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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl 
 Secretaris 
  Arthur Bolder 
  Zaaihoek 28 
  2614 WX  Delft 
  Tel: 015-2131350 
  e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Achilles, ONS tweede thuis 
************************ 

 
‘Eindelijk mogen we weer’ is gok ik iets wat door een ieder zijn hoofd is 
gegaan de afgelopen periode. Toen vrij onverwacht de zaalcompetitie werd 
onderbroken door COVID-19 kwam er een hoop stil te liggen. Niemand had gedacht dat het zo lang zou 
duren. Er brak misschien voor sommigen een wat saaie periode aan. Thuiswerken, niet sporten, althans niet 
in teamverband. En ook sportscholen sloten uiteindelijk hun deuren.  
 
Annie van Deventer beker  
Goed, inmiddels mogen we dus weer. Als we terugblikken op de afgelopen periode kun je wel stellen dat er een hoop 
processen binnen de club stil lagen. Zo had bijna iedereen even rust van zijn of haar vrijwilligerstaken. Trainers hoefden 
geen training te geven, de CR hoefde geen feestjes te organiseren, niemand hoefde het fluitje op te pakken, er was geen 
bardienst nodig en mochten we fysiek niet bij elkaar komen. Voor bijna iedereen was het dus rustiger, bijna iedereen.. 
want er was natuurlijk ook een groepje wat hard door moest ploeteren. En dan doel ik even niet op het bestuur dat 
wekelijks vergaderde. Maar op een hele grote club mensen die -  grotendeels onder leiding van Sten Verleg - aan de slag 
gingen met het corona protocol. Deze groep ontving in de digitale JAV vlak voor de zomervakantie uiteindelijk samen 
de Annie van Deventer beker. Een mooi en dankbaar compliment namens de hele vereniging, wat toch best even 
genoemd mag worden!  
 
Thuis 
De afgelopen tijd zijn we weinig op het veld geweest. Toch hebben we met maatregelen de afgelopen periode het één 
ander kunnen inhalen. We hebben een gezellige barbecue gehad en zijn we afgelopen weekend weer begonnen met de 
competitie. Het zal misschien even onwennig zijn, maar hopelijk voelt iedereen zich snel weer écht thuis. Want dat zijn 
we. Het is ons tweede thuis op het Pomonaplein, op het Achillesveld. 
 
Toen ik jaren geleden terugkwam van mijn avontuur bij KVS kwam ik echt thuis op het Achillesveld. Het eerste jaar 
was even wennen, dat kwam vooral omdat ik een beetje met mezelf in de knoop zat. Dat had niks met Achilles te 
maken. Maar de staff van de selectie, toen Eric den Dekker, Dennis Brusse en Frank Baars, maar ook zeker de spelers 
sleepten mij beetje bij beetje door het jaar heen.  
 
De selectie was echt een grote mix van spelers. Oud-Achillianen, althans oud, ouder dan dat ik was. Mensen die 
“vroeger” ook al in 1 of 2 zaten, maar ook nieuwe Achillianen (geëmigreerd vanuit Scheveningen en Friesland 
bijvoorbeeld) en natuurlijk ook spelers waar ik ongeveer 10 jaar daarvoor ook mee speelde. Desiree kwam uiteindelijk 
eerder over dan de rest van Ready. Kortom een mooie mix. De staff maakte van ons zo’n hechte ploeg dat we een start 
konden maken van achteraf wel een hele mooie reeks aan kampioenschappen. We hadden elke week weer met z’n allen 
datzelfde doel. De appgroep van het team was een plek waar de ene na de andere motiverende speech voorbij kwam. 
Voor mij iconisch in die jaren is dat Bart Kasten op een gegeven moment voor het eerst een heel (vol) jaar in ons 
vlaggenschip speelde. En hoe! De ene week rebounder, de andere week topschutter. Je kon het zo gek niet bedenken. 
Maar het hele team, het klopte. Ik kan me wedstrijden herinneren dat we 9-1 achter stonden met rust. We na een 
donderspeech van Dennis, waar zelfs Eric van schrok, uiteindelijk 14-15 wonnen. Wedstrijden waar we keihard vochten 
voor overwinningen, voor elkaar, in welke rol maakte niet uit. De tranen na overwinningen zie ik zo nog voor me. 
Tranen van opluchting, van geluk en van voldoening. Uiteindelijk tranen die we achterlieten in de 2e klasse. 
 
Ik dwaalde even af. Maar Achilles is voor mij een thuis waar iedereen welkom is. Het jaar nadat Desiree van Ready 
kwam smolten we samen. Twee groepen kwamen samen. Niet iedereen was daar direct blij mee, want verandering is 
eng. Daar moet je aan wennen. Toch hoorde ik vrij snel uit verschillende hoeken dat men blij was dat er nu meer drukte 
en sfeer op het veld was. Dat was ook zo. De kantine stond vol met feestjes en als het eerste speelde was het zoeken 
naar een plekje langs de lijn. Men stond zo dicht op elkaar, dat had nu met de 1.5 meter regel echt niet gepast.  
 
