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Hoofdartikel

Geen korfbal en nu?
*****************

Daar sta je dan op je zaterdagmiddag in de spellen- en puzzelwinkel “De koperen 
pion” te zoeken naar wat leuken spellen om de leegte van een korfballoze zaterdag 
op te vangen. Waar ik anders nu langs de lijn zou staan om instructies en complimenten te geven aan de spelers van de 
D2, zit ik dus nu op de bank met mijn laptop.

De eerste week
Op de eerste zaterdag zonder wedstrijd kreeg ik in de ouder-app van de D2 een filmpje door van een paar blije spelers 
van de D2 die van een glijbaan gaan in een speelpaleis. Dit is een goed alternatief om de korfballoze zaterdag tegen te 
gaan en niet het gevoel krijgen dat je niks hebt gedaan. Ik ben dus spelletjes gaan hamsteren omdat de angst voor 
verveling bij mij groter is dan de angst dat ik mijn kont niet met wc-papier kan afvegen.

 “Wanneer de crisis toeslaat krijgt alles een andere kleur“ 

In de spelwinkel vond ik gelijk weer allemaal leuken spellen die mij gelijk doen herinneren aan het CR-kamp. Want CR-
kamp is natuurlijk niet alleen gezellig bierdrinken, maar er worden ook fel bordspellen gespeeld. Je kan je hier tevens 
nog steeds voor opgeven ; ). 

Als trainer ben ik opzoeken naar alternatieven voor de training. Zijn er mogelijkheden voor een online korfbaltrainingen 
of zijn er andere mogelijkheden om bezig te blijven met korfbal? Er kan altijd iets aan de korfbalkennis gedaan worden. 
Voor de D1 en D2 heb ik een Kahoot Quiz gemaakt. Hier hebben 14 spelers aan meegedaan. De reacties op de quiz 
waren allemaal positief. 

“Het is beter om een kaars aan te steken, dan de duisternis te vervloeken” (Wie is de mol?, 2020)

Sportieve gevolgen
Voor velen is de sportieve planning voor de komende weken dus helemaal weggevaagd. Voor het 3e en de A1 kwamen 
er nog bepalende wedstrijden tegen degradatie aan en het 4e, 5e en de C1 waren weken van tevoren bezig met de 
kampioenswedstrijd. Ik hoop dat deze kampioenswedstrijden nog kunnen plaats vinden, want hiervoor is wel een heel 
seizoen hard gestreden. 

De trainingen zijn ook allemaal afgelast tot en met 16 april. In het begin vond ik dit wel iets te overdreven, maar in dit 
stadium zijn we nu eenmaal. Thuis trainen dan maar? Ja, misschien maar weer het hardlopen in de duinen weer 
oppakken, zodat ik mijn conditie voor de Run4Semmy die verplaatst is naar een datum later dit jaar.

Ideeën gevraagd
Wat doe jij in je korfballoze dagen??? Laat het me weten via de Achilles website of Facebookpagina. Misschien kunnen 
we elkaar inspireren. #Achillessamentegenverveling

Wat deden Achilianen op hun eerste korfballoze zaterdag?
 Erik: mijn nieuwe Lego set van mijn verjaardag geld kwam vandaag binnen, bouwen maar!
 Jens: ik heb buiten gespeeld en gevoetbald met buurjongens.
 Lukas: buiten gespeeld, geknutseld en gamen. Én chips met limo.
 Joanne: Logeren toneel spelen en naar de binnenspeeltuin met Joanne Layla en Sofie.
 Milan: naar het tuincentrum en in de tuin gewerkt, lekker in de zon!
 Lizet: Helpen op de kinderboerderij.
 Sem: Een strandwandeling.
 Layla: Logeren bij Joanne samen met Sofie en naar Zuiderpark binnenspeeltuin.
 Dirk: Van twee naar geen wedstrijden... dan maar fijn een luisterboek luisteren: Grijze Jager deel 2.
 Erwin de Laleijne: De was. Daar ben ik meestal niet zo van. Nog nooit meegemaakt dat alle was was 

weggewerkt... 
 Audrey de Man: Geen korfbal, wel sportief geweest; samen met de kindjes met de fiets op pad, genieten van 

het lentezonnetje!
 Frank Baars: Ik heb vandaag lekker geklust in mijn huis, verven, opruimen enz.
 Rinus: Ik zit al drie dagen thuis Simon. Mag niet naar buiten, want ben verkouden. Ik verveel me dood. Geef 

mij korfbal.



 Marieke van Maldegem: Vandaag geen kraker, geen zenuwen, geen grote wedstrijd waar we de hele week voor 
getraind hebben en naartoe geleefd hebben, maar wel 1 grote winnaar en 1 grote verliezer; mijn 
huishouden...en mijn boenblaren. 

