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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 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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De tussenstand in korfballand 
************************** 

 
Regelmatig heb ik de laatste jaren een artikel geschreven met voorspellingen over de 
League en de Achilles wedstrijdsportteams. Nu we langzaam richting het einde van 
het zaalseizoen gaan werken, is het aardig om te kijken of mijn voorspellingen een beetje willen uitkomen.  
In de League voorspelde in dat PKC, LDO DK, TOP en Fortuna de kruisfinales zouden gaan halen. Voor LDO DK 
voorspelde ik zelfs een stabiel seizoen, maar daar zit ik er inmiddels toch naast. Er gingen 3 potten achter elkaar 
verloren (soort Achilles-scenario) maar afgelopen zaterdag pakte LDO DK de laatste strohalm, door uit bij PKC de 
punten de pakken. Femke Faber kwam 2 weken geleden terug van een wereldreis en kon haar rugzak direct voor een 
sporttas verruilen en staat gewoon weer in de basis. Gisteren was ze met 6 treffers van doorslaggevend belang voor 
haar team. Dat was toch even slikken voor PKC dat z’n draai net weer een beetje begon te vinden. Met captain Laurens 
Leeuwenhoek nu terug van een blessure gaat PKC zich wel plaatsten en voor LDO DK volgen er nog spannende 
weken.  
Fortuna wist tot gisteren nog niet echt te imponeren, maar gisteren spelen ze in de 2e helft KZ ineens van de mat en 
juist KZ vond ik tot gisteren de ploeg die tot dan toe juist het meest imponeerde. Zo zie je maar dat Fortuna er gewoon 
weer staat nu het moet en dat is toch erg knap. KZ moet zich door dit verlies maar niet van de wijs laten brengen. Ze 
hebben een geweldige ploeg en het moet raar lopen als ze de kruisfinales nog gaan missen. Ook TOP heeft nog niet 
echt de kampioensvorm te pakken. Ze missen de vuurkracht van Celeste Split die nog niet echt wedstrijdfit is. Maar 
TOP is natuurlijk gemiddeld altijd nog goed genoeg om ook nu weer op te gaan voor het kampioenschap. Ze staan nu 
2e.    
Met nog 3 speelrondes te gaan staan nu op de kruisfinaleplekken:   
PKC 22 
TOP 21 
KZ 20 
Fortuna 20  
 
De achtervolgers die ook nog kans maken op een kruisfinaleplek zijn dus het 
eerdergenoemde LDO DK, DVO en theoretisch ook DOS’46 nog. Bij DOS is het echter 
heibel in de tent. Trainer en voorzitter weg (uit eigen wil of op vriendelijk verzoek is me niet duidelijk) en de beste 
heren Jelmer Jonker en Harjan Visser stonden niet in de basis eergisteren en dan verlies je die cruciale pot van DVO dat 
op hun beurt een erg goed seizoen aan het draaien is. Trainer Richard van Vloten heeft daar z’n zaakjes goed voor 
elkaar en iedereen speelt altijd voldoende en vaak goed. Het is wel een gegeven dat DVO door Gertjan Meerkerk wordt 
gedragen. Hij is met 8 doelpunten gemiddeld de lijstaanvoerder van de topscoorders. 
 
Stand achtervolgers voor een kruisfinaleplek:   
LDO DK 18 
DVO 17  
DOS’46 16  
    
Waar ik vooraf dacht aan een mogelijk play-down scenario voor Blauw-Wit, is die gedachte gelogenstraft door de 
Amsterdammers. Ze zijn nu veilig en vormen in hun eentje met 10 punten het niemandsland. Op ervaring en dankzij 
een ontketende Mandy Koelman (ik vond haar altijd een okay speelster uit de categorie lekker mee-scoren en 
uitstekende wedstrijdmentaliteit) die dit seizoen scorend helemaal losgaat (ze heeft er nu 72 en staat 5e in de 
topscoorders statistieken, netjes tussen de grote jongens Erwin Zwart en Richard Kunst in), zijn de Amsterdammers 
dus eerder veilig dan ik had gedacht. Met 26-14 uit bij Tempo winnen geeft de verhoudingen in de staart van de League 
weer. Datzelfde Tempo is dus een maatje te klein voor de League en dat moet ik toch ook achteraf ook van Groen 
Geel zeggen. GG kan vaak driekwart van de wedstrijd goed mee, maar daarna is het op. Dus conform de regels van de 
League staan beide promovendi op de plekken waar je niet wilt staan. Toch zie ik Groen Geel de play downs overleven 
en GG is een ploeg voor de toekomst. Waarschijnlijk gaan dat KCC en Dalto worden die zich melden voor de 
promotie – play down wedstrijden.   
 
