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De reis
******
Door Leon van Dam
Het is weer zaterdag begin van de dag, tijd om weer met Brandon naar de
kangoeroes te gaan. Kleine meid ook mee, kan ze vast wennen voor volgend jaar. Brandon wordt dit jaar zes, dus
volgend seizoen gaat meneer over naar de Beren, Tijgers of Wolven. Ik weet niet of deze namen volgend seizoen
gecontinueerd worden, maar Brandon is gek op Draken en Achilles Draken
klinkt ook wel stoer…
Uiteraard is hij niet de enige kleine Pokémon die evolueert van Kangoeroe
naar Beer, Tijger, Wolf of Draak. De nieuwe lichting staat te popelen om zijn
of haar kwaliteiten te vinden en te ontwikkelen. Terwijl ik mijn koffie drink
kijk ik in het dik: wat kunnen de kids volgend jaar? Wat voor nieuws zullen ze
leren bij de Achilles Draken? En na de Draken naar de E, D, C, B waar de
kwaliteiten gevonden zijn en de ontwikkeling in volle gang is. Wat zullen de
kwaliteiten van mijn kids zijn? Verdedigend mes scherp en bot er op? Zijn het
pure schutters of zullen ze meer in de rebound komen? En hoe ontwikkeld
dat? Wat kunnen ze in de E? En in de D? Enz.
Na de A de senioren in. Waar zullen mijn kids landen? Zijn ze materiaal voor de hoogste regionen van de senioren of
vertonen ze hun kunsten in de hoge nummers?
Allemaal vragen en onzekerheden, maar weet je? De reis daar naar toe is nog ver en hopelijk hebben ze net zo’n mooie
en leuke reis daar naar toe als ik gehad heb. En op bestemming senioren gaat de reis intern verder en ga je gewoon door
met mooie verhalen maken.
Het is weer tijd om de kleine man te halen van de training. Het blije en rode hoofd suggereert plezier en inzet; de beste
basis voor de reis.
Aan het einde van de dag gaat mijn reis verder: het is weer tijd voor mijn eigen wedstrijd. De niet-meer-zo-nieuwe
lichting staat soort van te popelen om zijn of haar kwaliteiten te toetsen aan de realiteit en te onderhouden waar
mogelijk.
Puur naar mezelf kijkend, komt er vandaag een verdedigend mes scherp moment van mij en zit ik er per ongeluk even
bot bovenop? Heb ik vandaag de illusie van een pure schutter zijn of ga ik vooral rebounden?
En hoe gaat de ontwikkeling? Wat kan ik nog de komende jaren?
Allemaal vragen en onzekerheden, maar weet je? Mijn reis duurt voort en heeft al een hele berg aan mooie
herinneringen en anekdotes opgeleverd. Voorlopig ga ik nog even door met mooie verhalen maken en laten we dat
allemaal doen, want voordat je het weet is het eindpunt van de korfbalreis bereikt en is het tijd om de verhalen te
bundelen.
Leon van Dam
Corona-maatregelen Achilles (update 16/3)
*************************************
Steeds meer leden vragen hoe we bij Achilles omgaan met het (voorkomen van het)
coronavirus. Na de aanvullende maatregelen van de overheid uitgesproken op zondag
15 maart, de oproep(en) van NOC*NSF en het officiële statement van het KNKV
geldt ook voor HKV Achilles: tot en met maandag 6 april worden alle trainingen, alle
korfbalwedstrijden, alle tennisactiviteiten en ook alle sociale activiteiten,
vergaderingen en verhuringen afgezegd. Dit betekent dat ons veld en de Sportcampus
in de komende drie weken niet toegankelijk zijn. Lees het volledige artikel hieronder
op de website. In de tussentijd: pas goed op jezelf en elkaar!
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Advies NOC*NSF/KNKV
Na de aanvullende maatregelen van de overheid vandaag (zondag 15 maart), de oproep(en) van NOC*NSF en het
officiële statement van het KNKV geldt ook voor HKV Achilles: tot en met maandag 6 april worden alle trainingen,
alle korfbalwedstrijden, de tennisactiviteiten en ook alle sociale activiteiten/verhuringen afgezegd..
De kampavond (13 maart), het aanmelden voor het WAPC-kamp (15 maart), het themafeestje van de AC (20 maart), de
commissie-avond (27 maart), de Paasklaverjasdrive (3 april) en het HKF Alsem Live (4 april) zullen tot nader order
worden afgezegd of naar een later tijdstip verplaatst.
• Lees de website van NOC*NSF voor antwoorden op alle vragen over het Coronavirus & sport.
• Lees ook het artikel over het advies van NOC*NSF om alle sportbijeenkomsten af te gelasten.
• Meer lezen over de maatregelen vanuit het KNKV? 'Coronavirus updates'.
Algemene richtlijnen RIVM
Actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM.
Basishygiëne
Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht: De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep
en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Schud geen handen meer
• Gebruik papieren zakdoekjes
Veelgestelde vragen
Specifiek is de volgende informatie van het RIVM van belang. Kinderen en volwassenen die terug zijn gekomen uit een
gebied waar het Coronavirus heerst (of contact hebben gehad met mensen met het coronavirus) én nu
verkoudheidsklachten of verhoging hebben, moeten thuisblijven om uit te zieken en om anderen niet te besmetten.
Krijg je koorts én luchtwegklachten (hoesten en benauwd), bel dan de huisarts.
Zie de site van het RIVM voor antwoorden op veelgestelde vragen.
Foto(‘s) van de Week (7)
*********************
Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. Met het oog op
het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Herken jij iemand? Mail dan naar
archief@hkvachilles.nl! Wie-o-wie zijn deze vier spelers? Stuur je antwoorden via de mail of op Facebook. De
Archiefcommissie
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Sellicha (7)
**********