 Lynn: Gebasketbald met korfballers (Sem, Milan en Timo van Die Haghe).
 Milan (D1): Kickboksen, buitenspelen (zie Lynn) en werkstuk maken. 
 Bradley: Veel gevoetbald met zijn vrienden… heel de dag buiten geweest.
 Esmee en Sanne: Bij vriendinnetjes logeren en tiktoks maken
 Liv: Met vriendinnetjes naar buiten geweest tiktok filmpjes gemaakt en Fortnite gespeeld met haar neefjes.
 Nikki de Groot: Ik zelf ben lekker naar buiten gegaan, hardgelopen in de duinen, naar de supermarkt geweest 

om naar de chaos van het hamsteren te kijken en lekker uiteten geweest (was helaas de laatste keer voorlopig).

Simon Rodriguez

Opgehokt, wat nu?
****************

Beste Achillianen,

Inmiddels is het week 3 van de ophokplicht in Nederland en wij allen beginnen ons meer en meer af te vragen hoelang 
dit virus ons nog in de greep zal houden. Want één ding is duidelijk: dit raakt ons allemaal diep en daarin is de factor 
onzekerheid nog wel datgene wat er het hardste inhakt bij ons. Natuurlijk kunnen we heel veel weg redeneren en 
beargumenteren, maar onder aan de streep bepaalt de overheid van wat we wel en niet mogen doen. En dit 
zelfbeschikkingsrecht missen wij nu het meest, want we mogen vrijwel niets meer en er wordt voor ons beslist. En dat 
zijn we niet gewend en dat accepteren kost tijd en moeite maar is keihard nodig om dit virus een halt toe te roepen en 
het tij te keren.

We zien elkaar nu al weken niet meer fysiek in de zaal of op ons veld. We zien onze familie en vrienden niet of 
nauwelijks en dan nog veelal via social media. Dat raakt ons en haalt ons uit balans en vraagt veel van ons 
incasseringsvermogen. Als bestuursleden hopen wij dat het jullie en iedereen die jullie liefhebben goed mag (blijven) 
gaan en dat we samen gezond door deze crisis heen zullen komen.

Omdat we als bestuur niet meer fysiek kunnen vergaderen, stappen ook wij over op sociale media en bellen in voor een 
conference call waarin er andere dan anders punten op de agenda staan. Punten die we normaliter niet zo intens besproken 
zouden hebben maar die nu nadrukkelijk onze dagelijkse gang van zaken bepalen.
Denk hierbij aan:
Onze financiën die ernstig onder druk zullen komen te staan als wij ook de komende maanden april, mei en juni niet bij 
elkaar mogen komen en dus ook de inkomsten van de kantine niet meer zullen hebben. En wat te denken van de 
zaalhuur voor trainen en spelen terwijl er geen wedstrijden meer zullen volgen. Of de contributie aan de KNKV die 
gewoon doorloopt en veel van onze reserves vraagt. Kortom, we bespreken onze opties over hoe we die optimaal in 
kunnen zetten en benutten, zodat wij na deze crisis toch door kunnen starten.

Of

Een nieuwe visie op korfbal binnen Achilles waar we vorige week vrijdag weer voor bij elkaar hadden willen komen. “ 
Wat in het vat zit, verzuurt niet” zegt het spreekwoord maar het niet door kunnen gaan, staat haaks op ons voornemen 
om in de jaarvergadering van juni (gaat die wel door dan?) te komen met voorstellen die dan de ingrediënten zouden 
vormen voor onze nieuwe visie en waar over gestemd had moeten worden. Jammer maar helaas wordt dit nu met 
minimaal een half jaar opgeschoven, één en ander afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de genomen 
maatregelen van dit moment.

Of

Onze nieuwbouw die nu we net met de aanbesteding begonnen zijn, geconfronteerd wordend met enorme onzekere 
tijden voor alle aannemers in Nederland. Ook zij komen door alle onzekerheden enorm onder druk te staan. Denk 
hierbij aan te weinig personeel, slechte tot haperende levering van materialen en grondstoffen. Hoelang gaat dit nog 
duren en wat als we weer mogen opstarten hebben we dan direct alles weer? Kortom veel onzekerheden en daarmee 
ook onzekerheden over de verdere ontwikkeling. De afgelopen twee weken is er veel overleg geweest met SCOH 
(Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden) over hoe we nu verder gaan.