Toen ik een paar jaar geleden in het bestuur kwam, ging ik bepaalde dingen anders bekijken. We hebben een 
vrijwilligerstekort. Met een paar bestuurs- en commissieleden hebben we het hier vaak over gehad. Hoe kunnen we dit 
oplossen? Waar komt het tekort vandaan? Wat kan de reden zijn? Voelt iedereen zich wel zo thuis? Is de samensmelting 
wel goed gegaan? Komt iedereen nog wel? Heb jij die en die de afgelopen jaren nog gezien? Of dit oorzaken zijn van 
het tekort weet ik niet. Het antwoord is moeilijk te vinden. Vandaar dat er nu hard gewerkt wordt aan het 
vrijwilligersbeleid. Alleen samen, met z’n allen, kunnen we dit oplossen. 
 
De afgelopen periode zijn er wel wat momenten geweest die eerder genoemde gedachten leken te bevestigen. Toen ik 
paar weken geleden nog met een klein groepje zat na te praten, een behoorlijk gemixt groepje, hebben we de vinger 
eens op de zere plek gelegd. En niet om er iets pijnlijks van te maken. Juist niet. Een conclusie kwam er niet echt, is dit 
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het achterliggende probleem van het vrijwilligerstekort? Ik ben er niet van overtuigd. Sterker nog, we dachten eigenlijk 
van niet. Maar die avond sloten we wel mooi af. We kunnen allemaal net even een klein beetje extra’s doen om elkaar 
thuis te laten voelen. Of je nou van Ready komt, van Achilles, van een andere club, of als je gewoon nieuw bent in de 
sport. Net even die ander ook meevragen om te volleyballen op het veld, mee te doen aan een spelletje of om ook te 
komen naar de borrel of barbecue op het veld. Dat kan in ieder geval nooit kwaad. En eerlijk is eerlijk zo’n klein gebaar 
voor jou, kan een heel groot gebaar zijn voor een ander. 
 
Raquel 
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TC 
*** 

 
Door een fout in de software van de bond kon antilopen geen programma 
importeren. Ze vroegen om een volledige export vanuit sportlink om alsnog alle 
wedstrijden op te nemen. 
Zie de website! voor het nieuwe programma!! 
 
 

SeniorenFit vindt nieuwe trainer! 
************************** 

 
Hoi allemaal, mijn is Robin Pot. Ik ben 26 jaar en afgestudeerd aan de opleiding HBO 
Sport en bewegen, lifestyle & gezondheid. Hier ben ik opgeleid tot lifestyle coach. Van 
jongs af aan ben ik al bezig met sport en heb in de loop der jaren een hoop ervaring 
opgedaan. Mijn passie voor sport hoop ik op jullie over te brengen! 
 

Recentelijk ben ik mijn eigen bedrijf Resilient Fitness begonnen 
waarin ik mensen coach naar een gezonde leefstijl. De doelstelling 
hiervan is mensen zelfstandig en gezond door het leven te laten 
gaan. De nieuwe uitdaging bij SeniorenFit sluit hier perfect op aan 
en ik heb super veel zin om met jullie aan de slag te gaan! 
 
In een vertrouwde omgeving gaan we werken aan je kracht, 
conditie balans en coördinatie. Tijdens de training staat plezier en gezelligheid centraal. De 

oefeningen en spellen worden zo aangepast dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen! Na elke training zal 
er kort worden geëvalueerd en wordt jullie input meegenomen naar de volgende training.  
Een training ziet er als volgt uit:  
Uitgebreide gezamenlijke warming-up 
Oefeningen voor het verbeteren van de kracht, balans en coördinatie 
Sport- en spel in teamverband 
Cooling down 
  
Ben je nou net zo enthousiast als ik en wil je graag een keer een proeftraining meedoen? Dat kan helemaal gratis! 
Daarna zullen de kosten €10,- per maand bedragen en kan je één keer per week komen sporten. 
We trainen elke week op: 
 
Dinsdagochtend 10:00-11:00 
Woensdagavond 20:00-21:00 
 
Je kan je aanmelden voor een proefles via robinseniorenfit@gmail.com , voor vragen en/of opmerkingen kan je hier 
ook terecht! 
 
SeniorenFit 
https://www.hkvachilles.nl/activiteiten/seniorenfit 
Achilles organiseert SeniorenFit voor 50+‘ers voor bewoners uit de Vruchtenbuurt en omgeving. Door een 
gevarieerd sport- en spelaanbod waar plezier en saamhorigheid centraal staat wordt samen aan de kracht en 
conditie gewerkt. Trainingen worden verzorgd door Robin Pot, personal trainer, bootcamp instructeur en 
lifestyle coach met veel ervaring in zijn vakgebied.   
 
Het programma begint met een uitgebreide warming-up gevolgd door oefeningen om aan de spierkracht, coördinatie en 
balans te werken, dit draagt bij aan het beter in staat zijn om zelfstandig door het leven te gaan. Elke week zal er 
vervolgens een ander sport of spel centraal staan, zo houden we de trainingen gevarieerd en uitdagend. Afsluitend doen 
we een cooling-down en praten we gezellig nog wat na met een kop koffie of thee. 
 
