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Hoofdartikel

Kor de Vries
***********

Het is alweer een paar maanden geleden, toen alles nog ‘normaal’ was. Om precies te 
zijn  op zaterdag 8 februari om 10 minuten over negen in de ochtend. We zijn met 
de F2 kinderen, de Beren: Mila, Minka, Luuk, Luc, Owen en Vincent. En de andere coaches Mark W., Marije en de 
scheidsrechter, een van de meisjes uit de A. Of het kan zijn dat Marinus scheidsrechter was, want in mijn herinnering 
heeft hij het merendeel van onze wedstrijden gefloten afgelopen zaalseizoen en hij had daarbij geluk, want de 
wedstrijden van de F2 werden over het algemeen om 9 uur op zaterdagochtend gespeeld. 

Vandaag staat de wedstrijd tegen DES op het programma. En we zijn op de goede weg met het team, de F2. Alles gaat 
beter ten opzichte van het begin van het seizoen. Er wordt goed in de handen gegooid en steeds beter geschoten. 

De gasttrainingen van Wim en de oefeningen met de skippybal en de medizinball van Marije lijken hun vruchten te 
gaan afwerpen. Vorige week zaten we al dicht tegen een gelijkspel aan. Er zijn gisteren nog wat laatste tactieken 
besproken en geoefend op de training. Wie verdedigd wie, hoe gebruiken we de openingsbal en de partijbal en hoe 
spelen we de superspeler uit?

Aan de voorbereiding zal het vandaag niet liggen. De F2, De Beren zijn er klaar voor. En dan…

Begint het al een beetje te dagen. Nog geen tegenstander te bekennen om 9.05 uur ’s ochtend in de Sportcampus. 
Marinus is de scheidsrechters voor de andere wedstrijden al aan het instrueren. En wij onderbreken het inschieten even. 
Misschien kunnen ze geen parkeerplek vinden en zijn ze daardoor verlaat. Geen ongewone gedachte rond de 
Sportcampus. 
Of misschien zijn ze…. 
Maar daar komt het verlossende antwoord. DES belt net naar de Sportcampus en komt vandaag niet, want ze waren 
gisteravond afgebeld. Hadden wij de wedstrijd gisteren bij ze afgebeld??! Dat was een aardige breinbreker, de recent 
gemaakte woordzoekers van Simon zijn er niets bij vergeleken. Een hersenkraker om 9.00 uur in de ochtend. 

De feiten: Wij staan op tijd klaar om een wedstrijd te gaan spelen. De scheidsrechter heeft het digitale 
wedstrijdformulier goedgekeurd. DES is niet aanwezig. Dus wij hebben het recht op onze eerste wedstrijdpunten. Een 
5-0 overwinning hadden we bedacht, in de pocket.

Althans zo leek het. Het zat iets anders: Quick ’21 uit Groningen moest op hetzelfde tijdstip een wedstrijd spelen tegen 
DES uit Norg. En Kor de Vries, het staflid van de F1 die Mark na enig speurwerk konden terugvinden via de aller 
handigste app van KNKV, had waarschijnlijk met een onverstaanbaar accent naar DES Delft gebeld om daar de 
wedstrijd af te melden. 

Nu hebben ze daar niet verder gedacht tot een paar minuten voor de wedstrijd toen er bij een van de DES-leden, let 
wel uit Delft, wat begon te dagen. Die heeft direct actie ondernomen en om 9.05 uur dus laten weten aan de 
telefoondienst van de Sportcampus dat ze niet naar de wedstrijd zouden komen, omdat ze waren afgebeld. Afgebeld 
door Kor de Vries dus. 

Dit is een van de meest curieuze redenen voor mij althans waardoor er een wedstrijd niet is doorgegaan, tot dat 
moment. En afgezien van wat ik vroegâh heb zien gebeuren op het Achilles-korfbalveld. Spelers van de selecte die onze 
toenmalige zandbak met de brandslang aan het onderspuiten waren, om zo de wedstrijd de volgende dag afgelast te 
krijgen. Terwijl het niet eens had geregend. De precieze daders en de reden weet ik niet meer, maar daar kan Harald 
Braakman u waarschijnlijk alles over vertellen. 

We hebben de kinderen uit proberen te leggen wat er is gebeurd die avond in het telefoongesprek tussen Kor de Vries 
en de wedstrijdsecretaris van DES Delft en ons er bij neergelegd dat de wedstrijd niet doorging. We zouden de 
wedstrijd inhalen tijdens het inhaalweekend.

