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HoofdartikelKerstverhaal: The roaring twenties
******************************

De voorzitter van Achilles schonk zich een glas tonic in en nestelde zich in 
haar favoriete stoel. Nog ruim een week, dan was het al weer 2030, hoog tijd 
om nog eens even stil te staan bij de afgelopen spannende jaren, en te bedenken wat de betekenis was van de 
roerige jaren twintig voor de toekomst van de grootste korfbalclub van Den Haag. 
De dag voor kerstmis, zo’n moment in het jaar dat het lijkt of de tijd trager gaat, of je eindeloos de ruimte hebt om alles 
anders te gaan doen vanaf morgen. De wereld kan opnieuw beginnen, maar nu nog niet, nu denken we nog even aan 
wat was.
De jaren 20 waren goed begonnen, voor de club tenminste. Niet voor het land, waar niemand zich meer leek te kunnen 
neerleggen bij het bestaan van een groter belang dan dat van hemzelf. Niet met haar geliefde stad, die geteisterd werd 
door politieke schandalen en brandende volkswijken. Maar de club was het decennium gestart in high spirits. Eerste en 
tweede team speelden voor de titel, weliswaar slechts in de eerste klasse, maar toch, een winnend vlaggenschip is goed 
voor de moraal van de hele club. Tien senioren teams, in iedere jeugdcategorie minstens drie ploegen. Een gezonde 
basis voor succes. Paar kunstgrasvelden, een kinderrijke buurt met heel weinig problemen, en financieel redelijk gezond. 
De, hoe noemden ze dat ook weer, samensmelting met Ready was goed verwerkt, alleen dat nieuwe clubhuis met 
trainingshal liet nog altijd op zich wachten. In 2022 wachtte het honderdjarig bestaan, niets wees op grote 
moeilijkheden in de toekomst.
En, als je er achteraf op terugkeek, waren die er ook niet gekomen. Maar er waren wel grote vraagstukken aan de orde 
geweest, kwesties die heel belangrijk zouden zijn voor de toekomst van de club. Allereerst de discussie over de rol van 
de club in de buurt. Het gemeentebestuur dat in 2022 aantrad, had als voorwaarde voor voortgezet gebruik van het veld 
en de opstallen door de club, geeist dat er tenminste 20 uur per week activiteiten zouden plaatsvinden die de 
samenleving in de Vruchtenbuurt als geheel ten goede zouden komen. Daarmee werden de grenzen van wat je als 
vereniging van je leden kon vragen aan vrijwillige inzet wel ruim overschreden. Maar hoe moest dat dan? Betalen voor 
bardiensten, of alleen buiten de tijden dat de club zelf actief was, of de hele kantine-exploitatie verpachten? Of de 
sprong naar voren wagen en een deel van het vrijwilligerswerk professionaliseren? De meningen gingen alle kanten op. 
Uiteindelijk had de club gekozen voor een kantinebeheerder voor 28 uur in dienst van de club. En daarnaast voor 
professionalisering van de financiële functie. Iemand uit de eigen gelederen had tegen een redelijk salaris de job 
aangenomen om de structurele inkomsten van Achilles met €100.000 per jaar te vergroten. Betere exploitatie van het 
clubhuis, na de nieuwbouw, een nieuwe uitgekiende aanpak van de sponsoring, een stevige club van 100, met een 
beperkte verhoging van de contributie had deze man binnen een jaar de inkomsten op het gewenste niveau gebracht en 
zijn eigen 16-uurscontract terugverdiend. Daarmee ontstond de ruimte in de club om te investeren in zowel versterking 
van de training en begeleiding van de selectieteams als in een aantrekkelijk pakket activiteiten voor de club als geheel, de 
door zo velen geliefde randactiviteiten. Waarmee de verschillende meningen in de club weer met elkaar verzoend 
werden.
Dat bracht haar gedachten op de tweede grote discussie van het decennium. De vraag die door haar voorganger aan het 
eind van de jaren tien was opgeworpen of het bij Achilles moest gaan om de prestaties, waarbij de vriendschappen 
bijzaak waren of dat het juist ging om vriendschap, waarbij de prestaties vanzelf kwamen. Die laatste optie klonk wel 
leuk, maar was natuurlijk onzin, dat vond ze toen al en nu nog steeds. Er gaat niks vanzelf, en zeker topprestaties niet. 
Datzelfde idee had in de vorige eeuw ook al een paar keer opgeld gedaan, in periodes dat een talentvolle generatie was 
opgestaan. De top bereiken zonder de gezelligheid op te geven. Daar waren twee problemen mee. Het eerste was dat 
gezelligheid bij Achilles wel wat eenzijdig en zonder beperkingen werd ondersteund door de bierpomp. En het tweede 
probleem was steeds dat veel talenten vonden dat dit ook voor hen wel oké was… Daarmee creëer je geen goed 
topsportklimaat, met als gevolg dat de allerbesten kozen voor andere clubs, en de rest weer terugzakte naar de 
middelmaat van de eerste klasse. 
Aan de andere kant waren vriendschappen en verbondenheid natuurlijk zeker geen bijzaak. “Meer dan een club”, was 
niet voor niets het motto van Achilles. Dus de echte vraag was meer hoe je mede invulling kon geven aan de wens van 
de leden naar vriendschappen en verbondenheid binnen de club, zonder dat daarbij alcohol het belangrijkste 
smeermiddel was.  En waarbij de norm voor je selecties zou moeten zijn dat topsport wel goed samen kan gaan met 
gezelligheid, vriendschap en verbondenheid, maar niet met alcohol, tabak, en andere middelen. Dat werd een heel ander 
soort discussie, niet in de openbaarheid maar een die werd gevoerd door coaches en trainers met hun jeugdteams, met 
de selectie, lang volgehouden, nog steeds onder de aandacht eigenlijk. En kijk, dit seizoen speelden het eerste en de A1 
in de bovenste helft van de hoofdklasse mee. Een enkele optimist begon al te dromen van een plekje in de league. Snel 



