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Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 9)
Vacature
Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders)
e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
Wedstrijdsecr. A veld
Rianne van Groen
Tel: 06e-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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Wat een leuk spel
***************
Het is al meer dan een maandje gelden, maar ik moet er de laatste tijd best
vaak aan terugdenken. Zaterdagochtend 12 september om 09:00 stonden
twee E-teams op het veld. Met een mengelmoesje van KVS- en Achilles
papa’s en mama’s langs de kant (soms de één inmiddels bij de andere partij en andersom). Twee teams die
aan elkaar gewaagd waren. En, nog leuker voor mij dan, mijn oudste tegen mijn neefje.
Ik stond daar als trotse vader en trotse oom (en mijn broer trouwens ook, naast me). Dat had ik niet verwacht pak ‘m
beet 10 jaar geleden, dat ik daar zo zou staan. Vol enthousiasme in de vroege ochtend. Niet per se mooi weer,
misschien zelfs wel beetje koud. Glimlachend met een kopje koffie, kijken naar die ventjes en meiden. Cliché, ik weet
het.
Het werd een verdiende 8-8 (Achilles nam een mooie eindsprint naar de gelijkmaker met net niet de winnende). De
eindstand, daar ging het niet om. Zo mooi om die kinderen te zien genieten om het spel en om de inzet. De E’tjes
(b)lijkt het kantelpunt te zijn van “ze doen maar wat” naar “ze gaan echt wat doen”. Nooit gerealiseerd! Minder ren je
rot. Steeds meer een idee, een iets kunnen doorzien, een iets echt willen doen, en dat dat dan lukt. Die doorloopactie
maken en dan nog een echte doorloop ook! Of die strakke pass zo recht in de handen van een vrijstaand ploeggenootje
met zo’n blik van grrr! Of dan zomaar ingesneden zijn of echt gáán voor de afvang. Zelfs een halve uitwijkbal heb ik
waargenomen (of: dat bedenk ik me ineens dat dat zo was). Je gaat het pas zien als je het doorhep.
En dan, evenzo ineens, zakt het weg en wordt het weer een gezellige chaos of zitten ze er doorheen en zijn ze moe.
Prachtig.
Het was leuk. De “oes” en de “aaahs” galmden over het veld voor elke actie, ook voor de “tegenpartij”. Vol met emotie
en met af en toe vast wat veel te hard gegil van de papa’s en mama’s werd het een gezellige kolkende arena. De zon
kwam zelfs al even door.
Vier kwarten lang rode wangen en geconcentreerde koppies. Willen winnen en het vooral leuk vinden. Ouders die staan
te klappen voor een mooi doelpunt, ook van de tegenpartij. Spelertjes die onderling al een beetje geiten met elkaar. En
dan achteraf: “Ja die ene, die was echt goed joh!”.
Aan het einde van die dag nadat we lekker bleven hangen op het veld (het
werd mooi weer!), op weg naar huis fietsend, ving ik ineens een diepe zucht
van genoegzaamheid bij m’n oudste op, ondersteund met een brede glimlach
van plezier: “Wat was dat weer een leuke dag”.
Zeker nu alles toch weer overhoop is gehusseld, het Journaal nog steeds vooral
één onderwerp heeft en het weer afwachten is wanneer het weer normaal
wordt, denk ik er wellicht juist wat vaker aan terug.
Wat is het toch een leuk spelletje.
Vincent Wiekenkamp
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Van de redactie
**************
Beste leden,
Naar aanleiding van de maatregelen en het stilleggen van de competities gaan we ook bij de redactie de werkzaamheden
wat minder frequent uitvoeren. We hebben op dit moment geen idee wanneer we weer veilig en normaal kunnen
sporten. Dat betekent dat we voorlopig (zonder einddatum) 1 keer in de 4 weken een krantje uit gaan brengen.
Het kan zijn dat we bij belangrijk nieuws wel via onze mailserver een mail sturen. Hierbij kun je denken aan een
eventuele JAV, een update van de nieuwbouw of een verandering van maatregelen.
In de tussentijd kun je ons volgen via Instagram (@hkvachilles) of natuurlijk via onze Facebook-pagina en/of website!
Sportieve groet en blijf gezond,
De leeuwenkrabbelscommissie
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TC
***
Hervatting trainingsschema
*************************
Met de nieuwe richtlijnen zijn er ook aangepaste regels. Zo was een aantal ploegen reeds in de zaal begonnen met
trainingen. In principe tot 6 november vinden deze trainingen niet meer in de zaal plaats. Het huidige trainingsschema
van het veld wordt weer hervat met een kleine aanpassing.
Alle jeugdploegen tot en met de B1 mogen zonder restricties hun trainen hervatten.
Alle juniorenploegen (A) trainen vanaf nu volgens de richtlijnen voor senioren. Dat betekent dus dat volledige
ploegen in viertallen trainen en altijd op anderhalve meter van elkaar blijven. Ditzelfde geldt natuurlijk ook
voor alle seniorenploegen.*
Indien er op de kunstgrasvelden gelijktijdig trainingen plaatsvinden voor de jeugd en de senioren, dan
trainen de seniorenteams allemaal op veld 2. De jeugdteams trainen op veld 1.
* Voor de oplettende lezer: Het protocol van het KNKV biedt in de regel meer ruimte. Echter heeft de gemeente Den
Haag een andere richtlijn opgesteld waardoor we genoodzaakt zijn de Haagse uitwerking te volgen.
De Topc, TC en Commissie Wedstrijdzaken houden de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten en zijn voorbereid op
alle denkbare scenario’s die de toekomst te bieden heeft.
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Activiteiten Agenda Senioren
28-10

