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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 

 



 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Achilles 100 jaar 4 
 
Foto van de week 4 
 
Sellicha 5 
 
TC 7 
 
Ziekenboeg 7 
 
Activiteiten Agenda Senioren 8 
 
Uitslagen afgelopen weekeinde 8 
Uitslagen / standen poule Achilles 1 8 
 
Wedstrijdverslagen 9 
 
WAPC Wat Was 13 
 
WAPC-nieuws 15 
 Agenda 15 
 Verjaardagenhoekje 15 
 Kampnieuws 15 
 
Ledenlijst 17 
 
Inzamelingsactie´s 18 
 
 
 



 4 
 

Achilles 100 jaar! 
************** 

 
Maandag 13 januari kwamen drie leden van de Archiefcommissie (Monique 
Overwater, Steven Broers en Harald Braakman) bijeen op het Pomonaplein voor 
de eerste Jubileumboekbijeenkomst. Je kan niet vroeg genoeg beginnen! De grote 
lijnen zijn uitgezet, de eerste stap is gezet. Het rijke archief bevat schatten aan informatie en dat komt goed van pas.  
 
Ongetwijfeld zijn er Achillianen die ergens op zolder of in een schoenendoos krantenartikelen, programmaboekjes of 
foto’s in hun bezit hebben waar ze jarenlang aan het verstoffen zijn. De Archiefcommissie is geïnteresseerd in dit 
materiaal, wie weet welke pareltjes er nog tevoorschijn komen? Welke Achillianen zijn nog in het bezit van een oud 
(ex)sponsorshirt dat niet meer gedragen wordt? We nemen het graag in ontvangst. 
 
Er zijn duizenden foto’s in het archief aanwezig waarvan een aanzienlijk gedeelte is gescand. Kennen wij alle personen 
die op de foto’s staan? Nee, absoluut niet. 
We gaan de onbekenden opsporen en hebben jullie hulp nodig.  
De Website Commissie is geïnformeerd over dit initiatief. Binnenkort gaan we van start met twee nieuwe rubrieken op 
de site. 
 
Foto van de week 
De clubarchivaris doet 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! 
Met een instructie vragen wij jullie om de onbekende personen te herkennen. 
Voorbeeld:   

 Wie is de 2e persoon van links op de achterste rij  
 Wie is de 4e persoon rechts op de voorste rij   

Als jij iemand herkent, mail dan naar archief@hkvachilles.nl. 
 
Sellicha 
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 (en nu nog steeds) een 
korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen 
(oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars 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 N.K.B.-voorzitter 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, steeds aangevuld met een naschrift. 
 
Harald Braakman 
archief@hkvachilles.nl. 
 
 

Foto van de week 
 
De clubarchivaris doet 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!  
A.h.v. van een instructie vragen wij jullie om de onbekende personen te herkennen. 
Voorbeeld:  

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->wie is de 2e persoon van links op de achterste rij  
<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->wie is de 4e persoon rechts  op de voorste rij  
 

Als jij iemand herkent, mail dan naar archief@hkvachilles.nl. 
De Archiefcommissie 
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Foto van de week 
*************** 

 
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. 
Harald Braakman 
 
Ik probeer in principe wekelijks een aantal foto’s aan te leveren. 
Aantal voorbeelden: 

 Pasfoto’s van Achillianen maar de namen zijn onbekend 
 Ploegenfoto’s waarvan we de namen van spelers willen achterhalen 

 
 

Sellicha 
******* 

 

  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 (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met 
dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim 
twee jaar eerder dan de Hagenaars 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. 
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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 N.K.B.-voorzitter 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, aangevuld met een naschrift. 
Harald Braakman 
 
Leeuwenkrabbels nummer 45, 56e jaargang 15 juni 1994   Coca Cola  
Afgelopen, over, tijd om af te kicken. Kunnen we weer eens wat anders drinken, glaasje karnemelk of zo. Of de hele actie 
actie nou zo’n geweldige PR voor Achilles is geweest: alles wat er in de andere bladen over ons is geschreven de afgelopen 
weken hield verband met onze Coca-Cola gekte. De geweldige fanatieke verzamelaars die het nog bekend te maken 
waanzinnige aantal hebben vergaard verdienen een groot compliment. Stel dat we inderdaad het sponsorcontract winnen.! 
Denk je dat de spaargekte voorbij is, vallen we direct in een nieuwe actie. Nu kunnen we geld  
verdienen door het sparen van de vleugels van het Always-maandverband. Dus wéér de winkels in.....  
 