Op het uitzetten van de aanbesteding heeft een vijftal aannemingsbedrijven gereageerd en hun stukken ingeleverd ter 
beoordeling. Op basis van een fictieve aanneemsom hebben zij hun opslagen en uurlonen opgegeven waardoor er op 
dat onderdeel iets te kiezen valt. Voorts is hen gevraagd om gemotiveerd te antwoorden op vragen die aan hen gesteld 
zijn op het gebied van visie op het bouwwerk, service en garantie, communicatieplan en visie op duurzaamheid. Deze 
stukken zijn afgelopen week door de aannemers ingeleverd bij SCOH en inmiddels ook in het bezit van Wout en mij. 
Komende woensdag is er via Skype langdurig afstemming met SCOH over onze en hun beoordeling van de ingeleverde 
stukken. In het kader van de geheimhouding kan ik er hier niets meer over kwijt. We houden jullie de komende tijd op 
de hoogte van de voortgang.
Met betrekking tot de planning hebben we wel al doorgepraat met SCOH. Zij gaan er op dit moment vanuit dat er rond 
september a.s. een aannemingsovereenkomst kan liggen. De start kan dan ergens tussen de 6 en 8 weken later liggen 
hetgeen voor ons inhoudt dat het slopen ergens half november a.s. kan starten. Als alles volgens plan verloopt dan kan 
er volgens deze planning opgeleverd worden in november 2021.
Let wel dit is zonder de corona crisis mee te nemen in de planning waarin we uitgaan van een voortdurend proces om 
te komen tot een bouwteam met als doel een opdracht aan de aannemer eind september 2020.

Voor dit moment willen we het hierbij laten en sluiten we af met de hoop uit te spreken, dat door alle genomen 
maatregelen en onze eigen motivatie om binnen te blijven en hierdoor niemand in gevaar te brengen, wij samen dit 
virus tot staan kunnen brengen. Zodat wij ons in de nabije toekomst weer veilig op straat, op het werk, op de sportclub, 
in cafés, restaurants en strandtenten kunnen vertonen en we weer samen kunnen komen.

Sterkte, wees voorzichtig, let op elkaar en blijf gezond.

Nou voor deze keer dan, een dikke KNUFFEL voor iedereen.

Namens jullie bestuur,

Wout en Hans

#RetroMatchday
***************

Het is crisis! Ook in huize De Laleijne. Met een hoestje en een snotneus was ondergetekende, ondanks werkzaam te 
zijn in een vitale beroepsgroep (te weten leerkracht op VSO-ZML Herman Broerencollege in Monster, afgelopen 
vrijdag te zien in Hart van NL), veroordeeld tot het werken vanuit huis. Aukje is de enige volwassene die ik de 
afgelopen 21 dagen heb gezien. Ondanks dat ik haar verreweg de leukste volwassene vind die ik ken, word je op een 
gegeven moment wel gillend gek in dit huishouden, al was het maar van de drie kuchende koters die ook op dit adres 
staan ingeschreven. Als je denkt klaar te zijn met het videobellen met leerlingen, huiswerksetjes te maken en tussendoor 
nog een beetje te overleggen, een 50-jarig schooljubileum voor te bereiden, dan staat er al weer eentje klaar voor een 
instructie spelling, of een knutselopdracht met wc-rollen, kroontjes en eenhoorns en, een zekerheidje, snif, een volle 
luier. De koffiebonen gaan ook hard trouwens (ik zeg niks over de whisky-voorraad). Het valt niet mee. Laat staan als je 
op dit moment in de zorg werkt. Hulde als je tot die beroepsgroep behoort!

Er gaat in deze tijd geen dag voorbij of je kunt je vergapen aan nostalgie, TroostTV, streams van je favoriete concerten 
uit het Lowlandsverleden of lang vervlogen evenementen zoals de integrale uitzending van de Elfstedentocht uit 1986. 
Zo is daar ook de RetroMatchday. Al hunkerend naar betere tijden (vroeger, drie weken geleden, was inderdaad ALLES 
beter) kun je dagelijks wel een wedstrijd terugkijken. Of zelfs een heel toernooi zoals de NOS-uitzending over het EK 
van 1988. 

Er doemt meteen een flashback op over een 8-jarige Erwin die met zijn 6-jarige zusje op de camping in Frankrijk naar 
de tent naast die van ons, overigens opgestookt door ome Carl, "sjade doitsland alles iest vorbai" aan het schreeuwen is. Tot 
ergernis van mijn vader die zich daar toch een beetje voor geneerde en vreesde voor de gedeelde barbecue. We moesten 
toch zeker nog een week naast deze Oosterburen bivakkeren. We hadden geen idee, maar ome Carl moest er hartelijk 
om lachen dus het zou wel goed zijn. Maar goed. Top uitzending. Al had ik, en zullen velen van jullie met mij, de 
samenvattingen al tientallen keren hebben gezien (het meeste televisie-commentaar ken ik inmiddels wel woordelijk. 
"Wouters… Van Basten… Wordt dit de beslissing? Ja, ja! MARCO VAN BASTEN, 2-1, vlak voor tijd!" of "Ah, 
Koeman raakt 'm niet eens" nadat Erwin Koeman een Duitser onder het gras stopt. "Weer drie! Of weer drie? 't Is z'n 
derde..."). 

Nederland-Spanje. De 2014 versie dan hè. Die van 2010 die laten we lekker in 2010. Die kwam twee keer voorbij. Eén 
keer op het FIFA YouTube-kanaal en de week erop op bij de NOS. Dat zijn toch weer 180 minuten zuivere speeltijd 



van de quarantaine zinnig gevuld! "Is het zo'n dag? JA JA HET IS ZO'N DAG!" Of de achtste finale Champions 
League return tussen Real en Ajax van vorig jaar op het Ajax-kanaal. En dan het commentaar op Twitter wanneer dan 
de return van de halve finale wordt uitgezonden, haha. 