was dat allemaal niet gegaan, het ging niet alleen om goede spelers, maar ook om cultuur in de club, wat heb je er voor 
over als vereniging? Welke faciliteiten zijn er, welke regels voor de top? Maar ook om de houding van de spelers, de 
mentaliteit en een andere invulling van de beroemde gezelligheid. De voorzitter nam nog een slokje tonic en knikte 
tevreden. Daar was echt vooruitgang geboekt. Volgend seizoen kwamen er zelfs twee spelers terug die in de jeugd al 
waren overgestapt naar een club met een beter topsportklimaat. Ze waren van Achilles blijven houden maar zouden de 
stap terug nooit gemaakt hebben als daar niet iets echt veranderd was.
De derde grote discussie was eigenlijk pas net begonnen. Sinds de nieuwbouw aan het begin van het voorbije 
decennium beschikte Achilles over een mooie accommodatie, goed, zeker, maar nog steeds geen eigen sporthal. En 
voor een club met bijna 600 leden kon dat eigenlijk niet meer. De gehechtheid aan het knusse veldje aan het 
Pomonaplein was groot, iedereen voelde zich daar thuis, maar geen enkele kans om daar een serieuze sporthal neer te 
zetten. Ze was begin dit jaar voorzichtig de discussie in het bestuur begonnen over het V- woord. Met heftige reacties 
tot gevolg. Mensen die faliekant tegen waren, vreesden voor de teloorgang van de v’s van vriendschap en 
verbondenheid als we zouden verhuizen. Anderen, onder wie de financiële man keken er pragmatisch naar, en zagen 
gouden kansen, zowel voor de centjes als voor de topsport. Sommigen hadden al een concreet beeld waar we dan heen 
zouden moeten. Naar het Stokroos, en daar een sporthal bouwen, al een heel oud idee uit begin jaren negentig, of naar 
de Groen van Prinstererlaan en de Berenboot verbouwen. Maar zo ver was het allemaal nog niet, dat gesprek was voor 
het nieuwe jaar, het begin van de jaren dertig van de eenentwintigste eeuw. Een mooie toekomst lonkte maar nu was 
het tijd voor het kerstdiner. En een mooi glas wijn!