We hebben het praatje afgesloten met een rondje moppen van de kinderen. En zo ging iedereen toch weer lachend naar 
huis. 

Wie toen had gezegd dat we deze wedstrijd uiteindelijk nooit zouden spelen door het uitbreken een wereldwijde 
pandemie, hadden we waarschijnlijk voor gek verklaard. 

Peter Zoutendijk



De eerste beperkte training
************************

De afgelopen weken ben ik er toch goed van bewust geworden, wat sport voor mij allemaal betekent. Het is voor mij 
een manier om te ontspannen, mijn mentale en lichamelijke conditie op peil te houden, sociale contacten te 
onderhouden etc. Thuis heb ik het conditionele gedeelde deels weten op te vervangen met fitness en hardlopen in de 
duinen, maar dit is niets vergeleken met mijn normale sportleefstijl. Het sociale gedeelte is het grootste gemis, want de 
wereld wordt heel snel een flink stuk kleiner. 

Mijn hoogtepunt in de week is dat ik naar mijn stage in de Rotterdamse haven kan (Theemswegtracé). Er wordt daar 
ondanks het Coronavirus gewoon doorgebouwd aan een 4 km langen spoorwegtracé. Wat is het dan fijn om weer even 
met collega’s te praten in plaats van digitaal te vergaderen. Fietsend over de bouwplaats kan ik zien wat de vorderingen 
zijn van de bouw. Hierdoor zijn de berekeningen en tekeningen waarmee ik thuis bezig ben veel aansprekender. 

Positiviteit
29 april kwam eindelijk het goed nieuws. De jeugd mocht weer het veld op! Het vooruitzicht dat ik weer training mocht 
geven was voor mijn een opluchting. Mijn complimenten aan het bestuur van Achilles die veel protocollen en 
maatregelen in een korte tijd snel hebben uitgewerkt en duidelijk gecommuniceerd. De nieuwe sportsamenleving vergt 
veel creativiteit en vraagt aan iedereen zijn medewerking. Hierbij wordt het aanpassingsvermogen van veel Achillianen 
getest. Ik weet zeker dat we dit met zijn allen kunnen. 

Nu trainen we met de jeugd één keer per week en dat is een mooi begin om op gang te komen.  Ik hoop dat dit snel 
naar twee keer per week kan worden uitgebreid. De overheid heeft aangegeven dat wedstrijden tegen andere clubs voor 
kinderen tot en met 12 jaar voorlopig nog even niet kunnen. Onderlinge potjes binnen de vereniging kan dan wel een 
optie zijn. Ouders, opa’s en oma’s kunnen dan bijvoorbeeld via een livestream meekijken. 

Het veld op
De eerste training met de D2+D3 ging wat mij betreft veel te snel voorbij. Het had zelfs nog wat langer mogen duren. 
Aan de gezichten van de kinderen was de blijdschap af te zien. Ze konden weer lekker korfbalen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes. Er werd gretig omgegaan met de bal. Geen kans werd onbenut gelaten om op de korf te schieten. Vera 
en ik moesten bij de oefeningen soms oppassen voor een aantal verdwaalde ballen, maar dat namen we voor lief. Ik 
moest me echt inhouden om de bal niet te vangen. Na afloop van de training waren alle kinderen meteen weg. Vera en 
ik bleven nog wel achter om de palen schoon te maken. Gelukkig herinnerde Marinus er ons aan om ook de ballen 
schoon te maken. Normaal zouden we nog even napraten in de kantine over de training, maar helaas gaat dat nog niet. 

Simon Rodriguez

En toen… Corona
****************

Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zo lang hoeven na te denken over wat te gaan schrijven. Meestal komt het een soort 
van vanzelf tot me. Nu niet, en dat is even wennen. Vermoedelijk zal dit artikel dan ook geen enorme samenhang 
hebben, ach ik begin gewoon maar te schrijven en ik kijk wel waar het schip strand. 
Het meest logische is natuurlijk om over de tijd waarin we ons bevinden te schrijven, maar ja wat bespreken we niet al 
met elkaar, lezen we niet al in andere artikelen of horen we op het nieuws? Er is toch niets nieuws dat ik kan toevoegen 
aan hetgeen al bestaat of geschreven is? Nee, dat lijkt me ook niet. 