Tsja, de tijd dat je nog ‘gewoon’ met 3+ in een huiskamer of kantine kon juichen, elkaar in de armen mocht vliegen of 
uithuilend op elkaars schouders je verdriet met elkaar kon verdrinken. Of met met z’n allen op de tribune je favoriete 
korfbalteam kon aanmoedigen.

Hoe zit het eigenlijk met de korfbal retromatches? Op korfbal.nl zijn classic matches terug te vinden. Vooral verhalen over 
vroegâh af en toe gepaard gaand met wat beeldmateriaal. Da’s aardig, maar dan ben je een kwartiertje max verder. Voor 
de korfballoze, Achillesloze zaterdagavond zijn hier een paar suggesties:
https://www.youtube.com/watch?v=lyjYRUBRGc4
https://www.youtube.com/watch?v=MdUv6OfdBiw
https://www.youtube.com/watch?v=AjNzwqIn_DU

Welke korfbalwedstrijd zou jij nog eens terug willen zien? Laat het op FB in de comments weten en waarom. En als je 
favoriet al op internet staat, laat meteen even een linkje achter. Dan kunnen we er met z’n allen van meegenieten. 
Misschien heb je er zelfs nog eentje in je privécollectie die de moeite waard is om te uploaden naar YouTube. Mijn 
favoriete retromatch is de volgende uit december 2013. Gevonden in de krochten van het internet, met geen enkele 
zoekopdracht boven water te halen, alleen voor de gelukzaligen met een link. In het verslag over de wedstrijd stond het 
volgende:

"Ik wilde een biertje gaan halen bij de bar, maar ik kon niet stoppen met kijken. Iedere aanval ging de bal erin. Ik moest gewoon blijven 
kijken," aldus Simon Pot die zijn Grolsch of Heineken of wat voor uithangbord er ook in de Ockenburgh hangt, links liet hangen om 
getuige te zijn van de schuldvereffening van Achilles 2. "Je bent zo goed als je beste wedstrijd," vertrouwde de verbouwereerde en 
gedesillusioneerde Weidevogels aanvoerder ons na afloop van het duel toe waarin zijn ploeg 30 goals moest incasseren. "Ik wist niet wat ik 
moest zeggen," vertelde een viereneenhalve minuut lang (uit vijf) applaudisserende coach Dennis Brusse, zelden betrapt op een mond vol 
tanden, die met een 19-4 ruststand zijn ploeg motiveerde om een tweede helft op de mat te leggen die kon tippen aan het schouwspel uit de 
eerste 30 minuten. "Ik dacht dat Michael er pas 7 of 8 gemaakt had. Anders had ik me nooit laten wisselen. Maar ik heb toch een beter 
gpm (red.: goals per minuut) dan Matla omdat hij meer tijd nodig had voor z'n doelpunten," aldus een geprikkelde Bart Kasten die vanaf de 
zijlijn Michael met zijn elfde goal zijn ploeg op 30 bracht. "En hij had ook meer strafworpen."

En let de eerste 30 seconden even goed op de aanvoerder ;-)

https://www.youtube.com/watch?v=3QkA7syb0mY&list=FLCbvQ0m9yQ8SlZ6wkxsxzMw&index=23&t=0s en 
voor de tweede helft: 
https://www.youtube.com/watch?v=YLRLwXoELUk&list=FLCbvQ0m9yQ8SlZ6wkxsxzMw&index=20&t=2s

Veel kijkplezier!

Erwin de Laleijne



Van het Bestuur

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

Best lid, ouder, sponsor of betrokkene,

Zoals het je vast niet ontgaan is, heeft het coronavirus Nederland (en de rest van de wereld) al enige tijd in zijn greep. 
Omdat jouw gezondheid bij ons voorop staat, zijn wij in overeenstemming met het verzoek van de KNKV vooralsnog 
gesloten tot 1 juni. Het sluiten van onze sportaccommodatie heeft voor jou als lid, ouder of betrokkene gevolgen. Er 
kan niet gesport worden, er zijn geen evenementen en de kantine is gesloten. 

Inmiddels is ook bekend dat de veldcompetitie als niet gespeeld is verklaard. Dit betekent geen kampioenen en geen 
degradanten. Bij de zaalcompetitie, bijna helemaal uitgespeeld, is de huidige stand ook direct de eindstand. Dat 
betekent voor ons helaas meer degradanten dan kampioenen. Voor een aantal ploegen is het voor ons nog niet 
helemaal duidelijk. Wel duidelijk zijn de kampioenen: team 4, 5, de C1, de E2 en de F1 van harte gefeliciteerd!

