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Hoofdartikel

Voortgang Visie Achilles
*********************

Vorige week hebben we het artikel van Steven Broers gelezen. Een goede 
uiteenzetting vanuit zijn ervaring die stof tot nadenken geeft. Het sluit wat ons 
betreft naadloos aan op het traject dat we gestart zijn met de eerste commissieavond, om de koers van Achilles 
inzichtelijk te maken. Oorspronkelijk zouden we het vervolg hebben gehad op 27 maart; om op die avond eenduidig de 
gewenste antwoorden en dilemma’s terug te geven. Deze sessie heeft vanwege de corona maatregelen niet plaats 
kunnen vinden; de antwoorden hangen dan ook nog in de lucht. 

Onze insteek is nog steeds om het pad dat we samen gestart zijn in januari, netjes samen weer op te pakken en af te 
maken. Ondanks dat er momenteel veel gezoomd, geTeamed, Skyped en FaceTimed wordt, zijn wij van mening dat de 
sfeer, dynamiek en discussie die de eerste sessie ontstond, niet virtueel te vangen zijn. Ook al zijn de instrumenten nog 
zo goed. Dat doen we toch echt in de Vlonder, zolang die er nog staat. 

De tweede sessie wordt zo snel mogelijk gepland wanneer premier Rutte heeft aangeeft dat het weer kan. Het proza van 
Steven nemen we mee als waardevolle input. Want hij snijdt goede punten aan. Punten die in de eerste sessie naar 
boven zijn gekomen zullen zeker dilemma’s meebrengen. Zoals bijvoorbeeld (even inzoomend) de spanning tussen de 
absolute top willen bereiken versus het puur nastreven van de vriendschap en verbondenheid. Of is dat wellicht een 
schijntegenstelling? Een ander dilemma: grote ambities willen hebben versus (dan) krachtig invulling kunnen geven aan 
de noodzakelijke er bijhorende verantwoordelijkheid?
Ons doel was en is deze dilemma’s (weer) bij de horens te vatten, net zoals Steven dat in zijn jaren als voorzitter eerder 
heeft gedaan, en met elkaar keuzes te gaan maken: “dit wel, en dat dus dan niet”.
In de tweede sessie worden de uitkomsten van de eerste teruggegeven, de rode draad eruit gehaald en willen we devisie 
verder concreet maken. Samen. Zodra de mogelijkheid zich voordoet, zullen wij dan ook een geschikt moment prikken.

Hopelijk tot snel weer, gewoon in de Vlonder.

Namens het bestuur,
Groet,
Sten en Vincent



Van het BestuurVan het Bestuur
**************

Achilles en Van Nieuwenhuijzen zetten samenwerking voort

Het bestuur is blij te kunnen melden dat de A1 van Achilles ook volgend seizoen 
onder leiding staat van Arjen van Nieuwenhuijzen. Sander Suurd blijft als assistent onderdeel van de staf. De functie 
ploegbegeleider staat vooralsnog vacant, omdat Annemarie Linse heeft aangegeven hier na dit seizoen mee te stoppen. 
Via deze weg willen we Annemarie bedanken voor al haar inzet.

Groet, 
Tjitse

Foto van de Week (11)
*******************

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
Editie 10 leverde weer een aantal reacties op. Jullie clubarchivaris is onder de indruk van jullie betrokkenheid. Houd dat 
vast! Aan de slag met de vier jeugdige Achillianen die nu waarschijnlijk rond de 44 en 55 jaar oud zijn, in ieder geval is 
de foto rechts een lid van de Arndts familie!

De Archiefcommissie 

Sellicha (11)
**********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 29, 36e jaargang 20 februari 1974                       Met z’n allen..........
Naar de Vlonder zaterdagavond, waar we onder leiding van de Raad van Elf ons eerste grootse carnavalsfeest gaan 
beleven. Ons volkslied schijnt die avond te worden: maor wie holt van mekaar. Er lijkt wel wat onenigheid te zijn over 
de versie van dit schone lied van Hydra of ene Hoeben. In het laatste geval is het meenemen van een suikerbiete wel 
aan te raden, maar misschien heeft u die nog overgehouden van een rally van enige jaren geleden.
Hoe het ook zij: we geven ons zaterdag allemaal in het volste vertrouwen over aan Prins Ton de Eerste. ALAAF! Om 
half negen dus, verkleed in de ALAAFLONDER.

Naschrift :Carnavallen op Achilles, het is vaker gedaan! Prins Ton de Eerste is Ton Hoogwater. Voor de volledigheid 
van dit stukje carnavalgeschiedenis nu de andere leden van de Raad van Elf: Ferry Reijerse, Bart Reuten, Annet 
Lievaart, Hans van der Laan, Co (ik vermoed Frans Cowan die door menigeen als Co werd aangesproken), Jan J. (? Wie 
lost het raadsel op?), Frank Muller, Fred Broers, Kees Vermeulen en Cor van Rijn. Een jaar later werd Prins Ton 
opgevolgd door Prins Bart (Reuten).