Het programma biedt naast spierversterkende oefeningen, diverse bal- en tikspellen. Ieder kan op zijn eigen niveau 
meedoen, voor soepele spieren en gewrichten of een betere coördinatie, conditie en balans. Na afloop van de training 
praten we gezellig nog wat na met een kop koffie of thee. 
 
SeniorenFit wordt aangeboden op: 

https://www.hkvachilles.nl/activiteiten/seniorenfit
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dinsdag 10.00 - 11.00 uur 
woensdag 20.00 - 21.00 uur 
 
Ben je nou net zo enthousiast als wij? Kom het een keer gratis uitproberen! Je kan mij een e-mail sturen naar 
robinseniorenfit@gmail.com, en dan hoop ik je snel te verwelkomen bij onze groep! Voor eventuele vragen of 
opmerkingen kan je mij hier ook op bereiken. 
 
Na de proefles zullen de kosten €10,- per maand bedragen en kunt u iedere week een keer komen sporten! 
 
Erva ring en  va n  een  de e lnem ers  
“Ik vind het ontzettend leuk en kijk er altijd weer enorm naar uit om te gaan sporten. We zijn met een gezellige groep 
en dat maakt het extra leuk. Ook de verschillende sporten die aan bod komen, vind ik uitdagend en elke keer weer 
verrassend. We beginnen altijd met een warming-up, vervolgens gaan we spierversterkende oefeningen doen en dan 
doen we een spelsport. Deze activiteit wordt altijd aangepast op onze conditie en vitaliteit. We sporten op het veld bij 
Achilles in de buitenlucht en dat vind ik erg prettig. In de winter wanneer het te koud is om buiten te sporten gaan wij 
de zaal in. Wanneer het weer het toelaat gaan we lekker naar buiten!” 
 
“Senioren Fit bij Achilles is leuk, gezellig, sportief en goed voor je lichaam en geest!”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:robinseniorenfit@gmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

16-09 
30-09 
14-10 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

28-10 
11-11 

WG/SG Nieuwbouw 
WG/SG Nieuwbouw 

 
Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
Refleks – Achilles 12-18 
KZ Danaiden 2 – Achilles 2 18-15 
Achilles 3 – Excelsior 2 9-24 
Achilles 4 – Fortuna/Delta Logistiek 4 20-8 
Aurora 2 – Achilles 5 14-25 
Valto 5 – Achilles 6 19-6 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 16-12 
Achilles 8 – ALO 6 12-4 
 
 

Stand Achilles 1 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Refleks – Achilles 12-18 
RWA – Maassluis 21-19 
HKV0Ons Eibernest – ONDO 18-22 
KOAG – Die Haghe 21-14 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KOAG 1 1 0 0 2 21 14 7 0 
Achilles 1 1 0 0 2 18 12 6 0 
ONDO 1 1 0 0 2 22 18 4 0 
RWA 1 1 0 0 2 21 19 2 0 
Maassluis 1 0 0 1 0 19 21 -2 0 
HKV/Ons Eibernest 1 0 0 1 0 18 22 -4 0 
Eefleks 1 0 0 1 0 12 18 -6 0 
Die Haghe 1 0 0 1 0 14 21 -7 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles klopt Refleks in Rijswijk 
Het eerste officiële duel sinds de corona maatregelen heeft voor de korfballers van HKV Achilles twee punten 
opgeleverd. De jonge ploeg van Glenn de Vries versloeg Refleks in eigen huis (12-18).  
 
De eerste aanval van de Rijswijkers leverde meteen een goal op waarna het even wachten was op de gelijkmaker van 
Danique de Bruijn, die tekende voor de eerste treffer van Achilles. De eerste helft gingen de ploegen gelijk op. Met 5-3 
sloeg Refleks het eerste gaatje, maar de Haagse formatie was vlak voor rust weer de bovenliggende partij en nam de 
leiding met 6-8 door twee treffers van Pepijn van Loon die zijn tegenstander tweemaal te slim af was onder de paal. 
Vóór de rust was het echter alweer 8-8 na een schot en een trefzekere vrije bal van de thuisploeg.  
 
In het tweede bedrijf was Achilles de bovenliggende partij. Tot 10-10 bleven de Rijswijkers nog bij. Bij deze stand 
bracht Achillescoach De Vries Noa Brusse voor wat extra stootkracht. Hoewel hij zelf niet tot scoren kwam, konden de 
Achillianen via 11-13 uitlopen naar 11-18. Het slotakkoord was voor Refleks dat de eindstand bepaalde op 12-18.  
 