We vinden het belangrijk jullie zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van alle stand van zaken. Op 24 maart hebben 
wij op onze site https://www.hkvachilles.nl/nieuws/1491/corona-maatregelen-update een update gegeven over 
“algemene Corona-maatregelen”. Hieronder volgen een aantal antwoorden op financieel georiënteerde veelgestelde 
vragen.

Wat is de financiële impact van deze crisis op de vereniging
We hebben begin april 2020 een geactualiseerde prognose opgesteld en daaruit komt naar voren dat we afstevenen 
op een tekort over seizoen 2019/2020 van € 5k. Bij deze raming zijn we er onder meer van uitgegaan dat 
contributies geïnd blijven worden, dat onze kantine-omzet geheel wegvalt en dat we de eenmalige bijdrage van € 4k 
van de overheid krijgen. 

Ook nemen we aan dat het KNKV de wedstrijd- en – ledenbijdrage over het hele seizoen gaat innen, en dat de 
Gemeente Den Haag geen afstel van huurverplichtingen geeft over de periode waarin sportaccommodaties zijn 
gesloten. In totaal gaat het hierbij voor seizoen 2019/2020 om een totaalbedrag van rondom € 7k. Vooralsnog is 
geen berichtgeving uitgevaardigd door het KNKV en de Gemeente die aangeeft dat deze kosten niet doorbelast 
gaan worden.

Naast deze verwachte directe effecten, kan de coronacrisis meer langdurige financiële consequenties hebben. Als de 
crisis aanhoud, kunnen leden en/of sponsoren financieel in de problemen komen. Dat kan leiden tot ledenverlies 
en/of verlies aan sponsoren, verminderde kantineomzet en dergelijke. Vooralsnog is dit effect niet goed in te 
schatten.

Hoe zit het met contributiegeld
In vorenstaande paragraaf is aangegeven dat wij als vereniging een tekort verwachten, ondanks het blijven innen van 
de contributies. Conform uitingen van NOC*NSF en het KNKV zijn wij als bestuur van mening dat we de kosten 
die we als vereniging met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we om 
solidariteit. 

Indien blijkt dat wij als vereniging minder lasten hebben dan verwacht, bijvoorbeeld omdat de Gemeente e/o het 
KNKV besluit een deel van de huur resp. bondsbijdragen niet te innen, zullen we als bestuur een voorstel doen hoe 
deze gelden bestemd moeten worden. We denken hierbij in eerste instantie aan aanwending voor het verwachte 
tekort en deels voor de vorming van een solidariteitsfonds. Uit dat fonds zouden leden of sponsors die financieel 
hard getroffen worden door de coronacrises tijdelijk gecompenseerd kunnen worden voor contributie resp. 
sponsorverplichtingen. De leden zullen in de ALV uiteindelijk een akkoord moeten geven op de 
resultaatbestemming 

Hoe zit het met tennis- en SeniorenFit abonnementen
Tennissers en SeniorenFit-deelnemers zijn formeel geen leden van onze vereniging en hebben dienovereenkomstig 
geen stemrecht. Wij achten het ons beroepend op overmacht reëel, gegeven hun formeel andersluidende relatie met 
de vereniging, dat al gefactureerde abonnementsgelden worden bevroren en doorgeschoven. Er vindt geen incasso 
meer plaats totdat tennissen/SeniorenFit weer mogelijk is. 

Hoe zit het met sponsorgelden
In lijn met vorenstaande beargumentering voor tennis- en SeniorenFit zullen we al betaalde sponsorgelden, voor 
zover ziend op de periode waarin niet gesport mag worden, bevriezen en doorschuiven. 



We hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wensen jou en je gezin veel gezondheid in deze onzekere 
tijden.

Sportieve groet,
Het Bestuur



Foto van de Week (8)
******************

Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. 
We zien hier een groep van 12 Achillianen die - op het niet al te beste grasveld - poseert voor het oog van de camera. 
Deze foto schat ik in op eind jaren '70/begin jaren '80. Toen werd er nog gekorfbald met een middenvak! Eric Köhler, 
Han Bolluijt Pascale Braakman, Hans van der Laan en Aad Perluka zijn gespot. Mooie uitdaging: wie zijn die 7 andere 
korfballers?
Herken jij iemand? Laat het weten in een reactie op Facebook of via een mail naar archief@hkvachilles.nl.

Sellicha (8)
**********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 22, 30e jaargang 13 december 1967

Micro-korfbal programma
18 en 19 december ’67 sporthal Steenwijklaan
Maandag:
19.00 – 19.55 uur: Achilles 2 –Die Haghe 3 (res. 2A)
Aanwezig om 18.45 uur:
dames: Pleun Hagen, Marijke Janssen, Wil Muller, Ria Wiessner;
heren: Carlie de Graaf, Ferry Reyerse, Ton Trumpi, Gerard Kraak
Res: Jos van Oeffel, Tonny Hagen Scheidsr. L. Snoey
Dinsdag:
19.00 – 19.55 uur: Olympiaan 2 – Achilles 3 (res. 2B)
Aaanwezig om 18.45 uur:



dames: Ineke Beijl, Jos v. Oeffel, Conny Beijl, Anneke Zoutendijk
heren: Paul v.d. Haak, Leo Muller, Wim Muller, Tonny Hagen
Res: Wil Binda, Addie Polderman. Scheidsr.: P. Datthijn
Afschrijven – voor zaterdag, 18.00 uur bij Co Broers, Irisstraat 161, tel.39.56.23 (kntu.54.25.03)

Naschrift kwartiertje voor de wedstrijd verzamelen, dan schiet een warming-up er wel bij in! 