Er zijn voor mij wel een aantal gebeurtenissen, gedachten en ontwikkelingen die ik dan maar ga delen met jullie. Wie 
weet wordt het herkend en ook al is dat niets nieuws, dat wat wij in elkaar herkennen, zal ons met elkaar verbinden.

Niet iedereen zal dit van mij weten, maar een van mijn dromen is om een aantal jaar in het buitenland te wonen. Vorig 
jaar besloot ik dit te gaan verwezenlijken en ben toen in actie gekomen. Ik ga jullie niet vermoeien met alle details, maar 
uiteindelijk was het zover, 1 april zou ik naar Spanje gaan voor gesprekken met klinieken. 

Mijn moeder heeft een heel lange tijd in Spanje gewoond en sprak vloeiend Spaans, waardoor deze droom ooit is 
ontstaan. Na haar dood kreeg ik steeds meer de behoefte om dingen te doen die zij ook heeft gedaan, een soort van 
ervaren wat zij heeft ervaren, leven zoals zij leefde. Los van deze reden bekroop mij steeds meer het gevoel om meer 
vrijheid te willen ervaren, andere culturen te willen omarmen en de behoefte om vastzittende energie weer te willen 
laten stromen. Dit ervaarde ik steeds minder hier in Nederland. Steeds minder voelde ik creativiteit vloeien en zo 





merkte ik bijvoorbeeld steeds vaker dat ik over sommige dingen niet meer zelf nadacht. Dit werd voor mij gedaan. En 
steeds meer voelde ik me in een keurslijf gedrukt waarin ik ook niet meer nadacht over mijn dromen en de mogelijkheid 
tot het verwezenlijken hiervan. Nou denk je misschien, waarom zou dit anders zijn in een ander land? Nou, dat is dus 
precies wat ik wilde ontdekken, dat weet ik ook niet, maar mijn gevoel zei wel om die gedachte en dat instinct hierin te 
volgen. 

En toen… Corona…

De reis naar Spanje ging niet door, maar wel merkte ik de afgelopen weken dat daarvoor iets anders in de plaats terug 
kwam. De verbondenheid met Nederland en hoe het hier kennelijk ook kan, komt steeds meer terug. Van het niet 
hoeven wachten op een handtekening van een cliënt voor een WMO indicatie tot het groeten van elkaar op straat. 
Cliënten die zich niet langer meer buitengesloten voelen, maar onderdeel van een samenleving die allemaal een gemene 
deler heeft. Creativiteit die weer begint te stromen en intensere belevingen van de natuur en contacten met anderen. 
Meer in contact zijn met jezelf en de rust om te reflecteren en hersteltijd om te herstellen. De energie voelen om iets 
liefs voor een ander te doen, maar dit ook mogen en durven ontvangen. Een regering waar ik (tot dusver) apetrots op 
ben en helemaal wanneer ik de vrienden spreek in het buitenland en hoor hoe het daar gaat. Ik voel weer worteling en 
voor mij is dit dus stiekem een klein cadeautje. 
Zo zijn we toch allemaal meer in staat om aan te passen, wanneer dit noodzakelijk is, blijken we toch flexibeler te zijn, 
dan we dachten. 

Ik heb geen enorm mooie slotbeschouwing voor dit artikel, ik geniet van deze tijd, ook al mis ik ook een hoop wel. Ik 
vind het een cadeautje, en ik vermoed dat de grootste klap nog moet komen: als alles weer “normaal” is. 

Daarom sluit ik af met mijn lievelingsgedicht en ik hoop dat het jullie ook raakt zoals het mij elke keer weer raakt.

The Invitation

It doesn’t interest me
what you do for a living.
I want to know
what you ache for
and if you dare to dream
of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me
how old you are.
I want to know 
if you will risk 
looking like a fool
for love
for your dream
for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me
what planets are 
squaring your moon...
I want to know
if you have touched
the centre of your own sorrow
if you have been opened
by life’s betrayals
or have become shrivelled and closed
from fear of further pain.

I want to know
if you can sit with pain
mine or your own
without moving to hide it
or fade it
or fix it.



I want to know
if you can be with joy
mine or your own
if you can dance with wildness
and let the ecstasy fill you 
to the tips of your fingers and toes
without cautioning us
to be careful
to be realistic
to remember the limitations
of being human.

It doesn’t interest me
if the story you are telling me
is true.
I want to know if you can
disappoint another
to be true to yourself.
If you can bear
the accusation of betrayal
and not betray your own soul.
If you can be faithless
and therefore trustworthy.

