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Beestenboel 
*********** 

 
Huize Van Dam zit tegenwoordig vol beesten. Nee, ik heb het niet over de katten 
die hier rond lopen of over de knuffels van de kinderen. Er is ook geen sprake van 
een onhygiënische situatie met rondlopende ratten of andere ongedierte. Huize 
Van Dam zit tegenwoordig vol trainingsbeesten.  
 
Guinevere is de kangoeroe van het geheel. De kangoeroe stuitert met veel plezier naar de training, de training waar een 
nieuwe jonge enthousiaste groep trainers op staat. Bij de F traint Brandon de kat. De kat traint twee keer in de week 
met veel plezier, is ietwat lui waar het kan en venijnig waar het moet. Het trainingsbeest van mama is de adelaar: de 
kinderen hebben niet meer 100% aandacht nodig in het nest, dus 
mama kan het nest makkelijker verlaten om op het veld te zijn. En 
papa? Papa zijn trainingsbeest is de T-rex uit Jurasic Park:  ooit 
machtig maar uitgestorven… en tot verbazing van iedereen loopt 
hij weer rond. 
 
De oorzaak van al dat getrain van mij ligt in het feit dat mijn 
wedstrijden tegenwoordig in de 3e klasse plaatsvinden. Wedstrijden 
waarin ik mij qua wendbaarheid en leeftijd ook een T-rex waan. 
Gelukkig is er ook het gebit van de T-rex, want drie keer in de 
week spierpijn is even doorbijten. Van de positieve kant bekeken is 
het wel goed voor mijn geheugen, want met twee trappen in huis wil je in dat geval niets vergeten mee te nemen naar 
boven of beneden.  
 
Het is uiteraard allemaal niet voor niets, want de spierpijncurve begint af te vlakken. Ook het spel wordt beter van al dat 
getrain en dan bedoel ik het spel van de F-side. Het wekelijkse twee keer trainen heeft een zichtbaar positief effect. Niet 
alleen qua uitslagen, maar zeker ook qua spel. In mijn verslagen heb ik het vaker geroepen en op dit podium ga ik het 
gewoon herhalen: sta een keer lekker vroeg op op zaterdag en kom naar de F kijken! Iedere wedstijd krijgt de 
tegenstander wel een blok om zijn/haar oren en het spel wordt steeds flitsender. Afgelopen zaterdag begon de 
wedstrijd zelfs héél flitsend met 3 doelpunten binnen 3 minuten. Vanaf dat moment mocht de tegenstander ook een 
extra speler het veld in brengen, de zogenaamde superspeler. Deze superspeler is de rest van de wedstrijd niet 
weggeweest, want via een 12-1 ruststand en een ingetogen 2e helft, met een blok van de kat, werd het uiteindelijk 15-1. 
 
Flitsend was het ook bij de wedstrijd van T-rex. In de eerste helft ging het 6e aardig gelijk op met TOP en legde hun 
beste helft van het seizoen tot nu toe op de mat. Dit gold ook voor Rinus. Hij kon er dit keer de derde helft niet bij zijn 
en besloot een keer een andere helft zijn best te doen. Na de rust nam TOP de volledige controle van de flitser over en 
liepen ze uit naar een 10-24 eindstand. Waar ondergetekende dankzij de trainingen de wedstrijd uitspeelde gold dat 
helaas niet voor Stacy. Na een ongelukkige botsing liep ze een duckface op middels een tand door haar lip. Inmiddels 
was naast het 6e de wedstrijd van Team 7 begonnen. Noemenswaardig aan deze wedstrijd was dat er in totaal meer 
invallers (waaronder deze dino) zich tussen de lijnen bevonden dan zevenaren en de twee fantoomdoelpunten die 
gescoord zijn om de lotenverkoop van de kat op te krikken. 
 
Op zondag vloog de adelaar uit voor haar wedstrijd met het 8e. Ook bij deze wedstrijd was er een gelijk op gaande 1e 
helft, maar uiteindelijk gingen de jonge honden van Danaïden er met het bot des overwinnings vandoor.  
 
