust in het team. Even leek het erop dat er nog een stunt aan zat te komen, maar ZKV bleef zeer 
gedisciplineerd spelen en gaf de opgebouwde voorsprong niet meer weg. De score op het bord eindigde in 18-12. Voor 
het veld lijkt het kampioenschap nu heel ver weg, maar gelukkig gaan we nu de zaal in waar alles nog kan en waar 
Achilles 2 gaat shinen en laten zien wat we ook op de training laten zien. Ik ben er 100% van overtuigd dat we als ploeg 
zijnde in staat zijn om nog veel mooie wedstrijden te laten zien dus ik zie jullie allemaal in de zaal! 
 
Groetjes Kjeld 
 
Achilles 4 – Tempo 4 
Afgelopen zaterdag stond Tempo op het programma. Een ploeg waar wij in de eerste wedstrijd van het seizoen ruim 
hadden gewonnen (24-10), maar toch veel last van bleken te hebben. In de teambespreking voor de wedstrijd werd nog 
eens benadrukt dat we rekening moesten houden met de wind. Des te knapper was het dat Marieke en Simon hun 
praktisch eerste balcontact wisten te verzilveren in een goal van aanzienlijke afstand met de wind vol tegen. Echter na 
deze aardige start wisten wij helaas niet, net zoals de vorige keer, echt uit te bouwen en een gewonnen wedstrijd te 
spelen. We hielden Tempo jammer genoeg in de wedstrijd en ze presteerde het nog om voor de rust zelfs voor te 
komen. Na de rust wisten wij weer scherp te beginnen en uit te lopen naar een gat van vier. Aan het aantal kansen heeft 
het niet gelegen want de 100 schoten is makkelijk gehaald. Lag wellicht ook aan de forse wind dat de goals 
achterbleven. Dit leidde ertoe dat het nog onnodig spannend werd en dat wij de verlossende vrije bal Erwin nodig 
hadden om met 12 – 14 te winnen en ons officieel tot Herbstmeister* te kronen. Al met al zeker geen schoonheidsprijs 
maar wel belangrijk om te winnen. Nu vooruitkijken naar de zaal, dan spelen wij gelukkig zonder wind ;). 
 
Groeten, 
Fabian  
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*is een uit Duitsland afkomstig sportterm. De aanduiding wordt in competitieverband aangehaald wanneer een seizoen 
zich van de zomer van het ene jaar uitstrekt tot de zomer van het volgende jaar. De herfstkampioen is de persoon of 
ploeg die halverwege het seizoen aan de leiding gaat. 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Fortuna/Delta Logistiek A2 – Achilles A1 12-17 
ONDO A1 – Achilles A2 16-10 
 
Overige ploegen waren vrij. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Fortuna A2 - Achilles A1 
Zaterdag 26 oktober en al weer de laatste veldwedstrijd van het jaar. Gezien de straffe wind die van alle kanten het veld  
van Fortuna op kwam maakte op voorhand al duidelijk dat er geen grote uitslag te verwachten was. Dat was ook wat de 
Wizard Simon vertelde. Daar waar hij altijd resoluut in zijn voorspellingen was, had hij er nu duidelijk moeite mee. 4 
doelpunten verschil. Nee toch maar 6. Ik zei tegen hem wat is het nu 4 of 6. Simon begon zelfs te stotteren. Doe dan 
maar 6 om 5 minuten daarna weer 4 te roepen. Ik zei nog tegen hem misschien 5 ? Duidelijk was dat de wind ook in 
zijn hoofd ging zitten. “Hou het maar op 5” prevelde hij. 
 
De voorbereiding op de wedstrijd was dit keer verre van optimaal. Griepjes, RTC , een verjaardag en een bezoek aan 
een pretpark lagen hieraan ten grondslag. Maar dat was geen reden om in Delft zonder winst weg te gaan. We waren het 
aan onze status verplicht om te laten zien waarom we ongeslagen bovenaan stonden en zo ook de zaal in gingen. 
 
De wedstrijd ving aan. Het ging moeizaam aan beide kanten en er werd, zoals verwacht, weinig gescoord. Nadat het 2 -  
2 was geworden kon er eindelijk een klein gaatje geslagen worden wat resulteerde in een 4 - 7 ruststand. 
 