Carnaval in de Vlonder in 1982

Foto(‘s) van de Week (12)
**********************

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! 
Wederom reacties op de foto’s, jullie zijn geweldig. Leden, oud-leden en zelfs buitenstaanders komen met namen. Een 
welgemeend applaus voor al jullie bijdragen. Stuur je antwoorden via de mail of op Facebook.

De Archiefcommissie

Sellicha (12)
***********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 26, 50e jaargang 10 februari 1988         C1 – Dijkvogels C1 11-1)
De wedstrijd begon. Na een paar minuten scoorde Mark 1-0 (neem dat voortaan wel op, Frank). Daarna scoorde 
Patrick 2-0! Wisselen. Jürgen stond vrij, hij gooide,sh.. mis! Maar daarna toch nog gescoord: 3-0. Daarna nog een paar 
kansen, maar nee! Rust.
Mark werd gewisseld met Jeroen en Kirsten werd gewisseld met Cathelijn. Al gauw in de tweede helft scoorde Frank 4-
0! Wisselen. Daarna ging het wat sneller met de doelpunten. Patrick scoorde 5-0 en kreeg een paar minuten later een 
strafworp. Het was doodstil, behalve op de andere velden dan,hij schoot......mis! Volgende keer beter.
O ja, de tegenpartij kreeg ook een strafworp: gemist!!! Pietie scoorde vlak onder de paal raak (6-0)! Alweer wisselen. 
Frankie scoorde 7-0. Dijkvogels had de bal. Een van hen wou een doorloop nemen. Patrick hinderde hem: strafworp. 





Die is helaas geraakt. 7-1. Wisselen. Patrick scoorde een fraaie doorloop (met één hand):8-1. Daarna scoorde Brenda 
een goal (van ver): 9-1. Wisselen. Snel, he? Frankie scoorde 10-1! En daarna Petra nog een doorloop:11-1. We hebben ’s 
avonds een kikkenfeest gehad, kaarsvet gooien en zo en een film gezien (Police Academy 4). 
Verder de ballen van Mark Wiekenkamp
PS1: Bedankt Roy, voor het leiden PS2: Bedankt voor het rijden PS3: Iedereen bedankt voor het kijken

Naschrift: Mark Wiekenkamp was 13 toen hij dit verslag schreef, wel zo aardig om de achternamen mee te geven bij de 
hoofdrolspelers van de C1-kampioenen. Wie zijn er naast Mark nog steeds lid van Achilles? Dat zijn Frank Baars, 
Cathelijne Groot en Jürgen Küper. Geen lid meer maar we zien ze graag terug, zijn Petra van den Herik, Patrick Bos 
(zoon van de pensionadepower Bosjes), Jeroen Pieterse en Kirsten Wissink (dochter Fleur speelt bij Achilles). De coach 
was Roy van der Vegt. Niet genoemd in het verslag maar behoord ook tot de C1 was Jerney van der ‘geen lid’ Meer.

Mark Wiekenkamp, Cathelijne Groot, Barbara van Es, Petra van den Herik



Activiteiten Agenda Senioren

15-05
26/6 – 29/6

Lustrum Giga Kangoeroedag
CR kamp



  

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
18 t/m 25 juli WAPC kamp

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

Deze week veel verjaardagen die op dezelfde dag vallen.
Als eerste hebben we 23 april, dan zijn Guin den Hollander, SOe Maas en Mila maas jarig. Quin 
wordt 16, Soe en Mila worden 8 jaar. Op 27 april zijn Kaj Labordus en Lizzy Mertens jarig. Kay 
wordt 18 en Lizzy 14.
Allemaal van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie een gezellige verjaardag hebben.