Tot zo ver deze vertelling over de jaren die komen. Is het een utopie? Of een dystopie? Een gedroomde, een te vrezen 
of gewoon een mooie haalbare werkelijkheid? Het is aan jullie, de leden van de mooiste korfbalclub van Nederland.

Fijne kerstdagen en een heel mooi nieuwjaar,

Steven Broers





Van de redactie
**************

Dit is het laatste krantje van 2019. Bewaar het goed voor het wedstrijdprogramma wat er 
voor 3 weken instaat.
Het eerste krantje in 2020 verschijnt op dinsdag 14 januari, de kopij voor dit krantje moet uiterlijk maandag 13 januari 
12.00 uur bij Olga binnen zijn.

Van de redactie



Activiteiten Agenda Senioren

20-12 Klaverjas 3 (Kerst) 21-01
07-03
26/6 – 29/6

Pub quiz
Bier pong toernooi
CR kamp

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

Antilopen/Lancyr Deelen – Achilles 23-29
Antilopen/Lancyr Deelen 2 – Achilles 2 18-21
Avanti/Post Makelaardij 3 – Achilles 3 25-18
Achilles 4 – Weidevogels 3 20-11
KZ Danaiden 4 – Achilles 5 11-31
Achilles 6 – Twist 3 12-17
Achilles 7 – Valto 9 7-5
Sperwers 2 – Achilles 8 12-12

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

Uitslagen poule Achilles 1:
Antilopen/Lancyr Deelen – Achilles 23-29
Noviomagum – Nova 28-23
Dindoa – KVA 29-28
Die Haghe – Mia 26-18

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Dindoa 4 4 0 0 8 112 80 32 0
Achilles 4 3 1 0 7 92 80 12 0
KVA 4 1 2 1 4 116 106 10 0
Antilopen/Lancyr D. 4 1 2 1 4 101 100 1 0
Die Haghe 4 2 0 2 4 82 74 8 0
MIA 4 1 1 2 3 80 96 -16 0
Noviomagum 4 1 0 3 2 93 108 -15 0
Nova 4 0 0 4 0 74 106 -32 0

Uitslagen

Stand Achilles 1



Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Uitstekende start helpt Achilles in zadel 
Afgelopen zaterdag speelde Achilles in Leusden tegen het veel scorende Antilopen. Na de overwinning van vorige week 
tegen Die Haghe was het zaak om koploper Dindoa in het vizier te houden. En dat lukte (23-29).
In de voorbereiding lag het accent voor de Achillianen op het neutraliseren van de meestscorende spelers van opponent 
Antilopen. "En met een hoger en effectievere aanvalsfrequentie proberen snel een gat te slaan in de score," legt 
Achillescoach Glenn de Vries uit. Dat pakte beter uit dan verwacht. Op een kwart van de eerste helft stond er 0-6 op 
het scorebord. "Nog een paar keer knipperen met de ogen en het was 1-9!" zag een verwonderde De Vries. "Een 
ongekende weelde voor ons natuurlijk met al die vreselijke eerste helften achter ons". De Haagse formatie kon daar 
echter moeilijk mee omgaan: nog voor de rust kwamen de Leusdenaren terug tot 9-11 en met rust was het grote 
verschil dan ook nagenoeg verdampt (10-13 ruststand).
Na de pauze was het zaak voor de Achillianen om te schakelen naar hun sterke punt: de tegenstander bestoken met de 
juiste kansen en daarbij met verhoogde concentratie verdedigen. "In de eerste helft waren er al wat wissels om ons spel 
te verstoren, dus wij verwachtten dat in de tweede helft nog meer wissels met meer ervaring zouden komen," voorzag 
De Vries. De Achillianen lieten zich echter niet van de wijs brengen en hielden controle over het duel. Antilopen 
probeerde door extreem achterverdedigen terug te komen in de wedstrijd. "Jammer van zo'n ploeg," vond De Vries," 
omdat dergelijk anti-korfbal met de aanwezige kwaliteiten echt niet nodig is" Achilles liep in korte tijd weer uit naar 12-
18 en halverwege de tweede helft gaf het scorebord 13-20 aan. De Haagse ploeg nam wat gas terug en Antilopen deed 
er een schepje bovenop, maar bleek niet meer gevaarlijk genoeg om een positief resultaat voor Achilles in de weg te 
staan. Via 20-27 en met wat invallers aan Haagse zijde kwam het tot een mooi slotaccoord van 23-29. 
"Veel doelpunten vóór, veel doelpunten tegen. Een goede en nuttige wedstrijd waarin de opdrachten bijzonder goed 
werden uitgevoerd," oordeelde De Vries. "Minder tegendoelpunten zal door hard werken een volgend doel zijn". 
Op 11 januari 2020 wordt de competitie vervolgd met de thuiswedstrijd tegen de sterke en terechte koploper Dindoa. 
"We hebben nog even om onze messen te slijpen en de boel vlijmscherp te krijgen," besluit De Vries. Aanvang is 18:45 
in de Sportcampus Zuiderpark.