Op het moment van schrijven is het zondagavond en alle beesten in huize Van Dam liggen in hun nest. De kangoeroe 
en kat spelen hun nachtelijke spelen in dromenland, de adelaar kijkt Netflix en T-rex kijkt met een schuin oog mee en 
legt de laatste hand aan zijn hoofdartikel welke hij afsluit met de volgende gedachte: zou het kunnen dat T-shirt een 
afkorting is van Tyrannosaurus-shirt? Vanwege de korte mouwen? 
 
Leon 
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Achilles gaat aan de slag met Taakie 
********************************* 

 
Met de komst van het nieuwe seizoen zijn we begonnen met het invoeren van het nieuwe vrijwilligersbeleid. Elke club 
draait op haar vrijwilligers en wij zijn daarin niet anders. Zoals toegelicht in de afgelopen twee JAV’s: Op sleutelplekken 
staat het water terugkerend aan de lippen. Elke keer redden we het nét om alle plekken gevuld te krijgen, maar als het al 
lukt dan gaat dat niet zonder slag of stoot en met huzarenstukjes over de gehele linie. We willen het voorspelbaarder 
gaan doen. We willen ernaartoe groeien dat elke Achilliaan passend z’n steentje bij gaat dragen: 
1. Een verplichte teambijdrage. 
2. Een verplichte minimale bijdrage als individu. 
3. Een aanvullende inspanningsverwachting (die vrijwillig afgekocht kan worden).  
 
Hieronder staan we kort stil bij de inhoud van het nieuwe beleid en hoe we dit verder uitvoeren. Overigens, de volledige 
uitwerking zoals onderdeel van de afgelopen JAV is hier te vinden. 
 
De verplichte teambijdrage is voor het overgrote deel niets nieuws onder de zon, eerder opschrijven van wat we al 
doen. Nieuw is wel het fluiten van een vast aantal van externe wedstrijden voor de bond bij de seniorenteams die 
uitkomen in de wedstrijdklasse. Een knelpunt dat we nu echt willen gaan oplossen.  
 
De verplichte minimale bijdrage als individu is nieuw. Ook hier leggen we de focus op daar waar Houdini’s trucs 
vaak nodig zijn: training geven, thuiswedstrijden fluiten en coachen. Kort gezegd: 
- Alle leden van 15 jaar en ouder willen we kunnen bereiken voor dit soort bijdragen. Dit doen we passend en tevens, 

er is ruimte voor opleiding en er is en komt begeleiding. We doen het samen! 
- Bij de selectieleden (Achilles 1, 2 en 3) zetten we het vizier op het leveren van een bijdrage van 

bondsscheidsrechter, coach of trainer. Een passende rol bij de spelende top van onze club. De bijdrage is reeds 
geïnventariseerd en het ziet er goed uit. Zo zijn onze huidige selectieleden al goed vertegenwoordigd op deze functies. Iets waar we en 
vooral de selectieleden zelf trots op mogen zijn! 

 
De aanvullende inspanningsverwachting geldt ook voor iedere speler vanaf 15 jaar, of zijn/haar ouders/verzorgers 
indien jonger dan 15 jaar. Dit is echt nieuw en voor ons ook experimenteren en lerend voorwaarts gaan. Het zijn de 
taken en functies die uitgevoerd worden, soms her en der verspreid binnen de gang van zaken van de club. Daar willen 
we ook meer voorspelbaarheid in krijgen. En ook hier gaan we passend mee om. We zijn geen bedrijf, wel een grote 
club, met veel leden. Dus, er is veel moois te doen. 
 
Goed, tot zover het wat we willen gaan doen. Maar, hoe dan? Nou om het af te pellen: voor een deel blijft het 
hetzelfde, voor een deel wordt het net even anders en voor een deel ook echt helemaal nieuw. 
1. Exact hetzelfde blijft: Het krantje voor bijvoorbeeld de bardiensten en welk team welke wedstrijd moet fluiten.  
2. Net even anders wordt: We willen vooraf beter gaan inventariseren wie welke structurele rol op onze 

sleutelplekken gaat vervullen (trainer, coach, scheidsrechter) conform het beleid. Met de Selectie hebben we de 
vuurdoop gehad. Dit ging heel goed en veel dank!  