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

Bedankt als lid: Johan Aquarius
Tessa Rijskamp

Noah de Jong heeft zijn bedankje (LK 31) ingetrokken

Bedankt per einde seizoen: Thom Wiersma
Joy Oudshoorn

Adreswijziging: Max Bakker naar
Oude Haagweg 44Z
2552 EP  Den Haag

Olga

Ledenlijst



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

Zware beroepen
Al jaren praten we over ,,de zware beroepen,, ingegeven door het feit dat de 
pensioengerechtigde leeftijd omhoog moest omdat anders het pensioensysteem het in de toekomst niet meer zou 
trekken.
Volgens mijnheer Krol (50plus) en natuurlijk de SP is dit onzin daar het geld tegen de plinten op klost.
Wat zijn zware beroepen en wat zijn beroepen die je met je 80ste nog eenvoudig zou kunnen doen.
Het is duidelijk dat fysieke beroepen in de top van zware beroepen staan en stratenmakers, bouwvakkers, loodgieters en 
aanverwanten beroepen, politie en brandweer hiervoor als eerste in aanmerking komen.
Deze beroepsgroepen beginnen meestal op jonge leeftijd zo rond hun 16/17 jaar met werken en als je dan 40/45 jaar 
gebuffeld hebt ben je wel aan het eind van je Latijn en is een kromme rug of versleten knieën geen uitzondering en met 
pensioen gaan is dan gerechtvaardigd .
Tegenwoordig is natuurlijk ook door verschillende technieken het werk eenvoudiger geworden maar desondanks blijft 
het zwaar.
Ik zie tegenwoordig een paar stratenmakers de straat egaliseren en een heftruck met aan de voorkant een X-aantal 
zuignappen 2 vierkanten meter stenen oppakken en netjes in visgraatvorm op de grond leggen en er komt geen hand 
aan te pas , alleen de zijkanten worden nog handmatig gedaan.
In de bouw worden hele muren, dakdelen en vloerdelen aangeleverd en door een kraan op zijn plaats gemanoeuvreerd 
en de bouwvakkers maken verbindingen en volgens mij is de opperman (brachten stenen en cement langs een trapje 
naar boven) verleden tijd.
Chauffeurs waren ook meestal het haasje omdat zij met de hand moesten lossen maar dit is ook passé daar alles op 
pallets staat en met een pompwagen of vorkheftruck en beweegbare laadklep gelost kan worden dus appeltje eitje.
Ook het onderwijs vindt dat zij voor de zware beroepen in aanmerking komen maar dit vind ik persoonlijk  onzinnig.
Ik ben nog van de oude stempel dus moeten leraren en -ressen kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, aardrijkskunde 
geven en in geschiedenis onderrichten terwijl de kinderen in de bank of aan een tafeltje zitten en luisteren dus zo zwaar 
kan dat niet zijn.
Maar ja, als ik langs scholen loop zie ik alleen maar chaos, gillende dwars door elkaar lopende kinderen, in een kringetje 
een discussiegroep vormen of ondieruithangend in een hoek zitten te gamen want dat is zo goed voor hun 
ontwikkeling, hoe moeilijk kan je het jezelf maken.
De juffen, meesters zijn er bijna niet meer, moeten ook opvoeden en meer en meer de taak van de ouders overnemen 
wat volgens mij niet tot het lesgeven behoort maar ja time changes.
Over ambtenaren en kantoorpersoneel hoeven we het niet te hebben die kunnen hooguit wat stress of wat meer 
werkdruk ondervinden of hun vinger verstuiken als zij met hun gummetje een potloodstreepje uitgummen maar deze 
kunnen beslist wel langer door.
Nu geraken wij echt aan de zware beroepen en wel de zorg.
Wat een hels beroep is dit, nooit geweten, wel dat de verpleging in normale situaties moet buffelen en zich de benen uit 
het lijf loopt om alles te regelen en soms nog een snauw krijgen als het niet snel genoeg gaat.
Nu tijdens deze extreme situatie die wereldwijd om zich heen slaat zie je pas wat deze onderbemande verpleging 
voorstelt.
Zeg maar rustig met gevaar voor eigen leven doodzieke mensen behandelen en een of twee uurtjes langer blijven om te 
redden wat er te redden valt.
Doktoren en IC medewerkers die op omvallen staan en 's avonds in een of ander programma nog even komen vertellen 
hoe de situatie is.
Laten we nu in de toekomst deze mensen, vooral de verpleging beter belonen want dit is een must en alleen van voor 
het open raam staan klappen is wel leuk maar je koopt er geen brood voor.
Laten we ook de politie niet vergeten die bij nacht en ontij achter tuig aan moeten die gewoon schijt hebben aan het 
pandemieverhaal en mocht een van de handhavers of politie hier wat van zeggen de middelvinger kunnen krijgen of 
nog erger.
Burgemeesters van welke politieke signatuur dan ook geef ze de middelen om zich te beschermen en dan vragen ze niet 
om een mitrailleur of Kalasjnikov maar pepperspray en een lange lat om het tuig van zich af te houden en tijdelijk even 
uit te schakelen.
Maar het zwaarste beroep en met stip op EEN is tegenwoordig dat van minister of staatssecretaris, 24 uur per dag in 
dienst inclusief zaterdag en zondag .
Minister Bruna Bruins is hiervan het sprekende voorbeeld compleet ingestort, uitgevallen en down gegaan achter het 
sprekersgestoelte nadat een paar partijen die nooit iets bijdragen tot een oplossing los gingen .
Wat Mark Rutte presteert zie ik geen andere politicus in de kamer doen, altijd scherp, altijd compromissen en 
oplossingen zoeken en altijd adrem en de moed erin houdend.

Pensionadapower



Hij heeft wel het voordeel geen achterban thuis te hebben, geen vrouw en kinderen die thuis zitten te wachten tot papa 
tijd voor hen heeft.
Zo een Hugo de Jonge die het van Bruins overgenomen heeft zag er eerst kwiek en nog gebruind uit, maar de beste 
man wordt al bleker en bleker en de zakken onder zijn ogen hangen al dieper en dieper door.
Deze ministers hebben een aardig salaris niet meer dan dat maar een beetje ceo van een gemiddeld bedrijf komt er echt 
zijn bed niet voor uit.
Diep respect en hulde aan deze mensen die proberen alles in goede banen te leiden.
Laten we hopen dat over een zo kort mogelijke tijd alles weer normaal zal gaan en de 1,5 meter economie geen 
werkelijkheid wordt.
  
HOOP DOET LEVEN

groetjes Elly en Rene



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.