Daarmee was Achilles de enige Haagse ploeg die in het openingsweekend van klasse 1E twee punten mocht bijschrijven 
op het conto. Die Haghe verloor op bezoek bij KOAG (21-14). HKV/Ons Eibernest leed een thuisnederlaag tegen 
ONDO (18-22). "Ik wil meedraaien met de top drie waartoe ik KOAG en RWA ook meereken," vertelt Achillescoach 
Glenn de Vries na afloop van de winstpartij. "We weten het over twee wedstrijden, omdat achtereenvolgens RWA thuis 
en KOAG uit op het programma staan". Dat moet gaan gebeuren met een jonge selectie. De Vries wil verder op de 
ingeslagen weg en aantrekkelijk korfbal spelen: “Daarop zijn de spelers geselecteerd, wat resulteerde in een zeer 
jeugdige selectie met twee doorgeschoven junioren, vier eerstejaars en slechts enkele spelers boven 24 jaar”.  
 
Veel jeugd dus en een beetje ervaring. “Wat ik zelf een mooie mix vind. Een groot voordeel is dat de bereidheid tot 
verandering groot is. Iedereen is leergierig en er is veel concurrentie,” ziet De Vries. “Zo zijn voor Achilles 1 zeven 
heren en zeven dames direct inzetbaar vanuit Achilles 2 en heeft Achilles 3 nog veel kwaliteit, een luxe! Dus elke plek in 
het eerste en tweede staat onder gezonde druk”.  
 
De jeugdigheid kan ook een keerzijde hebben. “Zou ik een nadeel moeten noemen, dan zou dat de eventuele 
onevenwichtige prestatiecurve kúnnen zijn. Constant presteren is voor een jeugdig team vaak niet aan de orde, maar ik 
wil graag spotten met deze regel. We zijn daar uiterst scherp op”. De aanpak zal anders zijn dan afgelopen seizoen: 
“Onze aanpak daarvan verschilt nogal. Bas Maessen en ik zijn beiden verantwoordelijk voor strategie en tactiek, 
teamsamenstellingen, de teamcohesie en vooral het nieuwe spelconcept. Jan Brugmans gaat zich uitsluitend bezig 
houden met de individuele ontwikkeling. Daartoe hebben wij van elke speler een profiel samengesteld. Daniëlle van 
Maanen en Bart Karsten zorgen op sociaal vlak dat alles in orde blijft. Zo monitoren wij de selectie op elk aspect en 
zitten wij er heel dicht op, waardoor wij op situaties snel kunnen reageren en handelen. Ik denk de basis voor succes in 
welke zin dan ook. Kortom, een zeer uitdagend en spannend seizoen”. Zaterdag ontvangt Achilles RWA om 14:30 aan 
het Pomonaplein. 
 
Erwin 
 
Nieuw seizoen, nieuw Achilles 1 
Eeeeeeindelijk mochten we weer! Competitie wedstrijd nummer 1. Meteen een Haagse derby, niet zo 
ver bij ons eigen veld vandaan. De leden van de staff strak in achilles pak inclusief happy socks en de spelers en 
speelsters weer vetrouwd in het zwart-wit-groen. Klaar voor actie! 
 
Of we er allemaal echt klaar voor waren, geen idee. Of we er zin in hadden? Dat sowieso! Vol energie en enthousiasme 
startte we de wedstrijd waar in de eerste 10 mintuten eigenlijk meer fout dan goed ging. Maar hey, lekker belangrijk .. we 
mochtend eindelijk weer aan de bak met de nieuwe toppers van Achilles 1.  
 
Na 10 minuten begon het spel weer op echt korfbal te lijken. Danique opende de score met een heerlijk kort schotje .. 
precies zoals we van haar gewend zijn. Kort daarna liet onze nieuwe aanwinst Menno zich gelden door een schot van 
ver door te korf te knallen. Na een aantal mooie combinaties scoorde ook onze scherpschutter Joel zijn eerste schot 
van de wedstrijd. Gevolgd door een leuke combinatie uitstap-Pepijn-doorloopbal-strafworp-Marit en twee heerlijke 
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korte kansjes van Pepijn zelf. Tot de rust ging het gelijk op, maar na de wijze woorden van mister Miyagi aka Glenn 
konden we de wedtrijd stukje bij beetje naar ons toe trekken.  
Verdedigend moest het scherper en konden we beter .. endat hebben we in de tweede helft laten zien. Favoriete tijgahh 
Rick onderschepte een aantal belangrijke ballen waardoor aanvalsvakkie Benthe, Sterre, Joel & Menno door kon gaan 
met scoren. Super Sterrie assiste er op los waardoor haar vakgenoten konden blijven schieten. Ook Benthe was lekker 
bezig en rondde haar zelfverdiende strafworp mooi af. Invallers Noa & Daphne zorgde vlak voor tijd nog even voor 
een extra impuls. Noa met zijn uitschuifarmen en springveren en Daphne met haar heerlijke twee-benen-zuivere-
schotje. De individuele tips van Jan en goede overall verzorging van Danielle maakte het nieuwe 1e team compleet: 
GE-NIE-TEN !! 
 
Winnen = altijd goed .. maar de eerste wedstrijd van het seizoen winnen voelt natuurlijk extra goed. Twee punten in de 
pocket met een team wat denk ik iedere week beter gaat spelen. Deze captain is TROTS op dit jonge, enthousiaste en 
hardwerkende team .. er staat een hoop leuks te gebeuren.   
 