De stand onderaan:  
Blauw-Wit 10  
Groen Geel 4  
Tempo 2  
 
Over ons eigen vlaggenschip wil ik kort zijn. Drie weken geleden leek het helemaal goed te komen en stonden we 3 
punten los. Drie verliespartijen verder staan we vierde en lijkt het seizoen als een nachtkaars uit te gaan. De vaak 
genoemde blessures en een fikse vormdip maken dat het is zoals het is. Ons 1e kan natuurlijk veel beter. Het is dus niet 
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de vraag of we terugkeren naar de Overgangsklasse, want dat gaat zeker gebeuren, meer de vraag wanneer. Niet dit 
zaalseizoen (of er moeten ineens heel vreemde dingen gebeuren), maar het volgende en dan met een seizoen dat jullie 
waardig is.  
 
Team 2 kon lang mee met concurrent Dindoa 2, maar met 2 punten in mindering zullen we waarschijnlijk 2e gaan 
worden in deze poule. Een goede prestatie en een degelijk seizoen dat ook voor ons 2e het tussenstation is om volgend 
jaar wel te promoveren naar de Reserve- Overgangsklasse. Achilles 3 gaat als het goed is knap behouden en team 4 en 
5 staan bovenaan. Dus achter onze selectie gaat het goed en dat opstuwend water moet dan voor gezonde interne 
concurrentie gaan zorgen.  
 
Tot slot onze A1. In het begin heb ik een paar mooie wedstrijden gezien en waren er zelfs voorzichtige gedachtes aan 
meer. Een paar onnodige verliespotjes en blessures maken dat het nog spannend gaat worden voor onze A1 om te 
behouden. Ze staan nu 2 punten boven de degradatiestreep. Veel succes A1-ers, we rekenen op jullie.  
 
Peter F. 
 
 

Foto van de Week (4) 
****************** 

 
Een nieuwe rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen maar ook 
de namen van de spelers op een groepsfoto. 
 
Met het oog op het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken!  Als jij iemand 
herkent, mail dan naar archief@hkvachilles.nl. 
 
Werk aan de winkel!! Een ploegenfoto met Kees Vermeulen als trainer, Marc Zuidhof is aanvoerder, rechtsachter 
(staand) Lonneke van Vriesland en ook Marco Bakker, Laurens Beijl en Edith Reijerse zijn gespot. De andere spelers 
dat laten we weer aan jullie over! Dank voor de Facebook en Twitter-bijdragen, uit alle hoeken en gaten van het land 
(Emile van den Haak, Ineke Verduin en Peter de Groot). 
 
De Archiefcommissie  
 

 
 
 

mailto:archief@hkvachilles.nl
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Sellicha (4) 
************** 

 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, 
moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde namelijk (en nu nog steeds) een korfbalvereniging 
met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting op 15 mei 
1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenezen van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde 
niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen. 

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. 
De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de voorzitter van de 
N.K.B., de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de 
korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die 
niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, voorzien van naschriften. 

Harald 
 
Leeuwenkrabbels nummer 13, 20e jaargang 2 October 1957  
 
Donateurswerving  en koffie en thee 
Brengt donateurs aan voor Achilles en ding mee naar de beschikbaar gestelde premies, t.w. een Achillesspeldje voor de 
eerste 2 donateurs en het boek “Ken Uw Sport” voor de twee volgende! Voor het gemak kan men gebruik maken van 
de Aanmeldingsformuliertjes, die de vorige week aan al onze leden en adspiranten zijn toegezonden. 
Als er in onze cantine koffie wordt gezet wil dit niet zeggen dat het zetten van thee achterwege moet worden gelaten. 
De thee is n.l. gratis voor de spelers van eigen en tegenpartij en de scheidsrechter. De koffie kost f 0,25 per kop. Thee 
voor het publiek f 0,10 per kop. 
De damesspeelsters wordt gevraagd vóór het begin van de wedstrijd theewater op te zetten en aan de terreinmeester 
Dhr. V.d. Sluys of een niet spelend bestuurslid te vragen de thee in het inmiddels aan de kook geraakte water te 
deponeren. 
 