Naschrift Harald: In de aanloop naar het WK voetbal 1994 in de USA organiseerde Coca Cola in maart een leuke actie 
voor sportverenigingen. Een sponsorcontract ter waarde van 10.000 gulden verdienen? Zorg dan dat je de meeste Coca 
Cola wikkels verzamelt! Dat hebben we geweten, onder de bezielende leiding van Anita van Leeuwen ging de jeugd aan 
de slag. Maar ook de overige leden, hun familie, oud-leden, je kon het niet gek genoeg verzinnen maar de eerste helft van 
1994 was het 1000% Cola-mania op de club! En het mooie is, Achilles werd de winnaar, weer kampioen van Nederland! 
Maar liefst 200.168 wikkels (de B1 was de ploegenwinnaar met 91.339 wikkels). De B1 is overigens stijlvol gefêteerd, een 
verzorgde dag Duinrell en het vervoer heen en terug was per limousine. 
 
Vragen? Laat het mij weten. 
 
Groeten, 
Harald 
 

TC 
*** 

 
Aanmelding KNKV-scheidsrechter 
Na de vervelende berichten van afgelopen weekend over de sportieve sanctie de Achilles 
opgelegd heeft gekregen, hebben al een aantal spelers interesse geuit naar op de opleiding 
tot KNKV-scheidsrechter. Zo is een diploma nodig om wedstrijden extern voor de bond 
te kunnen fluiten. Zo hopen we in de aankomende jaren een grote poule aan scheidsrechters 
op te kunnen bouwen en meer wedstrijden extern kunnen fluiten. Nu betalen we de boete 
en ondergaan we een sportieve sanctie (totaal 6 punten in mindering, verdeelt over de 
wedstrijdploegen in de senioren).  
Mocht jij Achilles ook willen helpen en af en toe een wedstrijd extern willen fluiten? Meld je dan aan voor de opleiding 
bij Commissie Wedstrijdzaken wedstrijdzaken@hkvachilles.nl. Je fluit, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider 
of een KNKV Beoordelaar, zoveel wedstrijden (wedstrijdkorfbal) als nodig zijn om het examen (Proeve van 
Bekwaamheid) met goed gevolg af te leggen. Je leert in de praktijk.  
Achilles betaalt de kosten die komen kijken bij de opleiding. 
 
Commissie Wedstrijdzaken 
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Ziekenboeg 
*********** 

 
Connie Burgers in de lappenmand 
 
Een aantal van jullie hebben het wellicht al gehoord. Connie Burgers 
is vorige week gevallen en heeft daarbij haar scheenbeen door midden 
gebroken. Na een operatie en de fantastische hulp van 
verpleegkundige Martijn Schaap (Achilles 5) in het ziekenhuis, ligt zij 
inmiddels in Mechropa met de fantastische hulp van revalidatie arts 
Renske Lelieveld (ook Achilles 5). Het bestuur wenst Connie 
natuurlijk van harte beterschap. 
 