Te beginnen met de nieuwe opzet van het team van de week (uiteraard binnen de gestele corona-regels). De kids zijn 
niet alleen team van de week door op te lopen met Achilles 1, maar zullen ook een gasttraining van een dame en een 
heer uit de selectie krijgen. Hoe leuk is dat?! De eerste gasttraining zal dinsdag al gegeven worden aan de Achilles F-
ploegen door onze rasechte Achillianen: Benthe & Noa.  
 
Wil jij niks missen van de nieuwe toppers van Achilles 1? Kom dan aanstaande zaterdag na je 
eigen wedstrijd kijken bij Achilles 1 en help ons naar de tweede overwinning!  
 
Marit 
 
Achilles 3 – Excelsior 2 
Deze zaterdag 5 september begonnen we aan de eerste wedstrijd van het 3e. Iedereen had er zin in en we begonnen in 
de volgende vakken. Wesley, Mark, Michelle en Kaylee begonnen in de aanval en Sander, Robin, Nikki en Anne in de 
verdediging. Excelsior nam gelijk het voortouw in de wedstrijd en het stond al snel 0-2. Na het fuctiewisselen maakte 
Robin een goal en stond het 1-2, daarna scoorde de tegenstander nog een aantal keer en Wesley ook 2 keer de 
tussenstand was toen 3-6. Geen reden tot grote paniek maar we moesten wel blijven scoren om bij te blijven helaas 
bleef dat uit de eerste helft. Sander geleed nog weg en werdt gewisseld door de blessure in de eerste helft, Tobias kwam 
er toen in. We gingen de rust in met 3-11. Na de rust kwam Sander er weer in voor Mark en niet lang daarna Nosa op 
Nikki der plaats. Tobias scoorde het 4e doelpunt van de wedstrijd maar het had weinig baad het stond ondertussen 4-
15, Wesley scoorde een vrije bal 5-16 en Nosa een scoorde de 6-18. Voor mijn gevoel lag het iet aan het aantal kansen, 
vrije ballen en strafworpen die we hadden maar we moeten ze wel gaan afmaken om mee te komen in de wedstrijd. 
Kartien kwam erin voor Kaylee en Tobias maakte z’n tweede goal van de wedstrijd. Mark kwam erin voor Tobias en 
Robin scoorde z’n 2e goal en het stond ondertussen 8-20. Sander scoorde er ook nog 1. De eind stand van de wedstrijd 
is 9-24. We gaan van de week hard trainen en zaterdag gaat beter en hengelen we de eerste punten binnen. 
 
Nosa 
 
Achilles 4 – Fortuna/Delta Logistiek 4 
Mag ik jullie voorstellen, de lievelingen van Team 4! Nu kan ik uiteraard de namen op alfabetische volgorde opnoemen, 
maar van jong naar aud is gewoon leuker. Geheel volgens Titanic: vrouwen eerst. 
 
Kelly; op staande voet toegevoegd en al niet meer weg te denken. Jeanette; zoals ze een pizza wegwerkt, speelt ze ook 
"Aanvalluh". Katrien; na 1 wedstrijd is haar achternaam al verandert in "Blok'm-man". En als laatste Audrey; geloof mij, 
zij wordt dit jaar met stip genoteerd! 
 
Twan; geloof mij, hij wordt dit jaar met een doelpunt genoteerd! Fabian; onze bekende wandelende Andrélon-ster 'Fab, 
je haar danst!'. Timme; met trots presenteren wij, aangewaaid met zuidenwind, onze zeeuwse bolus! (autocorrect 
uitzetten).., onze zeeuwse bonus! Michael; terug van weggeweest, hij miste spelen met onze Huisfries zo erg, aww. En 
als laatste Tjitse; man of the Matchday. Alles valt of staat met deze app-melding, het liefst al om 7uur op 
zaterdagochtend. Goedemorgen Nederland! 
 
Met zo'n sterrenteam kon het dan ook niet anders dan dat we gewonnen hebben. Fortuna moet nog op zoek naar hun 
geluk, wij hebben er al eentje op zak: 20-8 winst. Wel een verbeterpunt, terecht opgemerkt: waar waren de (al dan niet 
gepelde) mandarijntjes? 
 