Achilles 1 kampioen in de Steenwijklaan en promoveert naar de Overgangsklasse in 1974

Foto’s van de Week (9)
********************

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

Dwederom wat individuele foto’s. Laat mijn mailbox volstromen met reacties! Volgende week komt er weer een 
ploegenfoto. Alvast bedankt voor jullie inspanningen.  Vorige week een lang gesprek gehad met Hans Heus, oud-
Achilliaan en flink bijgepraat. Hij was zeer enthousiast en gaf aan dat hij in 2022 naar de jubileumviering komt.
Stuur je antwoorden via de mail of op Facebook.

De Archiefcommissie 

        
Sellicha (9)
**********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922
Leeuwenkrabbels nummer 19, 59e jaargang 18 december 1996            24 december kerstdiner



Nog een paar dagen en het is eindelijk zo ver. Het “kerstdiner”. De voorbereidingen zijn volop in gang, zodat we jullie een leuke, plezierige 
avond kunnen bezorgen, hetgeen niet alleen van onze kant moet komen. Sfeer creëren moet je ook zelf doen. Dit terzijde. Het is nog steeds 
mogelijk om je op te geven. Voor 25 gulden ben je dus verzekerd van een plaats bij de eerste 50!!! Dus bel en geef je op of schrijf je af voor 20 
DECEMBER bij Annemarie Linse. De volgende mensen zijn al verzekerd van een plaats aan de dinertafel:

Annemarie L. Wout Br. Arjen Eveline  Hans Bi. Louise   V. Bas H .Maurice Frans C. Sandra Debby de N.
Steven Wouter Z. Cathelijne Diana Mark W. Bart Harald  Debby K. Marcel Chris Jill Anneke  

Jürgen  Jimmy Linda Roel  Peter Z. Sprodsj Glenn Bastiaan L. Marco B.Frans B. Michel AnitaJoyce Annemieke 
L. Annemarie A. Marnix A.Belinda Maar wees gewaarschuwd, NIET KOMEN OPDAGEN ZONDER AF TE 
SCHRIJVEN IS TOCH BETALEN!!!!!

Naschrift  een toepasselijke Sellicha. Aardig om eens te zien wie zich 26 jaar geleden hadden aangemeld. Eten en drinken 
voor 25 piek, geen geld!

Kerstdiner 21 december 2001

Foto van de Week (10)
********************

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! Deze week weer eens een teamfoto. En mooier kan het niet, Achilles D1 wordt op 2 oktober 
2004 kampioen. Op de achterste rij zien we de trainers Anouk Cowan en Jarreth Chang met daarnaast de trotse sponsor 
van Polonia Consultancy. Kom maar op met de namen van de 8 spelers die het kampioenschap vierden! Stuur je 
antwoorden via de mail of op Facebook. 

De Archiefcommissie





Sellicha (10)
***********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 5, 23e jaargang 3 augustus 1960             Een geslaagde avond

Afgelopen zaterdag hebben vele Achillianen kunnen genieten van de verscheidenheid die hun in het gezellige zaaltje van de Galerij geboden 
werd. Men kon er via de dansvloer een praatje gaan maken aan het biljart (om over de gedraaide platen te discussiëren). Men kon ook 
luisteren naar de “Intermezzonians” die ondanks de korte tijd van voorbereiding verdienstelijk musiceerden. Gonnie en Sjoukje verzorgden 
het vocale gedeelte, terwijl Addy (drums en hoe!), Tonny Hagen, Peter Zoutendijk en Ruud Heringa (gitaren) het ritme en de soli voor hun 
rekening namen. En voor de dorstige kelen stond steeds de ober met sinas, cola en andere verfrissende of geestrijke dranken paraat. Hulde 
aan Peter, die voor de voorbereiding en de organisatie zorgde en ook aan Anton, die op zijn eigen bekende wijze zo nu en dan voor de 
stemming onder het dansen zorgde. We wachten op de volgende avond, alleen moet het dan wel wat kouder zijn.

Naschrift De Galerij bevond zich op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Fahrenheitstraat. Afgaande op de 
verhalen van vele Achillianen (toen tieners, twintigers, dertigers) staat de Galerij in hun geheugen gegrift en zijn daar 
gouden tijden beleefd. In Achillespezen zie je de Galerij ook vaak opduiken.