3. Echt helemaal nieuw wordt (ook voor ons!): Voor al die taken en functies soms her en der verspreid, willen we 
zicht krijgen op wie onze leden zijn. Ja, iedereen kent elkaar en zeker de vaste krachten, maar wat vind jij leuk, waar 
ligt jouw talent? Dat inzicht willen we in gaan zetten vanuit vrijwilligersoptiek. En daar komt Taakie om de hoek 
kijken. 

 
Taakie? 
In aankomende week gaan we onze Achillianen, ouders van jeugdleden en vrijwilligers nog beter leren kennen! Dat 
doen wij met behulp van Taakie, een slimme, snelle en leuke online tool. Een tool die door meer verenigingen wordt 
gebruikt. Door het stellen van slechts een paar vragen krijgen wij een goed beeld van al die unieke types die Achilles rijk 
is! 
 
Na het beantwoorden van de vragen zie je waar jouw talent ligt. Mochten wij tegen een uitdaging aanlopen op een 
bepaalde functie of taak, dan kunnen we met Taakie heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een 
helpende hand te bieden. 
 
Taakie heeft een positieve insteek. Dankzij Taakie benaderen we jou alleen als we in jou de beste match zien! Heel 
laagdrempelig maar toch persoonlijk, via een WhatsAppje. Met één druk op de knop kun je een Taakie accepteren, maar 
ook afwijzen! 
Hoe meer leden, ouders en vrijwilligers de vragenlijst invullen, hoe meer plezier wij aan Taakie beleven. Je helpt ons dus 
enorm mee deze korte vragenlijst in te vullen. We sturen je binnenkort een mailtje met de link naar de vragen. 
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Ben je benieuwd naar Taakie? Neem hier alvast een kijkje! 
 
Dank je wel! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

    
 

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

 
Die Haghe – Achilles 15-12 
Die Haghe 2 – Achilles 2 20-15 
TOP/SolarCompleet 4 – Achilles 3 30-18 
Achilles 4 – pernix 3 18-18 
Achilles 5 – ALO 3 19-10 
Achilles 6 – TOP/SolarCompleet 5 10-24 
Achilles 7 – Reeuwijk 3 10-7 
Achilles 8 – KZ Danaiden 12 12-19 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Die Haghe – Achilles 15-12 
ZKV – Roda 19-10 
HKV/Ons Eibernest – KIOS 16-18 
Maassluis – Apollo 17-20 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
ZKV 3 3 0 0 6 60 33 27  
Die Haghe 3 3 0 0 6 62 41 21  
Achilles 3 2 0 1 4 54 49 5  
Maassluis 3 1 0 2 2 53 52 1  
HKV/Ons Eibernest 3 1 0 2 2 45 49 -4  
Apollo 3 1 0 2 2 47 62 -15  
KIOS 3 1 0 2 2 43 59 -16  
Roda 3 0 0 3 0 31 50 -19  
 

Stand Achilles 2 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Die Haghe 2 – Achilles 2 20-15 
HKV/Ons Eibernest 2 – KIOS 2 26-15 
ZKV 2 – KVS/Maritiem 4 22-11 
Maassluis 2 – VEO 2 19-12 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 3 3 0 0 6 71 31 40  
ZKV 3 3 0 0 6 72 33 39  
Achilles 3 2 0 1 4 55 42 13  
KVS/Maritiem 4 3 2 0 1 4 54 46 8  
Maassluis 3 1 0 2 2 41 47 -6  
HKV/Ons Eibernest 3 1 0 2 2 50 63 -13  
VEO 3 0 0 3 0 36 76 -40  
KIOS 3 0 0 3 0 29 70 -41  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles verliest derby tegen Die Haghe 
De Achillianen hadden zich wat anders voorgesteld van de tweede derby in dit nog prille seizoen. Na eerdere winst op 
de Eibers kwamen de gele kanaries in eigen huis als sterkste uit de bus. Tevens bleek dit de eerste nederlaag van deze 
competitie (15-12). Met name de eerste helft verliep teleurstellend. Achilles stond nog 0-2 voor maar kwam het eerste 
bedrijf niet verder dan drie treffers. Doordat Die Haghe ook slechts vijfmaal scoorde bleef het verschil in punten bij 
rust beperkt tot een overbrugbare stand (5-3). 
 