Naschrift: ofschoon wij nu geen Achillesspeldjes of iets anders in de aanbieding hebben, zien wij uiteraard graag een 
uitbreiding van ons donateursbestand. Handen uit de mouwen, aan de slag! De Sponsor Bingo Loterij was er nog niet 
in 1957 maar iedere deelname aan dat fenomeen stemt de penningmeester ook tevreden. Al deelnemer maar niet gelinkt 
aan Achilles? Een formuliertje invullen en de club vaart er wel bij. Meer info nodig, stuur een email naar 
info@hkvachilles.net. 

Wat betreft het zetten van de thee gebeurt dat nu door de kantinedienst, niet spelende bestuursleden (tenzij ze 
kantinedienst staan) deponeren dus geen zakjes thee in aan de kook geraakt water! Bij de kinderen scoort thee niet zo 
goed, die worden al jarenlang voorzien van een bekertje limonadesiroop. 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@hkvachilles.net
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Activiteiten Agenda Senioren 

07-03 
03-04 
08-04 

Bier pong toernooi 
Paasklaverjas 
Schoolkorfbal 

15-05 
26/6 – 29/6 

Lustrum Giga Kangoeroedag 
CR kamp 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Futura D2 – Achilles D3 14-1 
Olympia B2 – Achilles B2 10-6 
 
Overige ploegen waren vrij! 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
  13-03 Kampavond 
28-02 HIJS HOKIJ 20-03 Themafeestje F & E 
 
 
 

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

 
Deze week 3 jarige. Als eerste is Rick Pot jarig, hij wordt 25 februari 19 jaar. Op 27 februari 
viert Tenzeeb haar 13e verjaardag en op1 maart is het feest voor Ivy van Geffen, zij wordt 
dan 16 jaar. 
Alledrie van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van! 
 
 

Een nieuw jaar, een nieuwe poging: ga mee naar HIJS Hokij! 
***************************************************** 

 
Vorig jaar kwamen we wegens gladheid op de wegen van een koude kermis thuis. De tegenstanders van HIJS konden 
door een gladde snelweg niet richting Den Haag komen en dus ging de wedstrijd niet door. Helaas kwam deze activiteit 
daardoor in de ijskast te staan, maar dit jaar doen we een nieuwe poging om met zijn allen te chillen in de Uithof! 
 
De AC nodigt alle kids vanaf de D en ouder uit om op 
vrijdag 28 februari mee te gaan naar een wedstrijd 
van Hijs Hokij Den Haag tegen de Zoetermeer Panters. 
 
Het enige wat je moet doen is jezelf aanmelden bij de 
AC via AC@hkvachilles.nl, doe dit uiterlijk op woensdag 
26 februari. 
 
Verzameltijd: tussen 19.45 en 20.00 
Verzamelplek: bij de ingang van de ijshockeyhal 
Start wedstrijd: 20.30 uur 
Kosten: He-le-maal niets! 
Verwachte eindtijd: tussen 22.00 en 22.30 uur. 
(Een wedstrijd bestaat uit 3 perioden van 20 min zuivere 
speeltijd, en twee pauzes van 15 min). 
 
In de hal kan het best koud zijn dus hijs jezelf in een 
warme trui, sjaal en handschoenen om jezelf warm te 
houden! Ook wordt het aangeraden om de toppers van 
HIJS goed aan te moedigen, uit ervaring weten wij dat dit 
voor de meeste Achillianen een koud kunstje is. 

