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Hoofdartikel

Het zijn gekke tijden
******************

Ik hoor het mezelf nog zeggen: “Ik wil alles doen, behalve fluiten”. Toen de 
samensmelting zo’n 5 jaar geleden (of alweer 6 jaar inmiddels?) een feit was 
ga je natuurlijk nadenken wat je wil doen voor je ‘semi-nieuwe’ club. De wil om veel te doen was er, en dat 
heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik gaf training aan de A3, deed het wedstrijdsecretariaat en ging in de 
activiteitencommissie. Nee zeggen is namelijk iets wat ik niet heel goed kan. Behalve wanneer je me vraagt 
om een wedstrijdje te fluiten. Mijn aversie tegen het fluiten is ooit ergens in mijn leven ontstaan en hoe dat 
precies komt weet ik eigenlijk ook niet meer. Wat ik wel weet is dat ik er waarschijnlijk nooit meer vanaf ga 
komen. Kortom: de keren dat ik mezelf nog liet opstellen als scheidsrechter ging ik er niet bepaald fluitend 
naar toe.

Inmiddels kan ik iets beter nee zeggen. Dat leer je vanzelf, want je komt namelijk in situaties 
terecht waarin je helemaal niet terecht wil komen. Bijvoorbeeld in de situatie dat je met je brakke 
hoofd en je net bestelde kopje koffie uit de kantine wordt gesleurd omdat de scheids van dienst 
nog iets brakker was dan jijzelf en wijselijk in bed is blijven liggen. De uitspraak dat ik absoluut 
niet ging fluiten voor Achilles heeft daarom niet lang stand gehouden. Want ook al is het niet echt 
mijn hobby, het is ook wel erg flauw om nee te zeggen als je toch al op het veld bent. Toch blijf ik 
deze situaties liever vermijden.

Waarschijnlijk heeft het ook te maken met een bepaalde vorm van talent. Als scheids moet je snel beslissingen nemen, 
niet twijfelen en je vooral niks aantrekken van het zeer objectieve en deskundige publiek langs de lijn. Laat ik nou net 
iemand zijn die graag de tijd neemt om dingen tot zich te nemen, beslissingen tot in de puntjes afweegt en nogal 
conflict vermijdend van aard is. Dat ik er niet voor gemaakt ben blijkt uit wel uit feit dat ik als scheidsrechter bij Ready 
zo’n beetje elke arbitraire blunder uit het boekje gemaakt heb. Fluitje vergeten, stand verkeerd opgeschreven of een 
loepzuiver doelpunt missen omdat je je fluitje liet vallen. Men heeft van mij genoten.

Je kunt je voorstellen dat ik mij rotschrok toen ik onlangs gevraagd werd om een wedstrijdje te fluiten voor de jeugd. 
Het ging om de kraker Achilles E3 tegen Achilles E4. Een oefenwedstrijd onderling omdat de kinderen het korfballen 
missen. Want door alle maatregelen van ons RIVM kunnen ze geen wedstrijden meer spelen. Hoewel ik dus iets beter 
nee kan zeggen dan vroeger ging dit mij toch wel erg aan het hart. Gelukkig zijn de maatregelen voor mij een voordeel: 
ouders mogen namelijk het veld niet op. Een zeer kritisch en deskundig publiek zou mij dus bespaard blijven. Vooruit 
dan maar.

Verrassend genoeg had ik eigenlijk wel zin om even lekker op het veld te staan. Van enige wedstrijd spanning op de dag 
zelf was helemaal geen sprake. Eenmaal ter plaatse werd het ijs meteen gebroken toen 1 van de Achilles teams werd 
omgedoopt tot ‘Holland’. Het ene team had namelijk oranje shirts aangetrokken. Iets waarvan ik thuis nog dacht dat ik 
dat ook kon doen, het leek me wel een veilige keuze… Nog even snel de regels doorgenomen (ze veranderen elk jaar bij 
die kids) en met een zwart vest aan floot ik deze oefenkraker in.

Eerlijk is eerlijk. Het was leuk om te doen. De start van de wedstrijd was een beetje stroef aan beide kanten maar 
naarmate de wedstrijd langer duurde kwamen beide ploegen steeds beter tot spelen. Dat was leuk om te zien. Vooral 
ook omdat de kinderen zichtbaar plezier hadden, net als de coaches. Ik betrapte mezelf er op dat ik de neiging moest 
onderdrukken om tips te geven aan de spelers. De toewijding van de ouders gaat ook bij de E-tjes ver. Ze waren 
aanwezig, maar op gepaste afstand buiten het hek aan de kant van de Mient. In elk geval ver genoeg bij mij vandaan 
zodat ik niet werd afgeleid door enig commentaar. Kon ik elke wedstrijd maar zo fluiten, maar met enige zekerheid kan 
ik toch melden dat wedstrijden fluiten voor mij geen onderdeel wordt van ‘het nieuwe normaal’. Al zou ik er bijna over 
na gaan denken. Het zijn echt gekke tijden.