I want to know if you can see Beauty
even when it is not pretty
every day.
And if you can source your own life
from its presence.

I want to know
if you can live with failure
yours and mine
and still stand at the edge of the lake
and shout to the silver of the full moon,
“Yes.”

It doesn’t interest me
to know where you live
or how much money you have.
I want to know if you can get up
after the night of grief and despair
weary and bruised to the bone
and do what needs to be done
to feed the children.

It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.

It doesn’t interest me
where or what or with whom
you have studied.
I want to know 
what sustains you
from the inside



when all else falls away.

I want to know
if you can be alone 
with yourself
and if you truly like
the company you keep
in the empty moments.

Marianne Kasten

In Memoriam

Het bestuur ontving het trieste bericht dat Cor van Rijn op 89 jarige leeftijd is overleden.
Hoewel nooit lid was hij een graag geziene figuur op de club.
Als vader van onze spelers Marianne en Robert was hij vaak te vinden op ons veld en nam hij samen met zijn jong 
overleden vrouw Nel in de jaren 70 voor lange tijd het beheer van de oude houten ‘Vlonder’ op zich.
Cor manifesteerde zich daarbij als een vrolijke sympathieke en praatgrage man die geen klus te veel was.
Ook bij de bouwploeg die rond de eeuwwisseling de huidige “Vlonder” vorm gaf was hij een opgewekte steunpilaar.
We denken aan Cor terug met respect en met veel dank voor wat hij betekend heeft voor Achilles.
Wij wensen zijn kinderen Marianne en Robert en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur HKV Achilles





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

JAV
****

Statutair dienen we in de periode mei/juni onze JAV (Jaarlijkse Algemene Vergadering) Deel 1 te houden. Gezien de 
huidige coronarestricties is het nu nog onzeker dat we die vergadering fysiek zullen kunnen houden. De JAV online 
houden is nu nog niet mogelijk (statutair), maar zou zomaar toch rechtsgeldig kunnen worden als de Regering een 
algemene Regel daarover opneemt in een af te kondigen Noodwet. Los daarvan is het de vraag of een JAV praktisch 
wel online is uit te voeren met meer dan 50 deelnemers.
Op dit moment kunnen we daarom nog niet overzien wanneer en op welke wijze de JAV Deel 1 zal plaatsvinden.

Hoe het ook zij, we dienen ons wel voor te bereiden op het volgende seizoen. En dat is precies het onderwerp van de 
JAV Deel 1.
Op de agenda daarvan staan in ieder geval:

 Verkiezing bestuur,  
 Verkiezing commissies,  
 Jaarplannen commissies  
 Vaststellen begroting 2020/2021

Ik wil jullie daarom vragen om alvast de stukken op te stellen die bij bovengenoemde agendapunten horen en die naar 
mij toe te sturen. Graag uiterlijk op woensdag 20 mei.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Arthur Bolder
secretaris HKV Achilles

Afsluiting jaar en verder: wat gaat er door en wat niet?
***********************************************

Zoals overal in Nederland zijn er ook op onze club 
evenementen die helaas niet doorgaan of die misschien wel 
verplaatst of veranderd worden. Om hagels aan berichten te 
voorkomen, hebben we voor jullie een overzicht gemaakt. 
Want, wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons geliefde WAPC 
kamp? En hoe zit het met de 21-competitie?
Afgelaste evenementen

 15 mei: Giga Kangoeroedag (lustrum)
 21 mei: Peter Zoutendijk sr 21-competitie
 Vooralsnog gaat deze dag niet door, wel kijken we 

nog even door of we dit op een ander moment cq 
andere manier toch nog kunnen organiseren dit 
kalenderjaar.

 26 t/m 29 juni: CR-kamp
 Slotdag HKV Achilles
 De slotdag zal dit jaar niet op normale wijze doorgaan.
 18 t/m 25 juli: WAPC-(zomer)kamp
 De kampcommissie is nog goed aan het nadenken over het verplaatsen van het kamp. We laten jullie dit 

uiteraard zo snel mogelijk weten. Mocht er geen alternatieve datum komen óf kun je die datum niet mee, dan 
krijg je je al betaalde kampgeld uiteraard terug.

Afgelast tennisevenement
 21 mei: voorjaarscompetitie
 Helaas gaat dit jaar het openingstoernooi van tennis niet door. Hoe en wanneer er een alternatief op het 

programma komt, hangt af van de coronamaatregelen.