Achilles kwam in de eerste helft tot voldoende schoten, waarbij het rendement helaas achter bleef. Het niveau van de 
afgelopen weken werd niet gehaald. 'Het leek alsof we mentaal en fysiek verlamd waren, pap in onze benen en armen 
hadden en verstrakte vingers,' oordeelt Achillescoach Glenn de Vries. Voldoende aanleiding dus voor de oefenmeester 
om in de rust een donderspeech te geven: 'Over onze non-beleving, alsof we onszelf vrijwillig naar de slachtbank lieten 
leiden. De tegenstander was sterk, dat wisten we, maar zomaar ballen laten lopen, statisch spelen en toekijken in plaats 
van deelnemen, is ons niet eigen'. 
 
De tweede helft stak Achilles anders van wal met twee treffers 
waarmee de stand weer in evenwicht was. Door onoplettendheid 
van Achilleskant en de klasse van Die Haghe liep de thuisploeg uit 
naar 8-5. Hoewel de stand met 11-11 nogmaals gelijk was, was het 
verschil in wie deze derby in het voordeel zou beslechten al 
gemaakt. 'We waren geen schim van onszelf,' vond De Vries. 'Dat 
kan een keer gebeuren. Het is nu zaak om de blik vooruit te 
houden, want we kunnen goed korfballen en dat gaan we ook laten zien'. Daphne van Zweden was met drie treffers 
topscorer bij de dames. Pepijn van Loon was met twee goals de meest trefzekere heer. 
 
Op de wedstrijd tegen HKV/Ons Eibernest na kent Achilles de afgelopen jaren geen gelukkige resultaten in derby's 
erkent De Vries: ''We moeten accepteren dat we geen "derbyfighter" zijn, misschien gaan we dan anders om met dit 
soort wedstrijden'. Dat de druk dan te groot wordt, wordt wellicht geïllustreerd door vier gemiste strafworpen van 
Achilleszijde.  
 
'Snel vergeten, ervan leren, keihard blijven werken en op naar de volgende loodzware wedstrijd volgende week uit tegen 
koploper ZKV,' luidt het devies van De Vries. 
 
ZKV zelf won dik van Roda (19-10).  Maassluis verloor thuis van Apollo (17-20). De Eibers deden in eigen huis slechte 
zaken door het onderspit te delven tegen KIOS (16-18).  ZKV en Die Haghe zijn nog ongeslagen met zes punten uit 
drie wedstrijden. Achilles heeft twee punten minder dan de koplopers.  
 
Die Haghe 1 – HKV Achilles 1 
Derby Day! Vandaag stond de 2de derby van het seizoen alweer op het programma en vandaag tegen Die Haghe. Altijd 
weet je dat dit een lastige wedstrijd gaat worden. Met een goed gevoel, wil en strijdlust begonnen we de wedstrijd niet 
scherp genoeg. Schoten gingen mis terwijl er genoeg kansen gecreëerd werden. Verdedigend hielden we het redelijk 
goed dicht. We gingen de rust in met een 5-3 achterstand. In de 2de helft moest de knop om. Feller en afronden waren 
de tips die we in de rust kregen.  
 
We kwamen sterk uit de kleedkamer en kwamen terug naar een 5-5. Helaas konden we dit niet doorzetten en kwamen 
we al snel op een 9-5 achterstand. We bleven knokken voor de goals die uiteindelijk wat makkelijker vielen dan in de 1ste 
helft en we zagen de achterstand verkleinen tot zelfs weer een gelijke stand 11-11 helaas konden we het vanaf hier niet 
uitbreiden en eindigde de wedstrijd in 15-12 voor Die Haghe.  
 
Een zuur verlies, maar de knop moet om en we gaan nu focussen op ZKV waar we volgende week op bezoek gaan! 
 