Erwin

Antilopen 2 - Achilles 2
“Als je een verre uitwedstrijd hebt waar je met de bus naartoe moet, laat je geen punten 
vallen. Je stopt die 2 punten in de laadruimte weer mee naar huis” 

Dat waren ongeveer de eerste woorden van Bart in de kleedkamer vlak voor de 
wedstrijd. Bas kon er helaas niet bij zijn, omdat zijn lieve dochter op de zelfde dag 
moest afzwemmen. Iets wat je als vader niet mag missen natuurlijk. (Gefeliciteerd 
Hanna!)

Maar even terug naar de quote van Bart... De laatste wedstrijd van het jaar was Achilles 2 gebrand om te winnen. 
Ongeslagen het jaar afsluiten was ons plan, en het is ons gelukt!
Wat aanvankelijk, statistisch gezien misschien een makkie zou moeten zijn, bleek toch nog een uitdaging. We hebben 
een wedstrijd gespeeld met ups en downs. Nieuwe vaksamenstellingen door het ‘verlies’ van Inge (die overigens wel 
weer met ons mee mocht en wilde zaterdag, Inge bedankt!), de promotie van onze Sander naar 1 en de pijnlijke blessure 
van Merel. Wisselende vakken blijven altijd wennen, maar de afgelopen week waren we sterk op de training. Een 
Achilles 2 dat wil werken voor elkaar, beter wil worden en hard wil trainen. We hadden goede hoop voor de wedstrijd. 

De eerste helft begon wat moeizaam. We waren zeker niet slecht, maar voor Achilles 2 was het nog te zwakjes, weinig 
beleving. Naarmate de 1e helft vorderde begonnen we eindelijk strijdlust te laten zien. Zeker het vak van Julia, Jamie, 
Ilan en Lars kreeg een energie-boost in de verdediging. Wat hebben jullie in de laatste minuten van de eerste helft goed 
verdedigd! We stonden inmiddels al een aantal puntjes voor, maar het lukte het vak met Cliff, Joël, Anne en Alana niet 
om de laatste minuten uit te spelen. Waar we daarvoor de juiste mensen uit speelde, energie leverde, leek het alsof we 
allemaal zelf graag wilde scoren. Plaatsfouten werden gemaakt en de frustratie was van ons allen af te lezen. 
In de 2e helft werd dit helaas nog even doorgezet. We waren het even allemaal kwijt. 

Wedstrijdverslagen





Al snel werd er een wissel ingezet. Inge voor Anne. Dit resulteerde in een boost van de mannen, die samen in de aanval 
gingen met Inge en Alana in de ondersteuning. Met Inge in het vak waren de een-schotsaanvallen voorbij en gingen de 
ballen vallen. 
In het andere vak stond een ijzersterke Jamie die haar balletjes zaterdag weer heeft gevonden en afgemaakt naast een 
zuivere Ilan, die op de juiste momenten zijn afstandschoten erin knalde. 