Wanneer je een kaartje wilt sturen kan dat, naar Mechropa t.n.v. Connie Burgers (kamer 156), Scheveningseweg 96, 2584 
AC Den Haag. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

31-01 Pub quiz 07-03 
26/6 – 29/6 

Bier pong toernooi 
CR kamp 

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

 
Achilles – Noviomagum 23-33 
Achillrs 2 – Noviomagum 2 12-13 
Achilles 3 – AW.DTV 3 23-21 
Sporting Trigon 2 – Achilles 4 21-21 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 12-16 
Dijkvogels 3 – Achilles 6 15-16 
Achilles 7 – TOP/SolarCompleet 7 22-10 
Achilles 8 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Noviomagum 23-33 
MIA – Dindoa 25-35 
Antilopen/Lancyr Deelen – KVA 19-27 
Die Haghe – Nova 28-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Achilles 8 6 1 1 13 200 178 22 0 
Dindoa 8 6 0 2 12 218 180 38 0 
KVA 8 5 2 1 12 242 198 44 0 
Die Haghe 8 5 0 3 10 182 160 22 0 
Antilopen/Lancyr D. 8 3 2 3 8 191 196 -5 0 
Noviomagum 8 3 0 5 6 198 202 -4 0 
MIA 8 1 1 6 3 178 228 -50 0 
Nova 8 0 0 8 6 153 220 -67 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles slikt bittere pil 
Koploper Achilles leed in eigen huis een kansloze nederlaag tegen Noviomagum (23-33). 
“We begonnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd,” oordeelde Achillescoach De Vries. De Vries was niet te benijden 
bij het maken van zijn opstelling: “Door ziekte en blessures konden wij de afgelopen weken niet volledig trainen en spelen 
en afgelopen week spande wel de kroon met in feite slechts vier basisspelers”. Dat brak het vlaggenschip van Achilles 
uiteindelijk op tegen de Nijmeegse formatie: “Ons rampscenario werd deze zaterdag bewaarheid tegen een effectieve en 
taaie tegenstander als Noviomagum. Een mogelijk resultaat van de kwakkelende weken”. Daar bovenop blesseerde 
topschutter Danique de Bruijn zich vlak voor de wedstrijd aan haar hand. 
In de eerste helft bij 5-4 kende de thuisploeg haar enige voorsprong. Tot de rust bleef de schade beperkt tot 10-14, een 
achterstand die niet onoverbrugbaar leek. Na de rust kwam Achilles met dank aan een aantal wissels (Joël Sanches, Sterre 
Groen en Rick Pot) goed terug tot 14-16. “In die fase zouden we eigenlijk sober moeten verdedigen waardoor je naast 
Noviomagum komt en er eventueel overheen kunt,” hoopte De Vries, maar door onder andere drie strafworpen en twee 
vrije ballen tegen in deze fase gebeurde dat niet. De Nijmegenaren liepen uit naar 18-25. Voor Achilles restte niets dan 
pompen of verzuipen. De Vries gaf de opdracht tot gedwongen bal veroveren. “Noviomagum schoot ons er toen beheerst 
vanaf helaas”.  
De Vries was allerminst tevreden over de wedstrijdleiding: “We hadden het zelf vandaag niet, maar ondanks dat ik de 
scheidsrechter in mijn commentaar achteraf erbuiten probeer te houden, zeg ik er dit keer wel iets van”. De Vries vervolgt: 
“Als onder andere twee keer Noviomagum op cruciale momenten een gemiste stip mag overnemen en twee onnodige 
gele kaarten gegeven worden, dan speel je op meerdere momenten tegen twee tegenstanders en is hij in fases te bepalend 
in plaats van dienend”. De scheidsrechter werd beoordeeld en verloor volgens De Vries zichzelf door de verblindende 
dwang om het ‘ultragoed’ te doen. “Ook leidsmannen kennen kennelijk leerpunten,” besluit De Vries. 
Komend weekend staat de volgende uitdager alweer klaar. Op bezoek bij nummer twee KVA in Amstelveen moet de 
koppositie verdedigd worden. Dat wordt een pittige klus voor de Haagse ploeg die eerder dit seizoen thuis gelijk speelde 
tegen de Amstelveners.  
 