Groetjes thuis,
Rinus

PS. Bij deze wil ik toegeven dat ik ook in dienst van Achilles een keer een foutje gemaakt heb. In een zeer spannende 
wedstijd van de E1 van destijds dacht ik dat het gelijkspel was geworden. De wedstrijd was erg hectisch, ging gelijk op 
en in de slotfase scoorde de tegenpartij, naar wat ik dacht, de gelijkmaker. Toen ik de wedstrijd met een vermeend 
gelijkspel affloot reageerde de tegenstander echter bijzonder teleurgesteld. In combinatie met de vreugde aan de kant 
van Achilles heb ik geconcludeerd dat er sprake was van winst. Ik heb Achilles dus maar met 1 punt verschil laten 
winnen. Niemand heeft daar ooit over geklaagd. Sorry tegenpartij.



Van de redactie
**************

29 juni laatste Leeuwenkrabbels
Na een apart jaar komt in de week van 29 juni het laatste krantje van dit seizoen uit. Kopij 
hiervoor moet op maandag voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn.
Voor aankomend seizoen ontvang je de week van 17 augustus weer het eerste krantje. Kopij hiervoor moet maandag 
voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn.
In dit krantje vinden we dan hopelijk weer wekelijks een wedstrijdschema.

Groetjes,
Raquel

Van de redactie



TC
***

Beste A spelers,

Hierbij dan de concept teams voor de A, de TopC en de TC hebben deze in overleg samengesteld.
Voor de A1 selectie geldt dat de definitieve ploeg in augustus bekend wordt gemaakt.
Omdat we op dit moment nog geen vaste trainer(s) hebben gevonden kunnen we niet na de komende trainingen al de 
definitieve ploeg samenstellen.
We gaan de komende tijd druk op zoek naar vaste trainer(s) voor de A1. Wanneer we rond zijn zullen we dit uiteraard 
via de website mededelen.

A1 selectie:
Osayende, Zohier, Stef, Kaj, Quincy, Max en Quin
Yara, Floor, Ivy, Noah, Merel en Citlali

A2:
Afvaller A2, Afvaller A2, Afvaller A2 en Xander
Afvaller A2, Afvaller A2, Femke, Jill, Sanne en Silja

A3:
Niek en Pepijn
Stefania, Melissa, Estelle, Mira, Elise, Esmee, Hannah en Milla

Succes en veel plezier de komende weken nog en alvast een fijne zomer vakantie.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij tc@hkvachilles.nl

Met vriendelijke groet,

De TopC en TC

Onverwachte contacten met onze naamgenoot in Den Haag
website CKV Achilles Harmen Eenkhoorn (voorzitter)

In aanloop naar ons jubileum zijn meerdere mensen van de club het archief ingedoken om foto’s en verhalen op te 
duikelen. Een van de verhalen die werd gevonden betrof een wetenswaardigheid over HKV Achilles uit Den Haag. In 
1929 moesten zij hun naam veranderen omdat ‘wij’ al in de landelijke klasse speelden. Clubs met dezelfde naam waren 
niet toegestaan.
Door een kort berichte te sturen naar onze naamgenoot in Den Haag ontstond er een leuk en bijzonder contact wat 
heeft geresulteerd in een bijzonder verhaal op de site van HKV Achilles. Dit willen wij jullie natuurlijk niet onthouden. 
Het bericht is te vinden op de volgende website.
https:/www.hkvachilles.nl/nieuws/1550/ckv-achilles-almelo-hkv-achilles-den-haag-door-harald-braakman 

Technisch Commissie



Activiteiten Agenda Senioren

26-06
22-08

JAV deel 1
JP Alsem League

29-08 Weekend
Oefenwedstrijden





  

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
18 t/m 25 juli WAPC kamp

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

Deze week 2 jarige. Op 25 juni wordt Esmee Morris 17 jaar. Op 27 juni viert Teyun van den 
Noort zijn 13e verjaardag.
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.