We hebben ons afgelopen zaterdag wel weer moeilijker gemaakt dan eigenlijk nodig was, maar we hebben onszelf ook 
weer opgeraapt en de overwinning meegesleept. Als 1 team, basisspelers, 
reserves, publiek, 1 Achilles! 
Eindstand 18-21

Alle aanwezigen bedankt! Scheids bedankt! Bart bedankt! Je deed het 
wederom top in je eentje! (Met een klein beetje hulp dan... )

Ik wil jullie allemaal een fijne kerst wensen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar! Tot de eerstvolgende wedstrijd op 11 januari!

Groetjes Alana

Avanti/Post Makelaardij 3 – Achilles 3
Na de winst op de koploper vorige week, stond deze week de nieuwe 
koploper, Avanti, op het programma. Met Rob Koene als onze coach en 
Sterre & Cino als reserve hadden wij toch weer een goede bank weten te 
scoren voor de wedstrijd om 19.30 in Pijnacker. Vol goede moed begonnen wij aan de wedstrijd, klaar om de volgende 
koploper te pakken. 
In de eerste helft was het erg spannend. We scoorden om en om en er was geen ruimte om uit te lopen. Avanti had een 
aantal goede schutters die van grote afstand makkelijk konden scoren en dus was dit bijna niet tegen te houden. Wel 
kwamen wij steeds tot mooie aanvallen waarin we steeds voor de beste kans kozen en ook onze doelpuntjes konden 
mee pakken. Steeds als Avanti wist te scoren, kwam daar gelijk een reactie vanuit onze kant. Het gat werd niet groter 
dan 1 en dit hielden we de gehele eerste helft goed vol. We gingen de rust in met 11-11, een mooi uitgangspunt voor de 
tweede helft. 
In de tweede helft kon Avanti, vooral door die schoten op afstand, steeds iets meer uitlopen. Ze sloegen een gat van 
twee en dit werd groter en groter. Waar bij ons de bal er steeds net uit stuiterde, viel het bij Avanti wel de goede kant 
op. We hadden hier geen antwoord op en voor we het wisten was daar een gat van 7 punten. Met nog 2 minuten op de 
klok konden wij hier helaas niks meer tegen doen en dus was de eindstand 25-18. 
Helaas niet gewonnen, maar door de belangrijke punten van vorige week zijn er nog meer dan genoeg kansen om een 
mooi resultaat neer te zetten dit zaalseizoen. 
Rob Koene, bedankt voor het coachen op je vrije zaterdagavond. Sterre en Cino bedankt voor het invallen (elke week)! 
Marit (en normaal ook Bastiaan) weer bedankt voor de trainingen deze week, jullie zijn top! 

Michelle



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

KZ/Thermo4U A1 – Achilles A1 25-12
Achilles A2 – Nieuwerkerk A1 20-19
Achilles A3 was vrij
Achilles B1 – Valto B1 8-22
Nieuwerkerk B2 – Achilles B2 8-6
Phoenix B2 – Achilles B3
Achilles C1 – KVS/Maritiem C1 11-9
Achilles C2 – OZC C1 3-4
Achilles C3 – Vriendenschaar C2 3-3
RWA D1 – Achilles D1 20-12
Excelsior D2 – Achilles D2 12-5
Excelsior D3 – Achilles D3 24-0
Achilles E1 – ALO E1 7-6
Achilles E2 – ONDO E4 7-1
Excelsior E2 – Achilles E3
KVS/Maritiem F1 – Achilles Tijgers 8-13
Achilles Beren – ODO F2 7-12
Avanti/Post Makelaardij F5 – Achilles Wolven 4-3

Coaches maak eens een klein verslagje van de wedstrijd van je ploeg!!!

WAPCWat Was



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

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

KZ A1 - Achilles A1
Welkom in de wondere wereld van het korfbal. Zaterdag heb ik weer eens aan den lijve mogen ondervinden dat het 
heeeel makkelijker is om een goede naam slecht te krijgen. 