Achilles 1 – Noviomagum 1 
Vanaf deze week begonnen de revanches. In de uitwedstrijd tegen Noviomagum, in het verre 
Nijmegen, speelden wij een goede wedstrijd en gingen we met de punten naar huis. Maar dat 
zou deze week wel een ander verhaal worden bleek al snel.  
Inmiddels is wel bekend dat wij meestal in de eerste helft even moet inkomen en dat we de 
tweede helft vlammen. Dat was in deze wedstrijd ook het geval, wat betreft de eerste helft dan. 
We begonnen met een 1-3 achterstand en deze werd door Noviomagum uitgebreid tot 10-14 in de rust. Door 5 statische 
kansen tegen (vrije ballen of strafworpen), maak je het jezelf dan onnodig lastig. Noviomagum speelde slim en had twee 
heren rondlopen die gemakkelijk van afstand scoorden.  
In de rust hebben we de koppen bij elkaar gestoken en tegen elkaar gezegd dat we echt voor elke bal moesten vechten. 
Met een aantal tactische wissels kwamen we nog tot 14-16, 15-17, 16-18 en 18-20. Helaas is het ons niet gelukt om 
dichterbij te komen en zo is Noviomagum uiteindelijk met de winst er vandoor gegaan. Noviomagum bleef tot het einde 
scherp en bleef scoren. Knap van hun! Dat mag ook wel eens gezegd worden. 
Het zat ons deze week niet mee: zieken, blessures en een scheidsrechter die de wedstrijd nogal heeft doen bepalen. De 
scheids is zeker niet de reden geweest waarom wij deze pot hebben verloren, maar hij heeft het verloop ervan voor 
Achilles zeker wel op een negatieve manier bepaald. Dat is erg jammer, maar voor nu niks meer aan te doen. We mogen 
balen van deze verloren punten, maar dinsdag op de training moeten we er met z’n allen weer staan. We staan nog steeds 
op koppositie, 1 punt boven Dindoa en KVA. Die koppositie willen we behouden en daar gaan we dan ook alles aan 
doen. Volgende week staat KVA uit op het programma, dat wordt dus een pittige wedstrijd. 
Bedankt voor de support en we hopen jullie volgende week weer te zien!  
 
Daphne  
 
Achilles 2 - Noviomagum 2 
Na de domper van het daadwerkelijk zien van de twee punten in mindering, was Team Twee afgelopen zaterdag gebrand 
op een overwinning. Dindoa was dankzij deze twee punten alleen koploper, maar.. De return komt nog. Alles nog in 
eigen hand dus! Elke week een finale, met als eerste horde: Noviomagum. Uit werd er met 16-22 gewonnen,  
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maar dat was wel in een compleet andere samenstelling. Volle bak gaan, 100% energie leveren en werken voor elkaar: dan 
zou er niets aan de hand moeten zijn. 
Waar wij nog even leken te moeten warmdraaien, startte ‘Novio’ voortvarend, we kwamen (te) snel 0-2 achter. Gelukkig 
trokken we de boel daarna gewoon weer gelijk en wisten we een klein voorsprongetje te pakken. Verdedigend stond het 
inmiddels prima, maar aanvallend verliep de boel nog wat stroef en was het niet bepaald een doelpuntenfestijn. Eén vak 
had het met name zwaar, omdat de rebound lastig in te vullen was. Zoeken naar de juiste kansen duurde daardoor lang, 
herhalen kostte veel moeite. Vlak voor rust kregen we nog een stippie mee, maar die was helaas niet aan ons besteed. Bij 
rust was het 8-6. 
Na rust kwam Kelly op de plek van Anne, om wat meer reboundkracht in te bouwen. Hoewel dat redelijk lukte en de 
goede kansen er zeker waren, was het Noviomagum dat sterker de rust uit kwam. We zagen ons kleine voorsprongetje 
als sneeuw voor de zon verdwijnen, ons eerste doelpunt in de tweede helft kwam pas na ruim een kwartier. Met man en 
macht werd nog geprobeerd om de overwinning binnen te slepen, o.a. Rick en Sterre brachten nog wat frisse energie en 
doelpunten, maar dichterbij dan 12-13 kwamen we helaas niet meer. 
Een flinke teleurstelling: Dindoa staat nu echt ‘los’. Zaterdag verdienden we de overwinning helaas niet echt, toch was 
het een onnodige nederlaag. Maar laten we eerlijk zijn: met 12 doelpunten ga je niet veel wedstrijden winnen. Ondanks 
dat het geen ‘finale’ meer is, hebben we met KVA een pittige wedstrijd op het programma aankomend weekend, in eigen 
huis werd het 15-14. De schouders er onder en zorgen dat wij ‘gewoon’ weer winnen. Ondertussen zullen we moeten 
hopen dat Dindoa in de resterende zes wedstrijden nog een foutje maakt. 
Publiek dat weer aardig aanwezig was & wissels: ontzettend bedankt, aan jullie lag het in elk geval niet! 
 