https://www.facebook.com/Hijshokij.denhaag/?__tn__=K-R&eid=ARAc8W4wo7aDZS5ZXFKm_Ttxt1cMr4Lvg2kzKksSO8RyhFUHxUAQy9j-aEBrEZlKZeQHQv28x5Uk87fD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKl3uflZTFHQjmmKLvvBGTdpNfWQcKvbkdYjftmZjiAGOQxhTvePjqELkm-6qDlFoQY0cQe7XIqoaduE97PPltiE58NNkgPU6TF_P4rZM8smcx2VUtNAEmkBb88gRjMJK84VFZb-CwiiEGfFAUsqirhpsL-00ep8nm3ut42QIrIfJWYBdWm25EWX9XLxuokDAsTsUU0PTGgJuqL8dRw0poLdEmnPa4VVMs3YLHiT4sN-RZAxBplMn4OUC4W_a9zAFN8n6T620f-bJoCEael6K6tVl1yPa8CsRD5gNsF64x_GCgHVROnJW4xQbNphlQIyyN1K2mqwRsBMLMtG9roq
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Namens de ijshockeysupportersvereniging en de AC, 
Wesley en Rinus 
 

Schoolkorfbal 
************* 

 
EHBO’ers wanted! 
 
Wil ons helpen op het schoolkorfbaltoernooi op woensdag 
8 april? Het mag de hele dag of een dagdeel.  
Tijdstip: 12.30 – 17.30 (of wellicht korter) 
 
Doorgeven aan Monique en Margot 
benthe@ziggo.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margot 
 
 
 

https://www.facebook.com/smitwesley?__tn__=K-R&eid=ARDuPizkMLubRYmgan32Y3r5bJ9gMIwDIkbzAsEiWgjehKcVNuLwPGVQNLFUvnu2_frDthNvj08hOMJJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKl3uflZTFHQjmmKLvvBGTdpNfWQcKvbkdYjftmZjiAGOQxhTvePjqELkm-6qDlFoQY0cQe7XIqoaduE97PPltiE58NNkgPU6TF_P4rZM8smcx2VUtNAEmkBb88gRjMJK84VFZb-CwiiEGfFAUsqirhpsL-00ep8nm3ut42QIrIfJWYBdWm25EWX9XLxuokDAsTsUU0PTGgJuqL8dRw0poLdEmnPa4VVMs3YLHiT4sN-RZAxBplMn4OUC4W_a9zAFN8n6T620f-bJoCEael6K6tVl1yPa8CsRD5gNsF64x_GCgHVROnJW4xQbNphlQIyyN1K2mqwRsBMLMtG9roqST_g
https://www.facebook.com/rinus.cost?__tn__=K-R&eid=ARDqPInu6nLYuBznL1X8X8kIE7YwFjlBaAPhF-MTuIUD9GX7zW28TFIwicXczsyTBj-nbr7r7QERQwNZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDKl3uflZTFHQjmmKLvvBGTdpNfWQcKvbkdYjftmZjiAGOQxhTvePjqELkm-6qDlFoQY0cQe7XIqoaduE97PPltiE58NNkgPU6TF_P4rZM8smcx2VUtNAEmkBb88gRjMJK84VFZb-CwiiEGfFAUsqirhpsL-00ep8nm3ut42QIrIfJWYBdWm25EWX9XLxuokDAsTsUU0PTGgJuqL8dRw0poLdEmnPa4VVMs3YLHiT4sN-RZAxBplMn4OUC4W_a9zAFN8n6T620f-bJoCEael6K6tVl1yPa8CsRD5gNsF64x_GCgHVROnJW4xQbNphlQIyyN1K2mqwRsBMLMtG9roqST_g
mailto:benthe@ziggo.nl
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmeldingen voor het klaverjassen op 3 april lopen nog niet echt goed. 
Jullie weten het toch, minstens vier tafels. 
De volgende mensen hebben zich wel al aangemedd: 
Patty – Gerard Frank – Sander Emmy – Belinda 
Roelie – Ed Simon – Tjitse Olfa- ?? 
 
Nog minimal 2 koppels moeten er dus bij. 
 