Sterre 
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Die Haghe 2 – Achilles 2 
Zaterdag was het alweer tijd voor de tweede derby dit seizoen. De selectie van Achilles mocht het opnemen tegen Die 
Haghe. Met het mooie resultaat dat geboekt is in de vorige wedstrijden nog in gedachte, startten wij aan onze wedstrijd. 
Na de haast perfecte zaterdag van vorige week, punten voor de hele selectie en een geweldig leuk feestje, was het met 
deze zaterdag wel iets anders gesteld. De start van de wedstrijd was stroef. De doelpunten vielen wat moeizaam en het 
draaide niet zo vlot als dat we gewend zijn van Achilles 2. Al in de 1e helft kwam Die Haghe op voorsprong, de marge 
was klein en we bleven dichtbij, maar we kwamen moeilijk langs zijde. Aanvallend was het goed, er werden goede 
kansen gecreëerd, het enige dat miste.. waren de goals. Verdedigend gaven we te makkelijk doelpunten weg, waardoor 
de achterstand steeds groter werd. Met nog wat wissels leken we dichterbij te komen, maar Die Haghe speelde de 
spelers slim uit en hielden de ruime voorsprong.  
We hebben er hard voor gewerkt, maar het verlies op deze manier was helaas niet nodig geweest. De eindstand van de 
wedstrijd was 20-15. Volgende week staat ZKV 2 op het programma. Weer geen makkelijke tegenstander, deze week 
dus weer hard aan de bak!  
 
Bedankt voor de support en we hopen jullie volgende week weer te zien! 
Julia 
 
TOP/LITTA 4 – Achilles 3   
Na twee mooie overwinningen op DES en Danaïden moesten we afgelopen zaterdag de 
punten achter laten in Sassenheim. Het liefst wil ik deze wedstrijd achter ons laten en 
gewoon weer doorgaan. Ik schrijf dit verslag dan ook eerlijk gezegd niet met veel 
enthousiasme. Toch zou het naïef van me zijn om te bedenken dat we met zo’n nieuw en jong team nooit zouden 
verliezen. En ook over díe wedstrijden moeten verslagen geschreven worden, want verliezen hoort er nou eenmaal bij. 
En als je dan verliest, dan maar tegen een betere ploeg die 30 doelpunten maakt. Ja dat lees je goed; de uitslag was 30-
18.   
Een aantal spelers (lees: Romy) had de wedstrijd van TOP tegen een andere ploeg gezien. Die andere ploeg weet ik niet, 
want sorry ik heb de beelden niet gezien. Volgens Romy maakte we echt een hele goede kans. Aan het begin zouden ze 
veel druk geven, maar ze zouden al snel vermoeid raken en dan konden we ze inmaken op conditie. We moesten vooral 
voor één dame vrezen, maar die was geblesseerd dus kat in het bakkie volgens Romy. Ook Erna had er volle 
vertrouwen in: “Ik heb zo’n gevoel dat we gaan winnen vandaag”. Nou, misschien was de route er naartoe al een 
aanwijzing Erna, dat jouw ‘richtingsgevoel’ niet zo goed zat? ;) Grapje Erna, maar ik zal hier voor altijd aan blijven 
herinneren.   
We hadden allemaal een goed gevoel over de wedstrijd en hadden er allemaal zin in. Het was warm, klam, we hadden 
honger en we werden gek van de trommelhooligans van TOP 1, maar we hadden er zeker zin in!   
De boodschap voorafgaand aan de wedstrijd was duidelijk. We moesten scherp beginnen. De vorige wedstrijden 
hadden we dan wel gewonnen, maar we speelden zeker nog niet op ons best. De start was vaak moeizaam en pas als we 
al onze energie er in gooiden kwamen we tot goed korfbal. Tegen een ploeg als TOP moesten we er direct staan. En dat 
was ook wel snel duidelijk. Stef begon scherp en maakte snel de 0-1, maar TOP kwam alweer direct tot een 1-1. Heel 
even (ja heel even) ging het gelijk op, maar na een aantal minuten stond TOP al op ruime voorsprong met 6-2. Dankzij 
Miranda kan ik jullie nu de juiste scores doorgeven. Ten eerste is mijn geheugen niet zó goed en ten tweede deed het 
scorebord het niet. Ik heb dan ook een tijdje echt geen idee gehad hoeveel het stond. Maar dat we achter stonden was 
wel duidelijk. Verdedigend moesten we meer druk geven. De tegenstanders konden te makkelijk schieten, maar konden 
er ook te makkelijk langs. Ik denk dat we vooral gezamenlijk meer druk hadden moeten geven, want individueel zaten 
er een aantal wel dicht op. Helaas leidde dit tot meerdere vrije ballen tegen die zij er bijna allemaal inlegden. We waren 
niet scherp genoeg, teveel met de scheidsrechter bezig en verloren daarom het spel uit het oog. Die strijd die we de 
afgelopen weken wel waren aangegaan, hadden wij nu al snel opgegeven. We gingen met 19-8 de rust in en hoewel we 
een iets betere tweede helft hebben gespeeld, was de passie en strijdlust na een kwartier wel verdwenen. Beide ploegen 
vonden het op een gegeven moment wel mooi geweest. TOP kon de magische 30 nog in een van de laatste minuten 
aantikken en daarmee was de wedstrijd klaar.   
Wat ik vooral jammer vind, is het gebrek aan energie en vechtlust die al snel ontbrak. Ook al stonden we ver achter 
hoop ik dat we in de komende wedstrijden onszelf sneller kunnen herpakken. Dat we positiever in de wedstrijd staan. 
We hebben namelijk een ploeg die nog zoveel kan leren, die zoveel plezier heeft met elkaar. Ik geloof echt dat er veel 
meer in deze ploeg zit dan dat we nu laten zien. Ik ben er ook van overtuigd dat we deze wedstrijd kunnen laten voor 
wat het is en er volgende week  weer vol vertrouwen staan om Tempo een poepie te laten ruiken. Tot dan!  
  