Desiree 
 
Achilles 3 – AW.DTV 3 
Dit was een zeer belangrijke wedstrijd en het waren punten die we moesten 
pakken om nog mee te doen in het klassement. Vorige wedstrijd tegen 
AWDTV 28-17 verloren dus we wisten dat we er flink tegenaan moesten. 
De hele wedstrijd ging het gelijk tegen elkaar op waarbij de verdediging van 
AWDTV regelmatig ineens ging achterverdediging. Al die 3e teams doen dat tegenwoordig dus daar konden we goed 
mee omgaan maar het was wel zoeken naar de juiste kansen. Ruststand 9-9, niks aan de hand alleen blijf aanvallend de 
rust bewaren en naar de goede kansen zoeken en maakt in de verdediging nou geen domme foutennnnnn. Ja want we 
hebben aardig wat vrije ballen en stippen slordig weggegeven, we hebben geluk dat ze er totaal wel 4 gemist hadden. 2de 
helft ging het ook gelijk op waarbij het verschil niet meer dan 2 werd, er werd flink gewisseld om deze belangrijke pot 
binnen te slepen en dat is uiteindelijk gelukt! Met een voorsprong van 3 punten 1 minuut voor tijd was het pas zeker dat 
we gewonnen hadden. Goed uitgespeeld, koppie erbij gehouden er verdient gewonnen. 
 
Robbin Noorlander 
 
Sporting Trigon 2 – Achilles 4 
Een punt gewonnen hoor…..’, lief van Twan. Maar zo voelt het HE-LE-MAAL niet. ‘Ik begrijp dat het nu nog niet zo 
voelt’, aldus Twan 1 minuut na het einde van de wedstrijd. Ik kreeg de stip om mijn oren die de gelijkmaker was in het 
duel tegen Sporting Trigon 2. En Twan; het is nu zondagmiddag 12:25 uur en het voelt nog steeds als verlies, maar dat 
heeft meer te maken met een potje anti-korfbal waarmee de Leidenaren zich gisteren een punt toe-eigenden. Enfin, terug 
naar het begin van de wedstrijd. 
 
Na het laatste treffen met Trigon in Zuiderpark, waarbij we de punten overigens in Den Haag hielden, maakten we ons 
wederom op voor een fysiek potje.  
Zaterdagmiddag, een luidruchtige hal, een handje vol supporters van Trigon, een overdreven uitgedoste reservebank 
compleet met hoofdcoach, bijcoach, extra coach, plaatsvervangend-extra-coach en waterdrager in een sjiek jasje: chapeau! 
Wij daarentegen doen het op z’n Haags; doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Behalve onze huisfries, die maakt 
het altijd een beetje gekker…. maar daarover later meer. 
Achilles 4 vloog er stevig in, kwam lekker op voorsprong maar liet de Leidenaren gemakkelijk terug komen. 
Desalniettemin lieten wij ons niet uit het veld slaan en probeerden wij deze wedstrijd netjes uit te ballen. Daar was Achilles 
4 namelijk voor gekomen: een potje korfbal. Sporting Trigon 2 had duidelijk andere intenties. Een robbertje stoeien 
vloeide uit in een meer dan vriendschappelijk potje worstelen in en om de korf. De scheidsrechter probeerde de 
rugbywedstrijd in goede banen te leiden, maar vergat duidelijke grenzen te trekken, met als resultaat gezellige onderonsjes 
in het veld en met de reservebank van Trigon. Tjitse had genoeg van de knuffelpogingen van zijn heer, die op zijn beurt 
met massa’s inzet onze heer stelselmatig tegen de grond werkte…. Note to Tjitse: de tegenstander vindt jou ook 
vervelend. Zoals je dochter zegt: ‘papa niet zeuren, gewoon doorgaan!’. 
De rust zorgde voor wat rust in de ploeg (hahaha NOT, jullie waren er ook bij). De tweede helft bleven beide ploegen 
dicht bij elkaar qua score én fysiek contact. De scheids wilde zich er liever niet mee bemoeien, dus kon er voor Trigon 
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nog een schepje bovenop! Het scoreverloop onthoud ik eigenlijk nooit, excuses daarvoor. Het belangrijkste doelpunt 
blijft dan wel weer bij. Marieke werd de laatste minuten in de ploeg gebracht en met haar eerste en enige doelpoging trof 
zij geen korf… de bal ging namelijk geruisloos door de mand: 20-21 in ons voordeel!  
 