Groetjes Marieke 
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WAPC Wat was 
************** 

 
Achilles A1 – grpoen Geel/IJskoud de Beste A1 8-13 
RWA A1 – Achilles A2  
Achilles A3 – Avanti/Post Makelaardij A5 4-5 
Refleks B1 – Achilles B1 13-13 
Achilles B2 – Gemini B2  
Achilles C1 – Meervogels/Fisica C1 5-17 
Avamnti/Post Makelaardij C4 – Achilles C2 1-4 
Achilles D1 – ONDO D2 6-6 
Excelsior D3 – Achilles D2 4-7 
Achilles D3 – Reeuwijk D1 1-11 
Dijkvogels E1 – Achilles E1 5-6 
ONDO E7 – Achilles E2 3-9 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E3  
Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E5 1-5 
Achilles E5 – KVS E2  
Nieuwerkerk F3 – Achilles Tijgers 8-4 
Achilles Beren – Die Haghe F2 3-3 
 
Na oefenwedstrijden tegen Die Haghe (voor de vakantie) en ALO en een toernooitje bij Valto, mocht de spelers van de 
D1 afgelopen zaterdag dan voor het eerst in een half jaar weer aantreden in competitiewedstrijd. Op het eigen veld 
werd op volle sterkte ONDO D2 tegemoet getreden. Waar ze in trainingpartijtjes en in de oefenwedstrijden tot nu toe 
soms nog wat ongeordend door elkaar renden, verbaasden de spelers de trainers afgelopen zaterdag door in het begin 
van de wedstrijd precies dat te laten zien waar we zo op hebben gehamerd. Veel afwisseling en voortdurend de 
mogelijkheid om de bal op verschillende plekken kwijt te kunnen leverden al in de eerste minuut een strafworp op. De 
rebound daarvan werd tot doelpunt gepromoveerd en in de twee minuten die volgden, werden ook doelpunt twee en 
drie gemaakt. Hoewel dit klinkt alsof we een makkie hadden tegen ONDO, was dat toch echt niet het geval. ONDO 
was snel en fel en zodra wij de bal even loslieten, had een ONDO-speler die te pakken. Het grote verschil was 
aanvankelijk dat wij de kansen die we kregen wel direct afmaakten, maar na zo’n drie uit vijf hield het aan onze kant 
ook even op. De wedstrijd kwam qua spel meer in evenwicht en pas na de vakwissel wisten we de voorsprong uit te 
breiden naar 4-0, waarna ODNO met twee doelpunten iets terug deed. 
In de rust werd gewezen op de felheid van ONDO en dat wij de kaas toch niet zo makkelijk van ons brood moesten 
laten eten: feller op de bal en je niet zo makkelijk weg laten zetten. Verder aanvallend lekker doorgaan waar we de eerste 
helft mee waren begonnen. Dit laatste deden we en al snel werd de 5-3 gemaakt. Hierna kreeg ONDO het echter op 
zijn heupen en keken we gaandeweg opeens tegen een 5-6 achterstand aan. Na onze gelijkmaker ontspon zich een 
spannend slot. Verdedigend hadden we ONDO steeds beter in de tang, terwijl we aanvallend de mooiste acties lieten 
zien. Soms ging het zo snel, dat de voeten het niet meer bij konden benen en men op de grond belandde. Het leverde 
een veelvoud aan kansen of  kansjes op, maar we kregen ze er niet in. Aan de andere kant kropen we twee keer door het 
oog van de naald. Eerst toen ONDO de bal op de rand van de korf legde en deze er aan de voor ons goede kant weer 
afviel. Later toen een heer van ONDO voorbij de paal rende en de bal achteloos met een hand naar achter gooide. Het 
was dat Jensen er goed bij zat, anders had die jongen het voorlopige doelpunt van zijn leven gemaakt, nu was hij 
verdedigd. 
De 6-6 eindstand was een goede afspiegeling van de verhoudingen in het veld. Het vertoonde spel smaakt naar meer. 
Als we het voor elkaar krijgen om met iets meer geduld aan te vallen en zo scherp te verdedigen als de laatste vijf 
minuten, dan komen er nog leuke wedstrijden aan, te beginnen komende zaterdag met Weidevogels. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A3 – Avanti/Post Makelaardij A5 
De wedstrijd van zaterdag 5 september Achilles A3 tegen Avanti A5 verliep als volgt. De wedstrijd begon om kwart 
voor twaalf. Avanti stond al snel 0-3 voor. Na peptalk van onze coach Erwin gingen we vol goede moed het veld weer 
op en stond het al snel 3-3. Vervolgens scoorde Avanti nog twee goals en stond het 3-5. Toen was de wedstrijd 
afgelopen, en heeft Achilles A3 helaas verloren met 3-5. Het was wel een leuke wedstrijd. Bedankt Lizzie en Ocker voor 
het reserve staan! En bedankt Niek voor het fluiten van onze wedstrijd. 
 
Groetjes Elise Roelofs 
 
Dijkvogels E1 – Achilles E1  5-6 
Het was een leuke wedstrijd met mooie goals. Uiteindelijk was de eind score 6-5 voor Achilles met een mooie doorloop 
van mijn teamgenoot en mooie goals van Dijkvogels die ik ben vergeten. Verder rest was het een mooie wedstrijd. De 
aanval van Dijkvogels was best goed en de verdediging ook en mijn teams verdediging was soms iets minder en de 
aanval ging best goed vond ik. De trainers gaven ook goeie tips zoals: “Met je kont naar de paal, jongens!”. Aan het 
eind deden we ook strafworpen en toen wonnen de Dijkvogels volgens mij en dat was ook leuk. De scheidsrechter 
deed het ook goed en daar wil ik haar voor bedanken. 
 