Sportieve korfbalknuffels,   
Alana  
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Achilles 4 - Pernix 3 
Zaterdagochtend, 08.15uur, het 'Matchday!' schalt door de groepsapp. Best vroeg zal je denken, maar dat valt voor de 
Huisfries eigenlijk tegen. Een beetje scrollen en zoeken leert dat de gemiddelde melding ons rond 7uur bereikt. Heeft 
dit iets te maken met wijn, klaverjassen en ouders over de vloer?! We zullen het zien. Wetende dat Audrey beter 
presteert met dat huisdier dat komt als je gezopen hebt, hoop ik dat dat voor Tjitse ook geldt. Maar hopen doen we 
toch vooral op zondag bleek.. 
 
Daar waar de plankenkoorts bij Tjits toesloeg, sloeg juist Quincy de plank na elke slag meer raak. Heerlijke pot! Thanks 
voor het meedoen! Pernix is namelijk gewoon een zeer geduchte tegenstander. En als zowel Stijn als Fabian de pot niet 
aandurven, zijn we extra blij met de invallers (lees ook: Bodaan, Laura en Renske!!)  
Na het goede undercoverwerk van Bo op donderdagavond, vandaar haar afwezigheid (deze smoes moet je onthouden 
Bo :p), wisten we de eerste helft een gat te slaan. Nouja, jullie dan. Ik probeer vooral een gat in de Achillespees te 
dichten. Daar waar de eerste helft de betere/beste kansen gezocht werden, pakten we in de tweede helft ineens alle 
kansen. Dat resulteerde even in wat chaos. Inzet en energie was er wel, maar als dat niet beloond wordt, spelen we 
ineens tegen een man/vrouw meer. Het doorbrekende zonnetje erbij, maakte het plaatje compleet; warm én moe. 
Pernix rook de kans en kwam gevaarlijk dichtbij.  
"Hoe lang nog scheids?" "Nog 8,5 minuut!" Oef, een spannend slotstuk. Het verschil was steeds 2 doelpunten, 1 
doelpunt, 2 doelpunten. En toen toch dat ene doelpunt verschil in de laatste 2 minuten. Het zal toch niet? "Niet in mijn 
huis", dacht Twan. En zo geschiedde. Met de punten veiliggesteld, smaakt dat drankje natuurlijk ook gewoon 
duizendmaal beter. Lekker bezig Team 4! En ook zeker credits naar de scheids; zonder jou kunnen wij deze mooie 
korfknal-hobby niet uitvoeren in het weekend. Applaus! 
 