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 13, 52e jaargang

15 november 1989 Krijgt Crum terechtwijzing?

Nadat bondsvoorzitter geutjes al in zijn veertiendaags cursiefje in het Nederlands Korfbalblad z’n gal had gespogen over “leidinggevende
figuren in onze organisatie die menen te pas maar nog vaker te onpas hun mening over de korfbal-spelvormen te moeten geven”, heeft Die
Haghe thans een voorstel bij Rijndelfland ingediend om op de komende najaarsvergadering van het KNKV het misbruik maken van de
mogelijkheden welke Crum heeft om zich in de publiciteit te roeren, drastisch de kop in te drukken.
Crum heeft zich maar neer te leggen bij de duidelijke uitspraak van de overgrote meerderheid van de Nederlandse korfballers inzake het
behoud van het middenvak. Terecht wijst Die Haghe erop dat het willen opheffen van het middenvak slechts een eerste stap is naar het
verwerpelijke einddoel: alleen maar korfbal in de zaal.
Achilles zal bij de komende discussies – die overigens niet lang behoeven te duren – niet op de achtergrond mogen blijven. Het zou ook fijn
zijn als ons nationale team eens werd begeleid door een coach die bezielend met veldkorfbal bezig kan zijn. Het is toch eigenlijk wel stom van
onze meerderheid dat we het beste reclamemiddel voor mooi drievakkenspel in handen hebben gegeven van iemand die dat spel verafschuwt en
vermoordt. Met woorden en daden.
Naschrift: Fred Broers was de schrijver van bovenstaand artikel in de LK. Met een ruime meerderheid nam de
Algemene Vergadering van het KNKV op zaterdag 15 december 1989 een voorstel van het hoofdbestuur aan om het in
de competitie zonder middenvak te gaan doen. Stemverhouding: 48 voor, 33 tegen, 1 onthouding. De afdelingen
Rijndelfland en Friesland stemden bijna en bloc tegen: in onze afdeling viel er zelfs niemand uit de boot, in Friesland
slechts één. Sinds 1991 spelen we het spel van bal en mand zonder middenvak en met achttallen. De afdeling
Rijndelfland hield overigens op te bestaan op 1 juli 1999, wij zitten sindsdien in het district Noord-West.