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:

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

Doordat er 2 weken geen krantje is verschenen door het coronavirus zijn enkele kinderen 
niet vermeld in het krantje. Dit gaan we nu doen:
Op 26 maart was Dirk van der Veen jarig, hijwerd 11 jaar. Op 27 maart 2 jarige t.w. Boris 
de Gelder en Lena Kaal. Boris werd 7 en Lena 12. Op 31 maart was Fabienne de Graaf 
jarig, zij is 10 geworden. Op 3 april was Brradley Smit jarig, hij werd 12. Op 4 april Demi 
Brusse, zij is 14 geworden. 
En dan  nu de verjaardagen voor de komende week
Op 7 april word Malou Veen ook 14. 10 april word James van Berkel 6 jaar. Op diezelfde 
dag word Jan Woestenburg 11. En 13 april wordt Isa van Boltaringen 9 jaar.
Ik hoop dat jullie allemaal een gezellige dag hebben of hebben gehad.





PR-ubriek
*********

Ook onze fysio B&B Healthcare moet zich aanpassen
***********************************************

Als partner van deze mooie vereniging op het gebied van zorg en 
fysiotherapie vragen wij alle leden aandacht te besteden aan dit bericht. Momenteel bevinden wij ons in een stevige 
crisis, waar wij er alles aan doen om onze patiënten zorg op een veilige manier te continueren. We doen er alles aan om 
voor u klaar te blijven staan en hopen dat u ook in deze voor ons ook moeilijke periode toch gebruik blijft maken van 
onze diensten, zoals u die van ons gewend bent, dan wel in een aangepaste vorm. Wij danken u hartelijk voor uw 
vertrouwen en hopen op deze manier nu en in de toekomst voor u klaar te kunnen staan.
Zeer gewaardeerde cliënt van B&B Healthcare,
In deze tijd waar Covid-19 de gezondheidszorg sterk uitdaagt proberen wij als fysiotherapiepraktijk u als cliënt, de 
huisarts en de medisch specialist zo goed mogelijk bij te staan om de patiëntenzorg te continueren.
Wij hebben besloten voorlopig open te blijven en er alles aan te doen om de zorg op een veilige manier te continueren. 
Met grote spoed hebben wij een zeer uitgebreid online pakket geïmplementeerd in onze dagelijkse behandelingen. Dit 
betekent dat wij een beveiligde videoverbinding aangaan met u en een zeer uitgebreide database aan oefeningen ter 
beschikking hebben. Middels deze online consulten gecombineerd met geïndividualiseerde online oefenprogramma’s 
proberen wij u als cliënten zo goed mogelijk te begeleiden.
Als u nog afspraken heeft staan neemt de fysiotherapeut contact met u op. Voor nieuwe afspraken zijn wij via de 
normale communicatiekanalen te bereiken.
Wanneer een 1 op 1 behandeling toch noodzakelijk is doen wij dit op basis van een screening volgens de criteria van 
het RIVM en strikte hygiëne voorwaarden en alleen wanneer er sprake is van een “gezonde patiënt zonder enige 
symptomen”. De noodzaak voor een 1op 1 behandeling wordt als volgt omschreven: “Uitstellen of alternatieve 
behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren. Dit betekent dat er alleen 
fysiek behandeld wordt wanneer het absoluut strikt noodzakelijk is.
Om de zorg zo veilig mogelijk te houden hebben wij een uitgebreid pakket aan interne maatregen getroffen en strenge 
criteria gesteld over wanneer u momenteel wel en niet welkom bent in de praktijk. Momenteel kunnen wij u niet in de 
praktijk toelaten en komt u alleen in aanmerking telefonisch of online consult wanneer u behoort in één of meer van de 
onderstaande categorieën behoort:

 Patiënten van >70 jaar.
 Symptomen passend bij het virus (ook zeer lichte symptomen).
 Patiënten die in het risicoprofiel die kans hebben op ernstig beloop (comorbiditeit)

Het secretariaat screent iedere patiënt voor dat een face to face afspraak gepland kan worden. Wij hopen dat u in deze 
tijd toch gebruik blijft maken van onze diensten zodat wij nu maar ook in de toekomst voor u klaar kunnen 
staan!Hopende u op deze manier zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de aankomende periode.
Wanneer er verdere maatregelen volgen welke invloed hebben op ons beleid zullen wij u hierover direct informeren. 
Veel succes de aanstaande tijd en denk aan uw en andermans gezondheid!Voor vragen of het maken van een afspraak 
kunt u contact met ons opnemen via:
085 - 301 15 05
www.benbhealthcare.nl
secretariaat@benbhealthcare.nl

Public Relations



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 niet-spelend per einde seizoen:
Evy de Raad – Vroomans

Bedankt als lid: Tristan Koimer
Selene van Ee
Marloes Turfboer
Tristan Koimer
Selene van Ee
Bastiaan Overwater
Noah de Jong

Aangenomen als lid: Jasmijn de Jong (Achillesnr. 3107)