Met hartelijke groet, 
Fedde van Mosel 
 
Nieuwerkerk F3 -  Achilles F-side part 1 
Na de laatste oefenwedstrijd van de F-side tegen ALO F1 is de F-side voor de wedstrijden opgesplitst in 2 delen; F-side 
part 1 en F-side part 2, afgekort F1 en F2. Door deze splitsing kan iedereen wekelijks genieten van een thuiswedstrijd 
van (een deel van) de F-side. Uiteraard raad ik iedereen aan dit te komen doen! 
 
F-side part 1 bestaat, in ieder geval 1e helft veld, uit Ashlyn, Brandon, Boris, Faylinn en Hanna. Tegenstanders deze 
veldcompetitie zijn Nieuwerkerk, Refleks en Twist.  
 
De F1 speelde afgelopen zaterdag de uitwedstijd in Nieuwerkerk. Als 1e jaars F vader moest ik wel even wennen, want 
8:30u in Nieuwerkerk zijn betekende 7:50u de auto in stappen….  
 
Voor de wedstrijd werden de talenten verteld wat er van hun verwacht werd deze wedstrijd. Bovenaan stond plezier, 
daarna kwam goed bij je meisje/jongen blijven in de verdediging en goed aan de zijkanten vrijlopen. Zelf vonden de 
kids goed schieten ook belangrijk. Nu al eigen initiatief om de scope uit te breiden, wat een mooi vooruitzicht!   
 
De wedstrijd begon goed met een snelle 0-1 van Brandon. In het eerste deel van de wedstrijd ging het ondanks dat de 
F1 het lastig had met de snelle jongetjes 
van de tegenstander gelijk op. Na de 
gelijkmaker van Nieuwerkerk kwamen we 
weer op voorsprong via Boris. 
Nieuwerkerk maakte wederom gelijk, 
maar daarna was er weer de voorsprong 
via Hanna. De 2-3 stand werd 
weggepoetst door Nieuwerkerk en zij 
liepen uit naar 5-3. Boris bracht de 
spanning nog terug door de 5-4 te maken, 
maar daarna liep Nieuwerkerk uiteindelijk 
weer uit en was de eindstand 8-4. 
 
Deze wedstrijd hebben we weer mooie 
dingen gezien van de kids! Natuurlijk 
waren er ook dingen die beter konden. 
Aan deze dingen gaan we stap voor stap 
werken en gerichter op coachen in de 

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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wedstrijden. 
 
Namens alle coaches wil ik (wederom) grote complimenten uitdelen aan de spelers! Jullie bleven de hele wedstrijd 
doorstrijden en iedereen had einde wedstrijd rode kopjes en vermoeidheidsverschijnselen 😉😉.  
 
De volgende wedstrijd van de F1 is a.s. zaterdag om 9:15 thuis. Bij deze de oproep aan iedereen om jullie wekker te 
zetten en naar de talenten te komen kijken. Wees er wel vroeg bij, want vanwege de Corona maatregelen mogen er 
maximaal 250 mensen op het veld! 
 
Leon 
 
Achilles F2 - Die Haghe F2 
De F2 mocht de competitie starten tegen Die Haghe F2. Een heuse derby met -zo bleek- aan elkaar gewaagde spelers 
en ploegen. Het was genieten op de zaterdagochtend rond 09:00u op het veld; een waterig zonnetje, koffie vers gezet, 
en spelers die tot op het bot gemotiveerd waren. 
 
Uw F2 kwam weliswaar op achterstand, maar nooit heeft de ploeg de handdoek gegooid. We bleven kansen creëren en 
bleven geloven in een goede afloop. Ella, Evi, Milou, Kenz en Jelte streden voor elke bal. Nonchalant werd de 0-3 
geïncasseerd. "Wij trekken aan het langste eind", wist Milou de coaches gerust te stellen. En kansen waren er inderdaad 
genoeg. Het ontbrak enkel wat aan scherpte.  
Het laatste kwart (we spelen 4x10 minuten) kwam de F2 knap terug tot 3-3.  
3x Jelte, maar een groot compliment aan alle spelers. Iedereen heeft kunnen schieten en iedereen liep goed vrij. Vaak 
moeten we iets eerder durven gooien, maar dat komt vanzelf wanneer we er wat meer op gaan trainen. 
Verdedigend hebben we ook weer extra ervaring opgedaan. Kortom; de coaches zijn trots en in hun nopjes. Het was 
een sportieve en leuke wedstrijd met veel energie! 
 