Wat staat er voorlopig wel op het programma?
We zijn druk aan het nadenken hoe en of we andere evenementen kunnen organiseren de komende tijd. Onze 
commissies leggen momenteel plannen voor aan het bestuur. De plannen moeten uiteraard goed georganiseerd worden 
zodat we voldoen aan de nog altijd veranderende (hopelijk op een gezonde manier ook versoepelende) maatregelen van 
het RIVM en het NOC*NSF. Je kunt er vanuit gaan dat de AC met kleinschalige evenementen komt, om zo te zorgen 
dat de kinderen elkaar ook naast de training nog even kunnen zien. Via het krantje óf via online (website + social 
media) houden we jullie op de hoogte.
We richten ons vooralsnog in ieder geval op de JP Alsem League die, 22 augustus gaat plaatsvinden. Achter de 
schermen zijn we druk bezig met de organisatie hiervan.

Iedereen mag weer sporten
***********************

Achter de schermen zijn we druk bezig met een aangepast protocol en trainingsschema, waarin ook tennis weer wordt 
meegenomen. Hou de website en onze social media kanalen in de gaten.

Het bestuur

Foto van de 
Week (13)

*******************



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! 

“Dit is een goed stel hoor”, merkte 
commentator Theo Reitsma op 
in 1988 over de mannen van Oranje 
die de hoofdprijs veroverden. Bekijk 
de kampioensfoto (1972) van Achilles 
C1, ook daar stelt een goed stel op. 
Kijk ze stralen, iedereen voorzien van 
een bos bloemen en lachende 
gezichten, de buit is binnen!  Boven 
van links naar rechts Ineke Peters, 
Dorine Luykx, Fred Apon, Ingrid de 
Bruijn, Mariette van Wijk, Nicole van 
der Gaag. Beneden van links naar 
rechts Janine Cowan, Wout Broers, 
Paul van der Gaag …??……Jan 
Koelewijn ………??. Wie zijn de 
nummers 4 en 6?

De Archiefcommissie

Sellicha (13)
***********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 39, 37e jaargang 30 april 1975             Shirt Sybrand en colbert Ad
Tijdens de wedstrijd van ons derde in Schiedam werd een heer van tegenstander Harga zo kwaad op Sybrand, dat hij 
hem bij zijn shirt greep en daarin – gelijk geschiedde met het goedkope overhemd van Wim Kan – een scheur van 
onder naar boven maakte. Nu was het wel geen goedkoop shirt, wel een oud shirt, maar even zo goed Sybrand naar de 
sportshop moeten. Moet dat allemaal zo?
Colbert Na afloop van de wedstrijd Raven 1 – Achilles 4 trof Ad van Riel zijn colbert aan met volledig afgerukte 
knopen! Ads tegenstander had wraak (voor de 16-2 zege?) na afloop in uitzicht gesteld, maar dit vandalisme lijkt wel iets 
te ver te gaan. We hebben de kwestie inmiddels met het Bestuur van de Raven opgenomen.

Naschrift Een weekendje korfbal waarin kledingvandalisme centraal lijkt te staan! Ad (niet verwarren met Ed) van Riel 
was vanaf 1973 acht jaar lid, Sybrand de Boer vanaf 1968. Korfbalvereniging de Raven speelde destijds aan de 
Hengelolaan, de buurman was Kwiek, beide clubs bestaan niet meer (Kwiek en Olympiaan fuseerden op 1 juli 1993, 
Olympiek werd de nieuwe naam). Een jaar na de oprichting van Olympiek werd de Raven opgeheven en de meeste 
leden gingen naar Olympiek.





Foto van de Week (14)
*******************

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 of laat het weten op Facebook. 