Voorafgaande aan deze wedstrijd had de teammanager een oproep geplaatst voor “rijouders”. Pak het woordenboek er 
bij en u zult dat woord niet tegengekomen. Wat is een “rijouder” nu precies? Een rijouder stelt zichzelf, als ouder van 
een speler, alsmede het door hem bestuurde voertuig, kosteloos ter beschikking en ten dienste van het vervoer van 
een(in dit geval) korfbalteam. Eigenlijk vind ik best wel dat deze definitie opgenomen mag worden in de Dikke van 
Dalen. Of is het tegenwoordig het Groene Boekje? Whatever... ik ben zo’n rijouder en met mij velen. Hulde!

Nu kreeg ik voor deze week een lumineus idee. Er zou vanuit Delft een Kwibus ook naar Koog aan de Zaan 
vertrekken. Een omgebouwde lijnbus, omgebouwd als kroeg, met daarin mannen en vrouwen verkleed in kerstmannen 
outfit. De wedstrijden KZ 1 en 2 tegen Fortuna 1 en 2 zouden daar ook gespeeld worden met daarin de oud 
Achillianen Sanne Alsum en Joren van Nieuwenhuizen. Laat die laatste nu ook de zoon van de coach zijn en bij 
afwezigheid van coach Sander zijn honneurs waarnemen. Sander bleek toch aanwezig zodat Joran voor deze keer 
genoegen moest nemen met een plaats op de bank. De wedstrijden van KZ tegen Fortuna vonden direct plaats na de 
onze. Buiten het feit dat het milieutechnisch handig was, werd de terugreis een stuk aangenamer omdat in deze bus het 
nodige gerstenat vloeit zonder dat de rijouder zich druk hoeft te maken over het waakzame oog van oom agent.

Na druk appverkeer bleek dat het uiteindelijk niet haalbaar voor onze mensen om van de Kwibus gebruik te maken. En 
daar ging het mis. Mijn goedbedoelde idee maakte dat ik, papa Ben, bij aankomst op het Pomonaplein direct 
gekscherend werd aangesproken als, jawel, Kwibus!!!! Daar ging mijn goede naam!

Na een uurtje tuffen aangekomen in Koog aan de Zaan. Spelers maakten zich klaar voor de wedstrijd. De coaches 
hadden een strak plan opgesteld voor het team. Daar moest men zich aan houden om een kans te maken KZ te 
verslaan. We gingen direct goed uit de startblokken. Je zag de vertwijfeling in de ogen van de coach en de spelers van 
KZ. Er ontstond snel een voorsprong voor ons van 3 tegen 5. Lekker binnenkomertje! Dat dachten de tegenstanders 
dus ook. Zouden we dit spel en de voorsprong vast kunnen houden vroegen de rijouders zich af? Helaas. De geoliede 
machine van KZ kwam op gang. KZ bleek (voor nu!) een maatje te groot. Ruststand 13 - 7.

De 2e helft vertoonde geen beter spel bij onze Achillianen. KZ had ons 
duidelijk in de tang. Dan kun je als rijouder nog altijd de scheidsrechters 
de schuld geven van de stand maar ook dit zou niet terecht zijn. Het spel 
en de stand kwamen volledig op conto van het team. Dit laatste moet 
echter niet negatief gelezen worden. Als je je best doet moet je soms 
constateren dat er soms even niets meer in zit. Ook een niet fitte selectie 
(Rick een hersenschudding, Noah (alias Frankie) een bovenbeen blessure 
en Danielle een oorontsteking) was geen excuus voor het spel. En zo was 
het dat de eindstand uiteindelijk 25 - 12 werd.

We gaan de mooiste tijd van het jaar in. Kerstmis en de jaarwisseling. 
Voor de spelers en coaches even tot rust komen. Een gezellige tijd en een 
moment van bezinning, eten en drinken, vuurwerk en het uiteinde van 
2019. Mocht 2019 niet gebracht hebben wat u er van hoopte dan wens ik 
u in 2020 al het beste en goeds toe in goede gezondheid!