Maar zoals eerder beschreven, werd de wedstrijd 1 minuut later beslist door Trigon: 21-21. Geen puntverlies op een 
directe concurrent, en dat was het belangrijkste. Achilles 4 staat dus nog steeds ongeslagen op de 1e plaats, met drie 
ploegen op 3 punten achterstand, waaronder Sporting Trigon 2. 
Na de wedstrijd geen tijd om te douchen, gauw door naar Zuiderpark waar Achilles 1,2,3 zich klaarmaakten voor hun 
wedstrijden. ‘Nog wel even fris en fruitig op de reservebank plaatsnemen', dacht Katrien… (hahaha NOT, jullie waren er 
ook bij). Note to Katrien: douche-gel voor ONDER de douche, deo voor ONDER de oksels. 
 
Groet, 
Audrey 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 22-20 
GKV/Enomics A1 – Achilles A2 13-22 
Achilles A3 – Fortuna/Delta Logistiek A4 12-20 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1  
Achilles B2 – Olympia B2 7-7 
DES B1 – Achilles B3 5-1 
TOP/SolarCompleet C2 – Achilles C1 6-15 
Achilles C2 was vrij 
Achilles C3 was vrij 
Olympia D1 – Achilles D1 8-15 
ODO D1 – Achilles D2 20-1 
Achilles D3 – Lynx D1 0-10 
Achilles D3 – Futura D2 0-13 
Achilles E1 – Dijkvogels E1 10-11 
RWA E3 – Achilles E2 10-13 
Achilles E3 was vrij 
Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E3 12-2 
ONDO F1 – Achilles Tijgers 8-32 
Fortuna/Delta Logistiek F2 – Achilles Beren 18-10 
Achilles Wolven – Excelsior F2 3-1 
 
De F3 mocht het vandaag opnemen tegen Excelsior F2. Excelsior is een ploeg met weinig lengte, maar dat zegt vrij 
weinig. De laatste weken heeft de F3 moeite om de korf te vinden, genoeg kansen maar ze willen er niet in helaas. Voor 
de wedstrijd hadden we wat doelen gesteld. Het eerste doel was om de eerste tien minuten geen goals door te laten. 
Daarnaast zouden we proberen om de kansen af te ronden. Doel 1 was zeker geslaagd de eerste tien minuten, het stond 
namelijk 0-0. Het tweede doel was dus wat moeilijker, weer kansen genoeg maar toch moeite met het vinden van de korf. 
Eigenlijk hadden de coaches weinig aan te merken, het ging gewoon goed. Gelukkig scoorden we de tweede tien minuten 
wel de 1-0! EN we hadden er nog steeds nul doorgelaten. Spannend bleef het wel, een 1-0 voorsprong is nou niet erg 
ruim. In de laatste 10 minuten maakten we de beslissing door de 2-0 en een snelle 3-0 kwam er achter aan! Excelsior 
scoorde de 3-1 nog en zo werd het een mooie einduitslag. Wat hebben deze kanjers weer goed gespeeld, één doorlaten is 
natuurlijk super goed!! Volgende week gaan we met de training lekker veel schieten en dan gaan volgende week alle kansen 
vallen!   
Wesley en Selene 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 
AGENDA: 
07-02 Spelletjesavond vanaf de D 13-03 Kampavond 
28-02 HIJS HOKIJ 20-03 Themafeestje F & E 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 4 jarige. Als eertse viert op 4 februari Hannah Brauer haar 17e 
verjaardag. Op 9 februari wordt Jordi Jongsma 19 en Semm Hulsman 9 jaar. De laatste deze 
week is Bregje van der Veen, zij wordt 10 februari 13 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
 