De 2e helft bracht niet de gehoopte ommekeer. Het moest echt uit de tenen van onze spelers komen. Fortuna bleek 
ook niet onder de indruk van ons. Waarom ook. Er was voor hen niets te verliezen. Het lukte Cino nog wel om een 
prachtige “doorloopbal achterlangs” te maken. Dan was er ook de matchwinnaar Noah B. Wat een klassespeler! Hij 
straalde rust uit, maakte zijn doelpunten en had elke rebound. Lekker om zo’n speler in je team te hebben. Het 
eindsignaal klonk en op het scorebord stond 12 - 17. Uiteindelijk toch ongeslagen en 4 punten los van nr 2 Die Haghe 
A1. Nog 4 wedstrijden na de winterstop winnen en de hoofdklasse veld is een feit. Dit moet te doen zijn. 
 
En Simon? Meestervoorspeller Simon zoals altijd breed grijnzend. Vanaf volgende week kunt u bij hem terecht voor de 
Lotto getallen. Hij vraagt hier echter wel een kleine vergoeding voor. 
 
‘s Avonds, onder het genot van een goed glas bier en na het zien van een wedstrijd van de “grote” jongens en meiden, 
de wedstrijden nog eens grondig geanalyseerd. De vraag was wat een kampioen een kampioen maakt. Uiteraard 
techniek, spelinzicht, je aan opdrachten van de coach houden maar het belangrijkste ingrediënten zijn toch de gunfactor 
en plezier. Binnen een team voor elkaar gaan. Elkaars kwaliteiten benutten en tekortkomingen aanvullen. En laat dat nu 
net datgene zijn wat in deze groep zit. Chapeau!! 
 
Papa Ben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn: Aaron Corporan, hij wordt 29 oktober 12 jaar. 
Niek Nootenboom wordt 30 oktober 15 jaar. 
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 
 
 
 
 
De Grote Clubactie is bijna afgelopen. De uiterlijke inleverdatum voor de lotenboekjes is 
7 november. 
 
Helaas hebben we nog weinig boekjes ontvangen en is onze tussenstand nu nog onder de 
150 loten. Vorig seizoen hebben we ruim 1000 loten verkocht, dus we hopen nog heel 
veel boekjes te mogen ontvangen!! Ieder verkocht lot levert Achilles 2,40 euro op! 
Hoe meer loten er verkocht worden, hoe leuker de individuele prijzen en teamprijzen 
zullen zijn!  
Boekjes kunnen ingeleverd worden in de GCA doos in de kantine. Tevens kunnen deze bij Mirjam en Rianne in de 
brievenbus gedaan worden. Adresgegevens van hen zullen per Whatsapp in de groepen van de teams worden 
gedeeld.  Is je boekje nog niet vol, maar ga je niks meer verkopen, lever dan ook ke boekje in. 
 
Wil je een lot kopen maar is er niemand bij je langs gekomen, dan kan je onderstaande link gebruiken: 
 
http://toolbox.clubactie.nl/actie/HaagseKorfbalverenigingAchilles 
 
Iedereen die al wel loten heeft verkocht en zijn boekje heeft ingeleverd, heel erg bedankt!! 
 
Groetjes Mirjam en Rianne 
 
 

http://toolbox.clubactie.nl/actie/HaagseKorfbalverenigingAchilles
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Nog 1½ week en dan is het zover, 15 november, de klaverjasdrive!! 
De volgende koppels hebben zich aangemeld: 
Emmy – Belinda Yoke – Marian v.B. Simon – Tjitse 
Dicky – Marcel Roelie – Ed Susan – Sjoerd 
Arie – Olga 
 
7 koppels is te weinig, het moeten er minimaal 8 zijn (4 tafels). 
Hier moet dus nog minstens 1 koppel bij om een even aantal te krijgen, want het 
is niet leuk als er een koppel in de wacht zit. 
Ik mis overigens nog een aantaal trouwe klaverjassers. 
Kom op meld je aan. ovreijn@hotmail.com of 0703251134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com