Meld je dus aan mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134 
 
OLga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
MATHIEU v.d. POEL FENOMEEN OF WONDERKIND. 
Vandaag zou het gebeuren en wij hadden ons geïnstalleerd voor de TV, bel af, 
telefoon uit, frisdrank bij de hand want je moet helder blijven en versnaperingen rond om. 
Het kon niet misgaan deze tweede februari in Zwitserland, de keizerin Alvarado had al gewonnen en de keizer zou op 
zeker winnen, geen twijfel mogelijk alhoewel...….. sport blijft sport. 
Je weet maar nooit jaren geleden was Mathieu ook oppermachtig maar door vette pech, inherent aan deze sport 3x plat 
gereden werd hij geen wereldkampioen dus sloeg de nervositeit ,gezonde spanning is een betere definitie, bij ons toe. 
Ik was er nog steeds niet uit, is Mathieu nu een fenomeen of een wonderkind en hierover nadenkend sloeg de Balance 
toch lichtelijk over naar fenomeen. 
Een wonderkind is zo een Japans meisje van 4 jaar oud met een truttig jurkje met wit kraagje en lakschoentjes aan dat 
een zeer moeilijk vioolconcert van Beethoven foutloos ten gehore brengt of dat knaapje van 10 dat met zijn pa en ma 
op de TV in een talkshow zijn batchelor in een jaar wilde halen op de universiteit van Maastricht wat afgewezen werd 
door de heren professoren en nu in Israël zijn droom voortzet en hopelijk ooit kind is geweest. 
Het woord fenomeen is stoerder en hoort meer bij sport dan bij kunst of wetenschap het is iets wat meer mensen 
zeggen ook te kunnen maar in de verste verte niet beheersen. 
Mathieu geboren onder een zeer gunstig gesternte, kleinzoon van de beroemde wielrenner Raymond Poulidor, zoon 
van de wielerbikkel Adri v.d. Poel en een moeder die ook een groots sportverleden kende dus genetisch bepaald en 
besmet met hetzelfde D.N.A. 
Ik zie het zo voor me geboren ergens in België tijdens een zompige cross van vader Adri in de camper waarna moeder 
zich snel na de bevalling naar de finish begaf om manlief met een washandje te ontdoen van al het slik hem liefdevol te 
feliciteren en er aan toevoegde je hebt ook een zoon erbij 
Mathieu grootgebracht niet met een zuigfles met zo een om hygiënische reden uitgekookte speen maar gewoon een 
bidon vastgeklemd  aan de kinderwagen die hij zelf af en toe pakte en een slokje nam en erna een gelletje of fruithapje. 
Geen driewielertje maar gewoon een fietsje zonder zijwieltjes waarmee hij achter in de tuin reed heuveltje op en 
heuveltje af door de aarde en tussen de geraniums, viooltjes en afrikaantjes ( = een verwijzing naar het bloemetje om 
verwarring te voorkomen heden ten dage) door. 
Moeder stond klaar bij de keukendeur met een schoon fietsje, nam knaapjes vuile fietsje aan en Mathieutje  sprong op 
het schone fietsje voor het volgende rondje terwijl mama met een hoge druk spuitje het vuile fietsje onder handen nam. 
Het parcours in Zwitserland lag er een stuk slechter bij dan zaterdag vooraf en was nat, zompig met diepe sporen en 
heel slecht te berijden. 
Het peloton stond gespannen en geconcentreerd aan de start en na het groene licht schoten de coureurs weg en je zag 
dat Mathieu goede benen had en hij draaide als eerste het veld in en nam onmiddellijk de kop en stond hem niet meer 
af. 
Alleen de Belg Toon Aerts uit Rijkevorsel/Malle kon hem in het begin even volgen maar na een kwart van de eerste 
ronde gaf hij de moed op om zichzelf niet op te blazen en na de eerste ronde had het fenomeen al 14 seconden 
voorsprong en ze hebben hem niet meer terug gezien. 
Het was een lust voor het oog en gaandeweg de koers werd het verschil groter en groter en de achtervolgers bestonden 
uit louter Belgen en een Engelsman. 
Het parcours werd slechter en slechter, natter, glibberiger en er stond een felle storm maar het fenomeen maalde door 
en de elementen kregen geen vat op hem. 
Geheel alleen kwam hij over de meet , tilde zijn fiets boven zijn hoofd en maakte een diepe buiging voor fiets en 
aanhang die toch met grote getale naar Zwitserland getrokken waren. 
Op de tweede plaats kwam wonder boven wonder de Engelsman Pidcock over de finish en derde werd de Belg Toon 
Aerts en dat voor een sport die puur Flandrien is een ware domper 
Keizer Mathieu voor de derde keer wereldkampioen en nu trainen voor de beste te worden in het mountainbiken en 
passant 
nog wat klassiekers meerijden en ik zeg U dat hij een niet te onderschatte favoriet is het FENOMEEN 
 
Wat zal de toekomst brengen en wat zal hij nog allemaal aan zijn palmares toevoegen en hoe vaak zullen wij nog 
genieten want dat hij nog veel zal winnen is wel zeker het FENOMEEN zal toeslaan. 
 