Marieke 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Pernix A1 – Achilles A1 16-19 
Olympia A2 – Achilles A2  
Dijkvogels B1 – Achilles B1 6-13 
Achilles B2 – Valto B3 8-10 
Achilles B3 – Gemini B1 5-9 
Achilles C1 – Madjoe C1 9-5 
Valto C4 – Achilles C2 7-2 
Achilles D1 – Valto D1 12-9 
Achilles D2 – ONDO D2 3-6 
ALO D1 – Achilles D3 14-1 
Avanti/Post Makelaardij E1 – Achilles E1 13-13 
Achilles E2 – Avanti/Post Makelaardij E3 10-4 
Achilles E3 – Avanti/Post Makelaardij E5 7-11 
KVS/Maritiem E5 – Achilles E4 5-11 
Valto E5 – Achilles E5 4-1 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F3 15-1 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles B2 – Valto B3 
De wedstrijd begon om 11:45, de tegenpartij waren best wel lang en speelde heel fysiek  
0-1 voor de tegen stander 1-1 door één doelpunt van Lucas Houwing  
Iets later viel Lucas latour en is hij gewisseld voor symen uit de B3  
1-2  
1-3  
Op een geven moment kreeg bo een elleboog tegen haar neus en werd gewisseld voor maloe ook uit de B3  
2-3 door één doelpunt van viggo  
Rust  
2-4 
3-4 door één doelpunt van tehzeep  
3-5 
4-5 door Manelle  
Bregje kwam er in voor viggo en viggo ging er weer in voor Lucas houwing en later kwam Lucas houwing er in voor 
symen  
4-6 
4-7 
5-7 doelpunt Lucas houwing 
5-8 
5-9 
6-9 door Lucas houwing 
7-9 door Lucas houwing  
8-9 door Manelle  
8-10 door de tegenstander  
Eindstand 
 
LIzzy 
 
Achilles E2 – Avanti/Post Makelaardij E3 
 
Hoi hoi!  
 
Afgelopen zaterdag moest de E1 van HKV Achilles afreizen naar Pijnacker voor een wedstrijd tegen de 
koploper Avanti E1. Na een ontzettend goede pot is de stand 13-13 geworden.  
Zouden onderstaande foto’s misschien op de site/ social media mogen komen? 
 
Groetjes, 
Achilles E1  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn: 
Xander, hij wordt 29 september 18 jaar. 
Op 4 oktober zijn Fiep en Luuk jarige. Fiep wordt 10 en Luuk 9 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
 
 
 
 
 
  



 18
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 19
 

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: Michelle (M.S.) de Liefde 
 Den Haag 
 Geb.datum: 06-02-1993 
 
Bedankt als lid: Anna Spetgens 
 Meike Vrolijk 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E5 – KVS/Maritiem E7 
 09.00 uur Achilles D2 – HKV/Ons Eibernest D1 
 09.00 uur Achilles E1 – Fortuna/Delta Logistiek E1 
 09.00 uur Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E5 
 10.00 uur Achilles C2 – Fortuna/Delta Logistiek C4 
 10.00 uur Achilles D3 – Lynx D1 
 11.00 uur Achilles B1 – Fortuna/Delta Logistiek B2 
 11.00 uur Achilles B3 – Trekvogels B1 
 12.15 uur Achilles 6 – Excelsior 5 
 12.15 uur Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4 
 13.30 uur Achilles 4 – Avanti/Post Makelaardij 4 
 13.45 uur Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 
 
  
Zondag  Geen Thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 9 en 10 oktober 
 
Achilles – KIOS 
Achilles 2 – KIOS 2 
Achilles 3 – KZ/Thermo4U 4 
RWA 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – Die Haghe 5 
Die Haghe 4 – Achilles 6 
ZKV 2 – Achilles 7 
Achilles ( - ALO 6 
Achilles A1 – VEO A1 
Achilles A2 – Phoenix A2 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 
ALO B1 – Achilles B2 
Phoenix B3 – Achilles B3 
Achilles C1 – Avanti/Post Makelaardij C2 
Avanti/Post Makelaardij C5 – Achilles C2 
Achilles D1 – Maassluis D1 
Dijkvogels D1 – Achilles D2 
KVS/Maritiem D4 – Achilles D3 
RWA E1 – Achilles E1 
Korbis E1 – Achilles E2 
Achilles E3 – IJsselvogels E2 
Achilles E4 – ALO E1 
Weidevogels E3 – Achilles E5 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F2 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 14.00 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 14.30 uur 
Za 12.50 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.45 uur 
Za 09.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.55 uur 
Za 09.00 uur 

 

 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 
 
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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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