Een grote uitdaging deze week, beste Achillianen. Het gaat hier om een gevalletje ‘Opsporing Verzocht’. Maar er zijn 
nog voldoende oudere leden of ex-leden. Die laatste categorie voorziet de archivaris geregeld van namen. Wie neemt 
het initiatief om een Foto van de Week WhatsApp-groep te starten? De Archiefcommissie

Sellicha (14)
**********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels nummer 46, 28e jaargang  8 juni 1966

Zomerprogramma – ons zomerprogramma ziet er als volgt uit:
12juli – Ready-toernooi voor a-ploeg (zie Welpenkrabbels); vriendschappelijke wedstrijden op Olympiaanveld (zie 
wedstrijdprogramma).
19 juli – Adspiranten Vijf Steden Toernooi op ons veld (Achilles, DKC, GKV, Rozenburg, Vicus Oriëntes).
26 juli – Fluks-series voor adspiranten en pupillen; Vaardigheidsdag senioren
2 juli – (zaterdag) Auto-motor-scooter-bromfiets-rally.
3 juli – Vaardigheidsdag adspiranten en pupillen.
7 juli – (donderdag) Midgetgolfkampioenschap
10 juli – Gehuwd – Verloofd (onderlinge wedstrijd)
16 juli – Adspiranten- en pupillenkamp te Ermelo t/m 23 juli; 
vertrek Engelandvaarders (t/m 25 juli)
8 augustus – Veld dicht t/m zondag 4 september



Naschrift  drukke, volle en mooie agenda! Het Vijf Steden Toernooi.. Wat zou het mooi zijn als iets dergelijks weer op 
de rails gezet kan worden. Over de Engelandvaarders valt veel te melden. Jan Delcour heeft daar een indrukwekkend 
verslag (Achilles Engelandvaarders 1954 – 2004) van gemaakt dat zich in het archief bevindt. Er is zelfs een reünie 
geweest van deze groep. Het vertrek was naar Derby was 15 juli 1954. Waar de Engelandvaarders in 1966 naar toe 
gingen moet ik nog eens gaan uitzoeken.

De Engelandvaarders reunie  

Foto van de week (15)
*******************

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 of laat het weten op Facebook. Het ziet ernaar uit dat deze drie Achillianen meedoen aan een 
toneelstuk of een sketch. Speelt dit zich af in een gehuurde ruimte voor de jeugd ergens in Den Haag? Of hebben we 
hier te maken met een A.P.C. kamp ergens in Nederland? Is de jongeman links op de foto onze voorzitter Wout Broers 
en wie zijn de andere twee Achillianen? Succes allemaal. De Archief Commissie

Sellicha (15)



***********

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922

Leeuwenkrabbels 18 september 1946 Adspiranten-nieuws
A.s. donderdagavond om half acht is er weer een bijeenkomst ten huize van den heer en mevrouw Slootweg, Mient 
382.Alle adspiranten, ook de nieuwe, benevens degenen, die zich nog bij de adspiranten thuis voelen, worden verwacht. 
Er zal ditmaal geen chocolademelk en ook geen cake van Beef zijn, maar men zal zich niettemin best kunnen amuseren. 
Muziekinstrumenten b.v. mandolines, boekjes met kampliedjes, papier en potlood moeten worden meegebracht. Wie 
kan er ping-pong-balletjes meebrengen? En is er ook een ouder lid, dat op onze adspiranten-avonden guitaar kan spelen 
of een dergelijk instrument te koop heeft tegen een zacht prijsje?

Naschrift : Als je geen clubhuis hebt, moet je dus op een andere manier iets regelen. Deze activiteit nu herhalen, zit er 
vermoedelijk niet in. Alle aspiranten voor een avondje naar Linda van den Haak, de huidige WAPC voorzitter, dat 
wordt een bijzonder volle bak! Het muzikale binnen Achilles zien we nog steeds terug, want dat we heden ten dage nog 
steeds enorme talenten in huis hebben, lijdt geen twijfel. De lijst van Achilles-muzikanten is lang! Beef is overigens 
Theo Bevelander, lidnummer 56, lid geworden op 26 augustus 1924. Bovenstaand stukje werd geschreven door Harry 
Stempels. Beide heren zijn Erelid.

 

TC
***

Beste leden, 

Zoals jullie hieronder kunnen zien zijn er wat wijzigingen ten opzichte van de teams van 
het afgelopen seizoen. De wijzigingen hebben betrekking op de maatregelen in het protocol. De belangrijkste 
wijzigingen betreffen:

1. De C categorie is opgesplitst in een C onder de 13 en een C van 13 jaar of ouder 
2. De A1 traint met de selectie voor het seizoen 2020-2021. 
3. De overgaande jeugd naar de senioren hebben de mogelijkheid om met de A2 te trainen en zijn daarom daar 

ingedeeld.

Technisch Commissie



Veel trainingsplezier toegewenst en hou het veilig,

namens de TC.