Fred Broers
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Activiteiten Agenda Senioren
26-03
30-03
10-04
08-04

Vergadering advierraad Sport
Vergadering VVE
Paasklaverjas
Schoolkorfbal

15-05
26/6 – 29/6

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************
Helaas waren alle wedstrijden afgelast vanwege het Corona virus!!!
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Lustrum Giga Kangoeroedag
CR kamp

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
AGENDA:
20-03

Themafeestje F & E

Verjaardagenhoekje
*****************
Deze week hebben we 5 jarigen.
Als eerste viert op 19 maart Jaimy Trouwborst zijn 16e verjaardag. Een dag later (20maart)
is het feest voor Daniela Banshidhar-Sharma, zij viert dan haar 9e verjaardag. Op 21 maart
zijn Stef van den Brand, Klaas van der Noort en Thomas Hulsthorst jarig. Stef viert zijn 18e
verjaardag, Thomas zijn 13e, en Klaas zijn 9e.
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van:

Aanmelden WAPC-Kamp 2020
***************************
Let op; ook het aanmelden voor het WAPC-Kamp 2020 wordt voorlopig uitgesteld!
WAPC
BREAKING NEWS – ACHILLES C1 (BIJNA) KAMPIOEN
*****************************************************
Officieel is het nog niet, maar de kans is toch wel erg groot dat – mits zij doen wat zij het hele seizoen al doen – onze
C-jeugd zich dit seizoen zal plaatsen voor het eindtoernooi (NK) C-jeugd 1e klasse, wat dit jaar gehouden zal worden in
Oldeholtpade bij SCO. Het is alweer een tijd geleden dat een jeugdploeg van Achilles mocht deelnemen aan een
eindtoernooi.
Op dit moment staat onze C1 ongeslagen op de 1e plaats in de poule. Deze notering geeft rechtstreeks recht op
deelname aan het eindtoernooi (NK). Zaterdag 21 maart speelt de C1 de kampioenswedstrijd in Voorburg tegen
hekkensluiter VEO. Voor in de agenda: 12.00 uur! Eerder dit jaar werd er al drie keer ruim van hen gewonnen. Stiekem
beginnen wij alvast met vooruit kijken…
Op zaterdag 11 april zal het eindtoernooi plaatsvinden (een eindje weg in Oldeholtpade). Een mooie gelegenheid om
weer eens van ons te laten horen en in grote getalen af te reizen naar het pittoreske Friesland. Wij zouden natuurlijk
graag met een volle bus afreizen, maar dit kan alleen bij genoeg animo. Wil en kan je mee? Geef je nu alvast op bij
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frankfey76@hotmail.com. Er zal een kleine bijdrage worden gevraagd, maar de C1 belooft jullie een mooie dag te
bezorgen! Achilles meer dan een club!
Meer info volgt…. Tot zaterdag 21 maart, 12.00 uur in Essensteyn!
Groetjes,
Coaches Achilles C1
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CR- Nieuws
***********
Klaverjassen
I.v.m. het sluiten van de kantine door het Corona-virus ben ik nhelaas genoodzaakt de
klaverjasdrive een week uit te stellen.
Indien mogelijk wordt het dus 10 april.
Als jullie niet kunnen hoor ik dat graag.
De volgende koppels hebben zich opgegeven:
Patty – Gerard
Frank – Sander
Roelie – Ed
Simon – Tjitse
Dicky –Marcel
Wendela – Wout

Emmy – Belinda
Arie - Olga
Mark - Dennis

Olga
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Ledenlijst
*********

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn
Uitsluitend schriftelijk
Kokosnootstraat 119, 2555 XC Den Haag
Of via Email: ovreijn@casema.nl
Aangemeld als lid:

Jasmijn (J.) de Jong
Zie gemaild krantje

Overgeschreven naar niet-spelend lid:

Kelly den Heijer
Jamie de Bruin

Overgeschreven naar niet-spelend per einde seizoen:
Sander Nooteboom
Bedankt per 31-05-2020:

Jamie de Bruin

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.
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Pleunen
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:
Zaterdag

Zuiderpark

Geen!!