WG/SG Nieuwbouw

11-11
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WG/SG Nieuwbouw

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
AGENDA:
27 nov
Verjaardaghoekje
***************
Deze week 2 jarige. Als eerste is dat Aaron Corporan, hij wordt 29 oktober 13 jaar. Een dag
later viert Nick Nooteboom zijn 16e verjaardag.
Heren van harte gefeliciteerd en een gezellige dag.
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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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Pleunen
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde:
Zaterdag

Zondag

Succes allemaal!!!
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OEFENPROGRAMMA ZAAL

Team
Achilles 1
Achilles 1
Achilles 2
Achilles 2
Achilles 3
Achilles 3
Achilles 4
Achilles 5
Zon
Achilles 6
Achilles 7
Achilles 8
zon
Achilles A1
Achilles A2
Achilles A2
Achilles A3
Achilles B1
Achilles B1
Achilles B2
Achilles C1
Achilles C1
Achilles C2
Achilles D1
Achilles D1
Achilles D2
Achilles D3
Achilles E1

Tegenstander
Valto 1
KVS 1
Valto 2
KVS2
Valto 3
KVS 3
Weidevogels 3

Uit of thuis
thuis top
uit (Blinkerd)
thuis top
uit (Blinkerd)
thuis top
thuis A
uit

Datum
7-nov
10-nov
7-nov
10-nov
7-nov
10-nov
7-nov

Tijd
19.20
20.15
17.55
19.00
16.30

Scheids

Valto 4

uit

14-nov 16.20

KVS 6
Weidevogels 6

thuis A
uit

14-nov 18.45
14-nov

Alex Opm

Die Haghe 7

thuis A

14-nov 17.30

Simon

Pernix A1
Alo A2
Ondo A2
Ondo A4
Dunas B1
Meervogels b1
HKV/oe B2
ALO c1
Fortuna c2
HKV/Oe c1
Madjoe D1
KVS d1
KVS d2
Weidevogels d2
Ondo e1

11-nov
7-nov
14-nov
14-nov
7-nov
14-nov
14-nov
7-nov
14-nov
14-nov
7-nov
14-nov
14-nov
14-nov
14-nov

Achilles E2

Ondo e7

Achilles E3
Achilles E4
Achilles E5
Achilles F1
Achilles F2

HKV Oe E1
Lynx e1
Dijkvogels
HKV/oe f1
Valto F3

thuis A
thuis A
thuis A
thuis A
uit
thuis A
thuis
thuis A
uit
thuis A
uit
thuis A
uit
uit
uit, hoeksteen
Uit,
Westlandhal
uit
uit
thuis A
uit
uit

18.00
16.15
15.00
14.00
13.45
12.30
16.30
11.00
11.15

Alex v.d. S
Pepijn
Niek

10.00

Robbin

Rick
Katrien
Danique
Sem

09.00

7-nov 12.15
7-nov
7-nov
14-nov
7-nov
7-nov
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10.45
10.00
09.00
10.45
13.15

Kaj

Volgende week oktober 2020

VELDDIENSTEN
Zaterdag
Zondag

WASROOSTER
26-10
Anneke Zoutendijk
02-11
Coby Linse
09-11
Marian Lijmbach
16-11
Olga van Reijn
30-11
Monique Alsem

Bij verhindering zelf voor een
vervanger zorgen!!!
Bel

even naar de kantine
(3684814) of er iets te wassen is.
Mocht het je niet uitkomen,
probeer dan met iemand
te
ruilen. Lukt dat ook niet,
AARZEL DAN NIET OM Rene
een belletje te geven: 06-20427206.
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