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Hoofdartikel

Vriendschap en ambitie
*********************

In januari kwam een flinke groep Achillianen bijeen in de kantine om te praten over 
de ambities van de club. Ik was daar niet bij, de tijd dat ik kaderlid van Achilles was 
ligt ver achter ons. Dat neemt niet weg dat de discussie mij buitengewoon interesseert. Ik voel mij, ook al sta ik 
inmiddels op royale afstand, diep verbonden met Achilles. In mijn vorige bijdrage aan de Leeuwenkrabbels schreef ik 
een verhaal over hoe de toekomst van onze vereniging er uit zou kunnen zien, en vooral welke keuzes er te maken 
zouden zijn in de komende jaren, allemaal in retrospectief bezien door de voorzitter in 2030. Enkele weken later las ik 
in de Leeuwenkrabbels een korte terugkoppeling van de bijeenkomst met de leden. Daar werd ik eerlijk gezegd niet veel 
wijzer van. Ik begreep dat er een viertal onderwerpen nader bediscussieerd was en dat daar eind maart over verder 
gepraat zou worden. In noteerde onder andere: hoe worden we de grootste vereniging van het district Noord-West; hoe 
worden we blijvend financieel gezond; hoe krijgen alle leden eenduidig en simpel korfbal aangeboden. Mooie vragen 
natuurlijk, maar ik ben zo benieuwd naar de antwoorden die er werden gegeven. Het bestuur heeft die geanalyseerd en 
zal ze bij de vervolgbijeenkomst teruggeven aan de leden. Die bijeenkomst is uitgesteld, uiteraard, en dat biedt mij de 
gelegenheid me er toch nog een keer ongevraagd mee te bemoeien. En zo’n buitenkansje laat ik me niet ontnemen!

Hoewel de Leeuwenkrabbels dus niet veel duidelijkheid gaf over het verloop van de discussie, begreep ik uit doorgaans 
welingelichte kringen dat de thema’s vriendschap en verbondenheid beter hadden gescoord dan het streven naar 
(sub)topkorfbal. Hoewel licht teleurgesteld, was ik daarover niet echt verbaasd. Al sinds de jaren zeventig van de vorige 
eeuw wordt de discussie over de wenselijkheid van een prestatiegerichte cultuur regelmatig gevoerd binnen de 
vereniging. En eigenlijk altijd met dezelfde uitkomst. Een relatief kleine minderheid van de leden vindt het belangrijk 
om fors te investeren in het creëren van een beter topsportklimaat, en een groot aantal leden vindt het heel erg leuk als 
de topteams het goed doen, als dat maar niet ten koste gaat van de gezelligheid, of mooier gezegd, de vriendschap en 
verbondenheid. En het grootste deel van de leden, de jeugd, wordt over het algemeen niets gevraagd.
Er zijn bestuurders van Achilles geweest die hebben geprobeerd een keuze te ontwijken door te stellen dat je de top 
kunt bereiken zonder in te boeten aan gezelligheid. Ik kan het weten, want ik was het zelf. Maar die redenering is 
problematisch omdat ze suggereert dat het vanzelf gaat, dat je het alleen maar hoeft te willen. En dat is niet zo, het 
vraagt offers van spelers en investeringen van de club, en een ongelijke behandeling van de leden. Het is niet vreemd 
dat het topkorfbal de meeste leden niet zo raakt. Ze hebben het niet gespeeld, ze zullen het nooit spelen, en ze zijn om 
heel andere redenen lid. Inderdaad, voor de vriendschap en verbondenheid.

Toch is het te eenvoudig, en in mijn ogen zelfs ronduit gevaarlijk om niet te streven naar het hoogst haalbare. Het gaat 
voorbij aan het belang van het wedstrijdelement in sport, waarmee het de vraag wordt wat je dan eigenlijk bent als club. 
Het gaat voorbij aan de aantrekkingskracht van het winnen, wat nieuwe leden oplevert, en het maakt het opleiden van 
jonge korfballers tot een frustrerende zo niet zinloze exercitie, want waar leid je ze voor op? Niet streven naar de top is 
naar mijn oordeel een heilloze weg, die leidt tot een langzaam wegzakken van de club. Zware woorden, ik weet het, 
maar ik ken geen grote korfbalclub die niet op zijn minst streeft naar een zo hoog mogelijk niveau van spelen. En voor 
diegenen die in de historie van Achilles het levende bewijs zien van mijn ongelijk, zou ik twee dingen willen zeggen: het 
streven is de belangrijke activiteit, het daadwerkelijk bereiken is een doel dat verder weg en dichterbij kan liggen. En kijk 
naar de periodes waarin het de club als geheel goed gaat en ging: niet toevallig zijn dat steeds die periodes waarin de 
topteams aansprekende resultaten haalden.

Ik denk dat steeds opnieuw een discussie over wel of niet topkorfbal voeren met de leden niet erg zinvol is. Het is niet 
zo dat er veel mensen tegen zijn, er zijn alleen niet zoveel mensen die zich ervoor willen, en kunnen inzetten. 
Topkorfbal realiseren is maatwerk, waar je een beperkt aantal toegewijde mensen met een flink mandaat voor moet 
inzetten. Neem als bestuur de verantwoordelijkheid om dit als randvoorwaardelijk speerpunt van een gezonde 
vereniging vast te houden, regel daarvoor een budget dat vooral afkomstig is uit andere bronnen dan de 
ledencontributies, en verdedig dit tegenover je leden. En zet, wel uit je ledencontributies, in op de basisvoorzieningen, 
een goed clubhuis, nette trainings- en wedstrijdfaciliteiten en vooral ook een wijd spectrum aan activiteiten buiten het 
korfbal. Want voor de goede orde, ook dat is van wezenlijk belang voor een gezonde korfbalclub. Kijk maar naar hoe 
het ging met de clubs die alleen op topsport inzetten en dat niet konden volhouden.