Olga

Ledenlijst



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

Nut van reclame?
Zolang ik me kan herinneren en dan heb ik het over 70-plussers is er reclame 
gemaakt. Toentertijd was dat natuurlijk niet zo massaal, overweldigend en overvloedig als tegenwoordig.
Je had eigenlijk hoofdzakelijk reclame in de openbare ruimte want op de radio was het niet want dat mocht gewoon  
niet en het fenomeen televisie bestond nog niet alleen een paar bevoorrechten hadden zo een hondenhokje ter grootte 
van een briefkaart.
Je had voornamelijk teksten op muren van panden en meestal uitgewerkt in kunstzinnig metselwerk door vaklui met 
teksten zoals ,,MELKINRICHTING DE SIERKAN,, of ,,BROOD EN BANKETBAKKERIJ PAUL KAISER of 
HUS,,.
De zeer bekende grootgrutter de Gruijter had meestal zijn naam in mooie gouden letters  op het pand met kroontje dat 
aangaf dat hij hofleverancier was maar alle hierboven genoemde leveranciers zijn reeds ter ziele.
Ook waren op muren mooie emaillen borden aangebracht met de beeltenis van een zuster met een pak Droste cacao of 
Mascotte vloei, D.E. koffie, een sigarettenmerk of benzinemaatschappij en deze borden behoren tegenwoordig tot de 
categorie antiek en worden voor forse bedragen verhandeld.
Veel werd ook gebruik gemaakt van folders of strooibiljetten die de plaatselijke slager, bakker of kruidenier liet drukken 
en door een paar knaapjes voor een paar centjes huis aan huis in de bus liet doen glijden met zijn aanbiedingen.
Dit waren meestal eenvoudige enkelvoudige blaadjes in zwart-wit of met alleen de firmanaam in kleur en niet te 
vergelijken met de boekwerken van drogisterijketens en grootgrutters en tezamen met andere adverteerders gevat in een 
plastic bag je brievenbus vullen.
Oh, zeker de meeste ontvangers denk ik nemen ze door lekker op de bank gezeten met een kopje koffie erbij de Bonus 
aanbiedingen, de knal van de week, de prijspakker, het hoe is het mogelijk boeketje of dat bestaat niet promo en erna 
het ganse pakket in de papierbak keilen.De televisie en radio (in mindere 
maten) spannen de kroon wat er aan reclame gepresenteerd wordt.
In het begin van de reclame-uitingen was het nog te pruimen omdat het nieuw 
was, Japie die ging verhuizen omdat ze daar wel King Corn (een verpakt 
brood) hadden, Pietje Pitamientje van de Calve pindakaas. 

Wat later ook bleef 
hangen waren de 
uiterst grappige reclames van even Apeldoorn bellen of de 
zuivelreclame met de acteur Peer Macini met de tekst tegen de 
in het zwembad springend koe ,,ik heb nog zo gezegd geen 
bommetje,,.
De reclameblokken zij irritant lang geworden tot 
plasmomenten, koffie-inschenktijd of iets sterkers en het 
smeren van een toastje.
Veel hedendaagse reclames snap ik niet eens i.v.m. gebezigde 
vocabulaire die horen bij het aanprijzen van de digitale 
producten, je bundel vervalt niet of extra GB of MB of weet 
ik veel. Soms vraag ik me af of al die reclame wel zin heeft 
daar het voor velen het wegzapp-moment is, is het wel 
effectief, maar ja het moet wel werken anders zouden al die 

grote bedrijven die dure TV reclame en zeker tijdens primetime of voor of na een populair programma blijven 
bekostigen .Een reclame schiet zijn doel niet voorbij moet ik eerlijk erkennen en is van de grootste grootgrutter van ons 
land, je weel wel die in het blauw of te wel APPIE HEIN.
Dat is ontegenzeggelijk de reclame van de hamsterweken waar een paar irritante hamsters met koptelefoon en 
hengelmicrofoon tussen het winkelend publiek doorrennen, bijna omgereden en vertrapt worden door deze winkelde 
meute en die aanraden niet 1 of 2 pakken te kopen van iets maar 3 of 4 of je het nu nodig hebt of niet.
Als U nog vrij recent bij deze grootgrutter heeft gewinkeld lijkt het wel de schappen uit Rusland van de jaren 60.
We zijn door de crisis een beetje doorgeslagen, lege vakken geen Wc-papier, geen pasta, geen rijst en allerlei 
zuivelproducten minimaal.
Hamsteren, hamsteren want je kan niet weten is er wel genoeg, maar ja je zou tekort komen.         
 Kom op er is genoeg en de distributiecentra liggen vol, het moet alleen vervoerd worden naar de winkels en in de 
vakken komen en dat duurt iets langer dan normaal wees gerust U zult niet verhongeren.

Ik wens U allen eet Smakelijk en de groeten van uw supermarktadviseurs

Elly en Rene

Pensionadapower



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.