 
 

Kampnieuws! 
************ 

 
SAVE THE DATE! 
 
Goed nieuws! Het is weer bijna zover, de kampfilm en de kampkrant zijn bijna af… Dat betekent: kampavond! Na een 
geweldig kamp in Alphen afgelopen jaar, staat de kampfilm weer klaar om vertoond te worden! Op vrijdag 13 maart kan 
je dan ook komen kijken naar de kampbeelden. En niet te vergeten, ook aan de kampkrant wordt nog hard gewerkt, deze 
krijgen alle kampgangers van 2019 mee naar huis! Aangezien we afgelopen jaar wederom een grote groep kinderen 
hadden, spelen we de kampfilm maar liefst twee keer af. De eerste ronde start om 19.15u, deze ronde is voor de kleinste 
kampgangers (kangoeroes, F, E & D). De D1 kan i.v.m. de trainingstijd evt. bij de tweede ronde aansluiten. De tweede 
ronde start om 20.30u, deze ronde is voor de oudere kampgangers (C, B & A).  
 
Wij hopen dat jullie allemaal komen kijken en natuurlijk zijn ouders, verzorgers, broertjes en zusjes ook van harte welkom. 
Ben jij nog niet mee geweest op kamp, maar wel nieuwsgierig naar hoe dat nu is? Dan is het misschien wel een leuk idee 
om te komen kijken, dan wil je vast volgend jaar ook mee! 
 
Kampavond: vrijdag 12 maart (19.15 uur & 20.30 uur): zet in je agenda! 
 
Naast de kampfilm van afgelopen jaar, wordt er achter de schermen natuurlijk ook al weer hard gewerkt aan het WAPC-
kamp 2020. Nadat jullie vrijdag 13 maart naar de kampfilm hebben gekeken, kun je je dan ook al weer snel aanmelden 
voor het WAPC-Kamp 2020! Het kamp vindt plaats van 18 juli – 25 juli 2020. De afgelopen jaren bleek het WAPC-
Kamp een absoluut succes, dit was terug te zien in de aanmeldingen. Het kamp zat vorig jaar in een uur vol! Ook dit jaar 
hebben we weer een beperkt aantal plaatsen (ongeveer 95 kinderen). Om alle kinderen een gelijke kans te geven op een 
aanmelding, vermelden wij hieronder de datum waarop de inschrijvingen open gaan. Let op! Wij hebben per 
leeftijdscategorie een beperkt aantal plaatsen, dit heeft o.a. te maken met de indeling en de plekken in de slaapzalen. Na 
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je aanmelding zul je dan ook zo snel mogelijk (in de loop van de week) een bericht van ons ontvangen of wij uw 
aanmelding kunnen bevestigen. Wees er dus snel bij, want vol = vol! Hopelijk heb jij er weer net zo veel zin in als wij?! 
 
Meld je vanaf zondag 15 maart 15.30u aan voor het WAPC-Kamp 2020!  
 
Namens de hele kamporganisatie, 
Met vriendelijke groet, 
 
Frank Baars & Julia Baak  
 
 
 
 
 
 

 
 



 18
 

 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 spelend lid: Daniek Suurd 
 
Bedankt als lid: Merel Gross 
 
Olga 
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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. 
 
 

 
 
 
 