Zondag

Zuiderpark

Geen!!

Succes allemaal!!!
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Wedstrijdprogramma
Alle wedstrijden zijn tot nader order afgelast!!!
Oefenprogramma HKV Achilles veld, april 2020

Concept, datum: 08-03-2020
Over ruim een maand start het veldseizoen weer! Om weer even te wennen
aan de buitenlucht, het gras en aan je veldschoenen, zijn er weer
oefenwedstrijden gepland! Noteer de data zo snel mogelijk in je agenda! Let
op: wijzigingen zijn mogelijk, dus hou de website in de gaten!
Voor meer informatie over het KVS-toernooi van de toekomst: zie Brief
TvdT.
Heel veel plezier en succes met de start van het veldseizoen 2020!

Team
Achilles 1
Achilles 1
Achilles 1
Achilles 1

Tegenstander
CKC Maassluis 1
Phoenix 1
VEO 1
KOAG 1

Uit of
thuis
Uit
thuis
thuis
thuis

Datum
4 april
7 april
11 april
23 april

Tijd
12.00
Trainingsavond
14.30
Trainingsavond

Achilles 2
Achilles 2
Achilles 2
Achilles 2

CKC Maassluis 2
Phoenix 2
VEO 2
KOAG 2

Uit
thuis
thuis
thuis

4 april
7 april
11 april
23 april

10.40
Trainingsavond
13.00
Trainingsavond

Achilles 3

VEO 3
GKV

thuis

11 april
9 april

13.00
trainingsavond

Achilles 7

Avanti 5

Uit

4 april

11.00

Achilles A1
Achilles A1

Sporting Delta A1
KCC A1

thuis
UIT

4 april
11 april

10.00

Achilles A2
Achilles A2

KVS-toernooi van de
toekomst
KCC A2

UIT
UIT

3 april
11 april

18.30

Achilles A3

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

3 april

18.30

Achilles B1
Achilles B1

ALO B1
CKC Maassluis B1

UIT
Uit

4 april
11 april

12.00
11.00
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Achilles B2

CKC Maassluis B2

Uit

11 april

10.00

Achilles B3

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

3 april

18.30

Achilles C1

NK

Achilles C2

Reserve voor C1 bij NK
ALO C1

11 april
Nog onbekend

Trainingsavond

Achilles C3

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

11.15

Achilles D1

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

11.15

Achilles D2

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

11.15

Achilles D3

ALO D2

Nog onbekend

Achilles E1

Die Haghe

UIT

4 april

09.00

Achilles E2

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

08.30

Achilles E3

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

08.30

Achilles E4

CKC Maassluis

thuis

11 april

10.00

KVS-toernooi van de
Achilles Tijgers toekomst
Achilles Tijgers ALO F1

UIT
Uit

4 april
8 april

08.30
17.30

Achilles Beren

ALO

Uit

8 april

17.30

Achilles
Wolven

KVS-toernooi van de
toekomst

UIT

4 april

08.30

11 april
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Volgende week maart 28 en 29 maart

Alle wedstrijden zijn afgelast!!

ZAALDIENSTEN
Zaterdag

Zuiderpark

Zondag

Zuoiderpark

WASROOSTER
16-03 Monique Alsem
23-03 Vera Rodriguez
30-03 Anneke Zoutendijk
06-04 Coby Linse
13-04 Marian Lijmbach

Bij verhindering zelf voor een
vervanger zorgen!!!
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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