Wielergroeten 
Elly en Rene 
 
 



 16 
 

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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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 13.45 uur Achilles A1 – Fortuna/Delta Logistiek A1 
 
 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen wedstrijden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Opstellingen voor week 9 voor de vereniging Achilles in Den 
Haag 
     

3 Klasse: R1E Wedstrijdnummer: WK16385 
za 29/02 

KZ / Thermo4U 3 -  Achilles 3 15:25 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach  
Verzamelen 13:40 
Scheidsrechter R. Gerritsen    
Locatie De Koog in Koog ad Zaan 
     
A1 Klasse: AHKA Wedstrijdnummer: WK17137 
za 29/02 

Achilles A1 -  Fortuna / Delta Logistiek A1 13:45 

Dames Is bekend 

Heren Is bekend 

Coach Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Suurd 
Reserves Marlou de Reu, Yara Koene, Osayande Lyawe, Stef van den Brand 
Verzamelen 12:45 
Scheidsrechter A. vd Beukel    
Locatie Sportcampus Zuiderpark in Den Haag 
     
A2     
Opmerking Marlou, Yara, Osayande en Stef zie A1 
 
 
 
 
 
 

http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK16385
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=936
http://www.antilopen.nl/competitie/clubadmin/ws/wedstrijdformulier.asp?ci=2&n=true&r=true&ct=true&sr=true&wnr=WK17137
http://www.antilopen.nl/competitie/route.asp?google=true&loc=1564
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Volgende week 7 en 8 maart 

 
Achilles – Antilopen/Lancyr Deelen  
Achilles 2 – Antilopen/Lancyr Deelen 2 
Achilles 3 – Avanti/Post makelaardij 3 
Weidevogels 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – KZ Danaiden 4 
Twist 3 – Achilles 6 
Valto 9 – Achilles 7 
Achilles 8 – Sperwers 2 
Achilles A1 – KZ/Thermo4U A1 
Nieuwerkerk A1 – Achilles A2 
Achilles A3 is vrij 
Valto B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Nieuwerkerk B2 
Achilles B3 – DES B1 
KVS/Maritiem C1 – Achilles C1 
OZC C1 – Achilles C2 
Vriendenschaar C2 – Achilles C3 
Achilles D1 – RWA D1 
Achilles D2 – Excelsior D2 
Fortuna/Delta Logsitiek D4 – Achilles D3 
ALO E1 – Achilles E1 
ONDO E4 – Achilles E2 
Achilles E3 – Excelsior E2 
Dijkvogels E4 – Achilles E4 
Achilles Tijgers – KVS/Maritiem F1 
ODO F2 – Achilles Beren 
Achilles Wolven – Avanti Post Makelaardij 
F5 
 

Za 18.45 uur 
Za 17.20 uur 
Za 16.05 uur 
Za 15.25 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 16.55 uur 
Za 15.15 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 11.25 uur 
Za 14.00 uur 
 
Za 12.15 uur 
Za 14.55 uur 
Za 13.55 uur 
Za 15.45 uur 
Za 15.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.55 uur 
Za 10.10 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.10 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.10 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Rijneveen 
Zuiderpark 
Westwijk 
Vreeloo-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Kleine Vink 
 
Vreeloo-hal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
De Enk 
Sporthoeve 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Fortunahal 
Ockenburgh 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
Maasdijk 
Zuiderpark 
De Hofstede 
Zuiderpark 

 
 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag Zuiderpark 
 
 
Zondag Zuoiderpark 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 17-02 Marian Lijmbach 
 02-03 Olga van Reijn 
 16-03 Monique Alsem 
 23-03 Vera Rodriguez 
 30-03 Anneke Zoutendijk 
 
 
Bel even naar de kantine 
(3684814) of er iets te wassen is. 
Mocht het je niet uitkomen, 
probeer dan met iemand  te 
ruilen. Lukt dat ook niet, 
AARZEL DAN NIET OM Rene 
een belletje te geven: 06-20427206.  
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