Update TopC (1, 2, 3, en A1)
*************************

Dinsdag 21 april jl. hebben de staf van 1, 2, 3, en A1 gesproken over hoe we de draad weer zo goed mogelijk kunnen 
oppakken. We hebben besloten om de pijlen volledig op het nieuwe seizoen te richten. Dit betekent dat we de 
momenten die we nog op het veld hebben willen benutten voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
 
Hervatten trainingen
Inmiddels heeft de nieuwe A-selectie (jeugd 13 t/m 18 jaar) de eerste training achter de rug en zijn de voorbereidingen 
al in volle gang. De senioren daarentegen moeten nog even geduld hebben voordat zij het korfbalveld weer mogen 
betreden.
 
De staf 1, 2, 3 is bezig met een trainingsschema. Indien we vanaf 11 mei ‘los’ mogen, dan kunnen we direct 
doorpakken. Er wordt bewust vanaf 11 mei gezegd, omdat de nieuwe richtlijnen en protocollen met de Gemeente 
moeten zijn afgestemd, voordat we het veld op mogen. Er wordt nu hard gewerkt aan het verkrijgen van deze 
goedkeuring. Een definitieve startdatum zal zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd, incl. het trainingsschema dat 
dan geldt.
 
Sowieso willen we dan trainen tot medio juni, maar misschien gaan we wel langer door, omdat er bijna geen mensen 
met vakantie gaan… Zorg dus dat je fit bent en blijft! De programma’s van Marit en Danique helpen daarbij, maar fit 
zijn en blijven is nu vooral je eigen verantwoordelijkheid!
 
Selectie aankomend seizoen
Wat betreft de samenstelling van de ploegen kunnen we nog niet veel melden. In samenwerking met de staf en de 
Technische Commissie kijken we momenteel naar de opties.
Het 1e, 2e en 3e spelen volgend seizoen (res.) 1e klasse. En in de zaal speelt ook het 4e reserve 1e klasse. Dit betekent 
dat we heel breed in de kwaliteit zitten. En dat betekent dat we elkaar beter moeten maken. We hebben elkaar namelijk 
nodig om te groeien en te ontwikkelen.

En dat kan, want in onze optiek staat er volgend seizoen een selectie die elkaar iets gunt. Spelers kennen elkaar goed, en 
juist dat gaat ons helpen in onze ambities. Natuurlijk zal kwaliteit in de selecties prevaleren, maar acht uitstekende 
spelers maakt nog geen uitstekend team... We zullen elkaar daarom ruimte en ontwikkeling moeten gunnen, zodat we 
een ander beter maken: dáár zit de kracht in het spelletje dat korfbal heet.

Tenslotte; wij hopen en verwachten dat iedereen zich blijft conformeren aan de protocollen en richtlijnen ten aanzien 
van het Coronavirus. We moeten ons blijvend realiseren dat we in een bijzondere tijd leven. Dit betekent dat we 
zorgvuldig moeten omgaan met de bewegingsruimte die we nu ‘krijgen’. Blijf je bewust van het feit dat het Coronavirus 
nog niet is ingedamd en dat er dagelijks nog vele mensen aan de gevolgen van de ziekte COVID-19 overlijden.
Volg de adviezen, want hoe beter we ons conformeren aan de richtlijnen, hoe eerder we weer actief kunnen zijn op het 
veld!

Houd je taai en blijf fit!



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
*****************

Doordat er al 2 weken geen krantje is verschenen hebben we nog een paar verlate felicitaties. Als 
eerste was op 28 april Leander Gerritsen jarig, hij werd 14 jaar. Op 6 mei was Noah de Jong jarig, 
hij werd 19. Op 7 mei werd Britt Linse 10 jaar. Ook op 7 mei was Minka Boelhouwer jarig, zij 
werd 8 jaar. Op 8 mei waren Brandon van Dam en Tom Lorenzo jairg, beide werden 6 jaar. Op 
12 mei werd Lucas Winia 18 jaar.
Dan de jarige van deze week: 15 mei wordt Yara Koene 16 en op 19 mei wordt Estelle Arnts 18 
jaar.
Allemaal (alsnog) van harte gfeliciteerd.



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: Thom Hilverda
Jan Woestenburg
Floortje Mulder
Julian Sanchez

Bedankt als lid per einde seizoen: Emmy Arndts
Mika Jillissen
Jinte Vrijenhoek
Joachim Vrijenhoek
Iris van Maanen

Olga

Ledenlijst





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.