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 lid: Miekie Deurloo
Danielle van Maanen

Heraangemeld als lid: Xander (X.M.) Gross
Pauwenlaan 89
2566 TD  Den Haag
Geb.datum: 29-09-2003
Tel: 070-2164257 / 06-16964676 / moeder 06-49105242

Bedankt als lid per einde seizoen: Malou Abbas
Milla Linse
Lucas Winia
Anna Spaans
Kjeld Verboom

Olga

Ledenlijst



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

Wat een vreemd seizoen einde.
Is er ooit in het bijna 100 jarige bestaan van onze club zo een vreemd en 
onbevredigend einde aan het seizoen gekomen.
Ik denk dat alleen Harald hierop het antwoord zou kunnen geven als beheerder en bestudeerder van het 
Achilles/Sellihca archief.
Het coronavirus is hier debet aan en het was onvermijdelijk dat er zulke maatregelen 
genomen moesten worden ondanks de rebellie van een aantal figuren die het allemaal maar 
onzin vinden daar het maar een gewoon griepje betreft.
Een teamsport waar ook contact is en waar je moeilijk op 1,5 meter kunt verdedigen, ook al 
heb je  3 mondmaskers op plus een gelaatscherm en handschoenen aan met beschermende 
kleding is niet mogelijk.
Volgens de Hema is 1,5 meter gelijk aan 25 tompouces en ongeveer 2 veterdroppen en 13 
spekkies achter elkaar uit de kantine en dat is de afstand die we moeten aanhouden.
Wat missen we dat contact met elkaar, het samen proosten met wat voor soort drankje dan ook, het samen nuttigen van 
een balletje pinda of mayo, het bij elkaar zitten in het gras met het zonnetje vol op de bol en de onderlinge gein want 
ondanks alles is lachen het beste medicijn.
Geen einde seizoen kampioenen of degradanten en zeker geen einde jaar feest of BBQ en geen eindejaarfietsrally of sla 
ik nu de plank vreselijk mis omdat dit al jaren niet meer georganiseerd wordt.
Dat was me wat de eerste fout werd al gemaakt met het uit de poort fietsen waar het ene team linksaf en het volgende 
team rechtsaf sloeg en wie had gelijk, met Harald en Ferry als misteryman die onderweg verkleed als clochard of 
kilometerpaaltje of anderszins nog een extra opdracht in petto had en als je deze miste sowieso  kansloos was voor de 
eindoverwinning.
Het kamp voor de kinderen en de grotere kinderen kunnen we wel op ons buik schrijven.
Hoe zal het komende seizoen van start gaan en komt er snel een medicijn om het in te dammen want een vaccin zal wat 
langer op zich laten wachten.
Dit alles is kommer en kwel maar opeens schijnt de zon door de wolken en lacht de toekomst ons toe na het lezen van 
de laatste Leeuwenkrabbels.
Misschien hadden we de moed opgegeven maar alles gaat nu in een stroomversnelling en wordt het hollen geblazen de 
handen uit de mouwen en niet lullen maar poetsen.
Wat een prachtige kantine, top, eredivisieniveau,  Berlage architectuur een lust voor het oog.
Je kan je het je haast niet voorstellen dat dit van ons wordt en je in zo een luxe terecht komt.
Wij als donderdagochtend kantinevrijwilligers zien het helemaal zitten om al die jeu de boulers weer te mogen 
ontvangen en hun nu trots te informeren hoe het een en ander er voor staat.
Maar er moet eerst nog heel veel water door de Rijn voordat het er staat en wat komt er 
nog op ons af als onvoorzien.
Hoe gaan we na de afbraak er toch nog een soort van kantine op na houden.
Hoe gaan we ons omkleden voor de komende wedstrijden en uiteraard ook weer 
aankleden.
Hoe gaan we douchen of springen we gewoon in de sloot en spoelen we ons af met een 
emmertje water.
Hoe doen we onze kleine of grote boodschap door een boom uit te zoeken of komen er 
dixies zoals bij popconcerten of in de bouw.
Vragen, vragen, vragen waarop ongetwijfeld een antwoord komt
Oh, wat een onzekere tijd maar ook spannend en we zijn er van overtuigd dat dit 
huzarenstukje ons gaat lukken.

Wij wensen alle beleidsbepalers en werkgroepen veel wijsheid toe en ik weel zeker dat ze hun tanden erin zullen zetten.
Wij wensen U allen een fijne zomertijd toe en mocht U op vakantie gaan heel veel plezier en hou U veilig want er is 
niets erger dan een onzichtbare vijand.

groetjes en tot volgend seizoen dan komen we weer fris en fruitig terug

Uw scribenten
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.