 18 
 

Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
BEZORGMAFFIA 
Ik wilde het eens met U hebben over de maffia , niet de Italiaanse Cosa Nostra , 
de mocromaffia of de drugsmaffia maar de bezorgmaffia . 
Deze term ,,bezorgmaffia,, is niet algemeen ingevoerd maar zojuist door mij bedacht en zal later 
waarschijnlijk ook in het publieke debat worden doorgevoerd. 
Je kan het natuurlijk niet vergelijken met de wild om zich heen schietende beroepsmaffia met 
Kalasjnikovs en ander zwaar schiettuig, maar ze schieten wel met hun brommertjes, scootertjes, e-
bikes en andersoortige door de woonwijken, straten en pleinen. 
De jongens en meisjes van o.a. thuisbezorgd.nl, Deliveroo, Ueber eats en de selfsupporting 
besteldiensten van Domino, New York pizza en de bezorgbeer, voor Jan Joker rijdend met een 
berenhelm met oortjes op de kop, hebben lak aan god en gebod wat betreft verkeersregels, onparlementair gezegd schijt 
aan alles. 
Ze scheuren ongelimiteerd door rood, snelheid niet van belang, tegen de richting van het verkeer in, over de stoep en 
andere verkeersdeelnemers links en rechts inhalend, vandaar de op zijn plaats zijnde term bezorgmaffia. 
Allen uitgerust met achter of voorop een bakkie met daarin het bestelde 3 gangenmenu, pizza van welk soort dan ook 
of een big burger met frites en salade en ook KFC meuk (af en toe heel lekker) wordt erin vervoerd. 
Ook zie je gastjes rijden, meestal op e-bikes met het doel het milieu te ontzien met een vierkant kistje op de rug zoals 
vroeger de marskramers rondtrokken van dorp tot dorp met hun handelswaar. 
Ook deze e-bikeridders lappen de verkeersregels aan hun laars en scheuren de stenen uit het wegdek. 
Persoonlijk zijn wij niet zulke pizzaliefhebbers daar ze meestal smaken naar een stuk karton volgeplempt met kaas, 
tomaat, rul gehakt, uien, stukje ansjovis en champignons. 
Net gebakken en lekker warm gaat het nog wel maar via zo een bezorgmaffioso is het een lauwe kliek en smaakt het 
naar een lauwe dweil of nog erger een vuile dweil. 
Bezorgen aan huis is van alle tijden maar neemt momenteel extreme vormen aan en de een heeft de straat nog niet 
verlaten of de volgende concurrerende maffiaonderneming komt alweer aangereden. 
Ik begrijp de haast wel een beetje want ze moeten rendabel zijn en zo gezegd productie draaien, maar als ze zo blijven 
scheuren is het woord bezorgmaffia op zijn plaats en overigens de pakketbezorgers kunnen er ook wat van en vallen 
ook onder deze term. 
Wij komen nog uit de tijd dat het Indisch cateringbedrijf het Verre Oosten een complete overheerlijke rijsttafel 
bezorgde aan huis en volgens mij een van de eerste bezorgdienst ,in eigen beheer, onderhield. 
Wat een feest was dat, zo tegen 5 uur kwam een Indischman met een soort stalen koker waarin allerlei ijzeren pannetjes 
zaten met in elk pannetje een heerlijkheid, witte rijst, sambalboontjes, sambal telor, ajam smoor, rendang, atjar, gefruite 
uitjes en helemaal onderin een ijzeren bakje met een witheet briketje dat alle pannetjes op een voortreffelijke 
temperatuur hield en aan de koker een zakje met kroepoek . 
Dat was smullen geblazen en heel af en toe als ik 's nachts wakker word en lekker in mijn mandje lig proef ik nog de 
heerlijkheden en denk aan de gordel van smaragd . 
Als je je tegoed gedaan had aan de Indische rijsttafel, stapelde je de bakjes weer in de koker en kon je deze zonder af te 
wassen voor de deur zetten en werd deze de volgende ochtend weer opgehaald. 
Zie je het voor je, gewoon 's avonds voor de deur zetten en zonder dat de koker gejat werd weer opgehaald door het 
Verre Oosten kom er heden ten dagen nog maar om. 
Helaas is deze Indische onderneming ter zielen gegaan zo ver ik weet en er zijn inmiddels genoeg toko's  waar je het 
eenvoudig kunt ophalen maar de magie van het bezorgde eten van het Verre Oosten is verdwenen. 
 
In de haven heb je nog de parlevinker een soort bezorgkruidenier op het water die de binnenvaart bevoorraad alhoewel 
ik me afvraag of hier nog veel gebruik van wordt gemaakt . 
Als U iets door de bezorgmaffia laat komen omdat U geen tijd hebt had om te koken wens ik U smakelijk eten maar U 
houdt de maffia wel in tact 
 
groetjes 
Elly en Rene 
 
ps: een lekker zelfgemaakt balletje gehakt met kruimige aardappeltjes en boontjes is ook niet te versmaden. 
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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. 
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