Papa Ben

Achilles A2 – Nieuwerkerk A1
De A2 speelt dit zaalseizoen in de Overgangsklasse en doet dat zeker niet onverdienstelijk.
Voor dat ik over de wedstrijd ga beginnen wil ik even vertellen dat ik op veel momenten enorm geniet van deze groep, 
iedereen heeft zijn mondje bij zich en zegt wat hij of zij denkt ( soms net even teveel maar dat neem ik voorlopig maar 
even voor lief ). Zo hebben we gezamenlijk sinterklaas gevierd wat een zeer geslaagde avond was.

WedstrijdverslagenWAPC





De dag na het sinterklaas feest speelde we bij koploper Sporting Delta wat op het veld uitkomt in de Hoofdklasse. 
Delta bleek op dit moment voor de A2 net even een maat te groot en er werd dik verloren. Toch was de houding in het 
veld goed en zijn we met opgeheven hoofd vertrokken uit Dordt. Smetje op de wedstrijd was wel de blessure van Julian 
die helaas een scheurtje in zijn meniscus opliep vanwege de vrij gladde vloer in de Deltahal.

Afgelopen week moesten we aantreden tegen het nog puntloze Nieuwerkerk A1. Een wedstrijd die gewonnen moest 
worden om een mooie stap naar ons doel te zetten, handhaving in de overgangsklasse. Het werd een echte kraker 
waarbij de A2 terecht aan het langste eind trok. Met een 20-19 eindstand werd er afstand genomen van de onderste 
plekken. Wat mij erg goed beviel was het uitspelen van de wedstrijd, volwassen werden de aanvallen uitgespeeld en de 
goede mensen stonden op juiste positie in het vak waardoor we lange aanvallen speelde en zo de overwinning over de 
streep konden trekken!

Nu nog een wedstrijd in 2019 en wel uit bij Fortuna in delft, deze week nog even hard trainen om daar een mooi 
resultaat te gaan halen. Als trainers/coaches hebben we er alle vertrouwen in en dat gaan we overbrengen op de ploeg 
deze week zodat we zaterdag de punten mee naar huis gaan nemen!

Bastiaan



 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
22-12 Kerstdiner

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

Deze keer veel verjaardagen omdat het volgende krantje pas in het volgende jaar uitkomt.
We beginnen met Lars Weerman, hij wordt op 17 december 9 jaar. Op 18 december viert 
Fayenne van Heemst haar 7e verjaardag. 24 december viert Rosanna van Kester haar 18e 
verjaardag en Pepijn Bins zijn 16e verjaardag. Op 25 december viert Femke Sinnige haar 15e 
verjaardag. 29 december feest bij Imke en Elise. Imke van der Veen wordt dan 9 en Elise 
Roelofs wordt 15. 31 december 3 jarige, t.w. Damien Leben, Jalien Westgeest en Zohier 
Belarbi. Damien wordt 14, Jalien 12 en Zohier 17. Op 6 januari zijn Melissa Vijverberg en 
Xander Leben jarig. Melissa wordt 17 en Xander wordt 9. En de laatste is ons nieuwe lid 
Jez Davis, hij wordt 7 januari 10 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag.







CR- Nieuws
***********

A.s. vrijdag is het dan zover, tenminste als er zich nog een koppel aanmeldt, de gezellige 
kerstklaverjasdrive. 7 koppels hebben zich aangemeld en dat is net 1 koppel te weinig. 
Kom op mensen er is toch nog wel een koppel dat zin heeft in een klaverjasavond??
Komt er niemand meer bij dan voel ik me verplicht het af te blazen en dat zou zonde zijn voor de prijzen die ik al heb 
gekocht.
De volgende koppels hebben zich wel al aangemeld:
Marc – Dennis Belinda – Emmy Roelie – Ed
Dicky – Marcel Tjitse – Simon Sander – Frank
Miranda – Olga Jerry - Merlijn

Tot vrijdag allemaal!!

Olga

Contact Raad



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

Aangenomen als lid: Iris van Maanen (Achilleslidnr. 2732)
Jez Davis (Achilleslidnr. 3105)

Olga

Ledenlijst



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.