Tjitse 
 
Achilles C2 tegen Avanti C4 
Zaterdag speelde Achilles C2 tegen Avanti, het was de eerste echte wedstrijd van het seizoen en we hadden er dan ook 
veel zin in! 
Jalien, Thomas, Joost en Sofie begonnen in de aanval. Teun, Bregje, Siemen en Resa in de verdediging en Lena was 
wissel. 
We begonnen en de bal werd vaak onderschept door beide partijen toch duurde het lang voordat er een doelpunt viel. 
Avanti scoorde 1-0. We hadden wel wat kansen maar ze gingen er niet in! Tot Jalien een mooi doelpunt scoorde op 
aangeef van Thomas. De stand was 1-1 en er werd dus gewisseld van kant. Vlak daarna was het rust. 
In de rust kregen we een aantal goede tips van Simon en Gamze . 
Aan het begin van de tweede helft werd Lena gewisseld met Sofie. Al snel scoorde Teun op aangeef van Siemen. 1-2 
dus!  
Er werd veel geschoten zowel bij Avanti als bij ons. En daaruit scoorde Bregje op aangeef van Teun de 1-3! Er werd 
weer gewisseld en in de laatste minuut scoorde Joost de 1-4! 
Thomas onderschepte in de verdediging bijna elke bal waardoor de aanval weer kon scoren! 
Sofie verdedigde super goed! 
Lena stond vaak vrij! 
Siemen kon vaak schieten en stond vaak vrij bij de middenlijn! 
Resa stond vaak afvang! 
Ik wil iedereen bedanken voor de leuke wedstrijd! Avanti was een leuke tegenstander en iedereen deed goed zijn best! 
Ook wil ik de scheidsrechter bedanken en natuurlijk onze trainers Simon en Gamze! 
 
Tot volgende week iedereen! 
Bregje  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
20 sept  27 nov  
16 okt  
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
Deze week 2 jarige op 13 september. 
Het is Sem Maas die zijn 11e verjaardag viert en Stefania di Lella die dan 16 jaar 
wordt. 
Allebei van harte gefeliciteerd. 
 
 
 
 
 

AC 
*** 

 
Yes! Het is weer zover, de eerste activiteit van het jaar staat weer op het programma! 
Helaas moesten wij de openingsdag wegens alle maatregelen nog even laten schieten en 
kunnen niet al onze gebruikelijke activiteiten doorgang vinden. Maar… we hebben weer 
een aantal leuke activiteiten voor jullie in petto!!  
Zondag 20 september trappen we af én dat met een heerlijke beach-korfbal-volley-rugby-stranddag! We gaan 
verschillende sportspellen spelen, waarbij het echte beachkorfbal natuurlijk niet mag ontbreken! Dit doen wij in twee 
categorieën, de F t/m D en de C t/m A (let op: tot 18 jaar i.v.m. de maatregelen), wel op hetzelfde tijdstip. Van 11.00u 
’s ochtends tot 14.00u ’s middags zijn jullie welkom op het strand! De precieze locatie volgt nog!  
Denk niet alleen aan je sportkleding, maar zorg ook zelf voor een rugzak met iets te eten en te drinken. Denken jullie 
als het zonnetje schijnt ook aan zonnebrand?  
Voor deze spectaculaire sportmiddag kun je je opgeven door te mailen naar ac@hkvachilles.nl! 
 
Wij hopen natuurlijk dat je erbij bent!  
Tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ac@hkvachilles.nl
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Groetjes, 
de AC 
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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 

 
Aangemeld als lid: Timme (T.) Provoost 
 Zie gemaild krantje 
 
 Liz (L.M.) Kluin 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Mariska van Willigen 
 
Bedankt als lid: Vera Berghout 
 Elishya Ros 
 
Aangenomen als lid: Dwayne Lek (Achilleslidnr. 3116) 
 Ashlijn Verloop (Achilleslidnr. 3117) 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Beste allen, 
Zondag 20 september zijn de banen beschikbaar voor een gezellig 
tennistoernooitje bij Achilles. 
 
We beginnen rond 10.30 met een lekker bakje koffie of kopje thee en gaan dan 
van start met de partijen. Vroeg in de middag verzorgen we een simpele doch 
voedzame maaltijd om weer krachten op te doen voor de partijen die nog gaan 
volgen. 
 
We spelen zoals gebruikelijk alleen dubbels. Je kunt je dus als koppel opgeven. Heb je geen partner dan is het ook geen 
probleem. Je kunt dit dan bij opgave aangeven en dan koppelen wij je in aan iemand die zich ook afzonderlijk heeft 
opgegeven.  
 
De wedstrijden worden zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. Je kunt hiervoor vooraf opgeven hoeveel tenniservaring je 
ongeveer denkt te hebben. 
 
Ook is het mogelijk om iemand van buiten de vereniging te introduceren. Heeft deze persoon geen racket, of heb je 
zelf geen racket, dan zorgen we ervoor dat er eentje tijdens je wedstrijden beschikbaar is. 
 
De kosten voor het toernooi bedragen 2 euro per lid en 4 euro per introduce. 
 
Je kunt jezelf (en je eventuele partner) opgeven via: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Geef hierbij de volgende informatie mee: 
 
Naam: 
Naam Partner: 
Geschatte speelsterkte: beginner/recreant/balvaste (competitie)speler 
Geschatte speelsterkte partner: beginner/recreant/balvaste (competitie)speler 
 
We hopen jullie allemaal op 20 september te zien. 
 
Vr.gr. Lizette, Roelie, Ed en Sjoerd 
tennisinfo@hkvachilles.nl 
 

 
 
 

mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
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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. 
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