En tot slot,  ik denk dat je in deze tijd niet meer ontkomt aan professionalisering van een aantal cruciale posities. Als 
eerste zou ik fondsenwerving en financieel management professionaliseren. Stel iemand aan die als opdracht krijgt de 
financiële positie van de club aanzienlijk te versterken, niet bij wijze van liefdewerk oud papier, maar met een contract 
voor een aantal uren per week en een concrete taakstelling. Daaruit kun je je topsportambities bekostigen zonder je club 
als geheel te laten bloeden. Vraag je af of het uitgroeien tot (een van) de grootste clubs van Noord West niet wat meer 
vraagt dan hopen op natuurlijke aanwas.



En kijk, voordat jullie weer bijeenkomen om over de toekomst te praten, nog even naar de overpeinzingen van onze 
voorzitter aan het einde van het jaar 2029, als opgenomen in de Leeuwenkrabbels van 19 december 2019.

Steven Broers



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

HKV Achilles continueert samenwerking met staf 1, 2 en 3
***************************************************

HKV Achilles is verheugd te kunnen melden dat de samenwerking met Glenn de Vries (hoofdtrainer/-coach), Jan 
Brugmans (assistent-trainer), Bas Maessen (trainer/coach 2), en Erna Fisher (trainer/coach 3) wordt gecontinueerd.
Ook blijven Daniëlle van Maanen en Bart Kasten betrokken als ploegbegeleider bij respectievelijk het 1e en het 2e.

Tweede moment om paal en bal te lenen
***********************************

Aanstaande zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur is het tweede en laatste moment dat je een paal, steun en bal kunt 
komen lenen op Achilles.

Let op: de welpenpalen zijn op!

Blijffit training
*************

Donderdag 16 maart is er een #blijffit training van Marit en Danique uit ons vlaggenschip! De training is uiteraard 
digitaal en maar toegankelijk voor 50 kids. 

Topic: Achilles workout met Danique & Marit
Time: Donderdag 16 april 2020 om 19.00 uur

Verhuizing Sportcampus
**********************

 
Afgelopen vrijdag heeft de verhuizing van de Sportcampus naar het clubhuis weer plaats gevonden.
Veel mensen realiseren het zich niet maar aan het begin en einde van het seizoen is het elke keer een behoorlijke klus 
om alle materialen te verhuizen.
HKV Achilles en Die Haghe hebben al sinds het eerste seizoen een goede samenwerking in materialen, logistiek en 
zaalhuur.
De Sportcampus heeft dit jaar een aantal nieuwe palen aangeschaft waardoor we volgend jaar een stuk minder materiaal 
hoeven te verhuizen.
Middels dit bericht willen we alle vrijwilligers bedanken die elke keer hebben meegeholpen.

Foto bij de Haagse Korfbalbus 
v.l.n.r.: Daniël van der Velde (Die 
Haghe) en Ilan Verboom 
(Achilles)

Met vriendelijke groet | Kind 
regards,
Ilan Verboom



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 hebben we slechts 1 jarige. Het is Floor Schuiten, zij wordt 15 april 16 jaar.
Floor van harte gefeliciteerd en maak er, ondanks de corona, een gezellige dag

Kamp
*****

Beste leden, 
Allereerst hopen we uiteraard dat iedereen gezond en wel is in deze vreemde tijd.
Het zijn onzekere tijden of er evenementen wel of niet door zullen gaan, zo ook het jaarlijkse WAPC kamp helaas. 
Middels dit bericht willen we jullie een update geven omtrent de situatie met het Corona-virus. Alle maatregelen die wij 
nemen zullen volgens de richtlijnen van het RIVM zijn, hierdoor kunnen wij op dit moment dus nog niet definitief 
aangeven of kamp aankomend jaar door zal gaan. Uiteraard hebben wij de goede hoop dat dit dan wel weer kan en 
zullen wij 'gewoon' door gaan met onze voorbereidingen. Tot 1 juni zullen er sowieso geen bijeenkomsten zijn en 
zullen ook wij moeten improviseren hoe we de voorbereidingen gaan treffen.
Het kamp staat dit jaar gepland van 18 t/m 25 juli en we zullen wederom afreizen richting Alphen (NB). We hebben de 
aanmeldingen tijdelijk opgeschort omdat er toen nog een hoop onduidelijkheid was. Op dit moment blijft het natuurlijk 
onduidelijk of kamp door zal gaan, maar willen wij toch de inschrijvingen gaan openen op zondag 12 april om 15:00 
uur. Echter zit u nergens aan vast, mocht het doemscenario toch opduiken dan ontvangt u uiteraard al het kampgeld 
terug. Wij kiezen hiervoor omdat we niet kunnen wachten tot 1 juni, dan wordt het voor ons bijna onmogelijk om alles 
nog in gang te zetten. We gaan dus uit van het positieve scenario!
Wij hopen uiteraard dat weer vele kinderen zich gaan opgeven! Zoals we wel al aangaven zijn er per categorie maar 
beperkte plekken beschikbaar vanwege de indeling van de slaapzalen. Dus zorg dat je er op tijd bij bent!!
Let goed op elkaar en jezelf, wees sterk en veel gezondheid gewenst! We hopen elkaar snel weer te zien onder 
gezelligere omstandigheden.

Frank & Julia





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.


