
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84e jaargang nr. 03 13 september 2021 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail: tymen.mos@swsdh.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@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 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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't Is weer voorbij die mooie zomer 
******************************* 

 
Het is eind augustus en de vakanties lopen naar een einde. Campings en 
bungalowparken raken minder vol en kinderen én hun ouders maken zich al op voor een nieuw schooljaar. Zo ook 
onze kinderen en kleinkinderen die allemaal 30 augustus weer aan de bak moesten. Voorbij het zorgeloze ritme van dag 
in dag uit laat opblijven en inherent daaraan laat weer opstaan. Samen met je ouders na het avondeten nog even een ijsje 
halen bij de ijswinkel en samen genieten van dat Italiaanse lekkers.  
 
Ineens moest ik denken aan een liedje van Gerard Cox over de zomer en neuriënd tikte ik verder aan dit artikel. Na-na-
na-na-na enzovoort… 
Voor al degene die het liedje of deze man niet kennen. En dat zijn er velen schat ik zo in, hier de tekst van het 
refreintje. Hij schreef en zong het in 1973 naar de nummer 1 positie in de Top 40.  
 
‘T is weer voorbij die “mooie” zomer. 
Die zomer die begon zowat in mei. 
Ha, je dacht dat er geen einde aan zou komen. 
Maar voor je ‘t weet is heel die zomer alweer lang voorbij.  
 
En in die periode zitten we nu, het einde van de zomer waar iedere warme dag in september is meegenomen en zorgt 
voor nog wat aangename avonden in de tuin, op het balkon of op het strand. Afscheid nemen van de zomer stemt 
weemoedig, weer een jaar wachten of een natte, kwakkel, lekkere, warme of hete zomer wordt. 
 
Maar dit is ook de periode waarin we weer vooruit kijken naar wat de korfbalcompetitie ons gaat brengen. Hier hebben 
we ruim zestien maanden op moeten wachten “opgesloten” in onze eigen coconnetjes. Maanden waarin we wel buiten 
konden sporten, maar dan wel in je eentje of voor de jongeren samen in een groepje leeftijdgenoten. Volwassenen altijd 
op ruim 1,5 meter. Corona heeft door alle beperkingen veel impact gehad op ons allemaal en heeft dit eigenlijk nog 
steeds. Er blijven nog steeds beperkingen in stand bovenop de basisregels die wij inmiddels kunnen dromen “was vaak 
en goed uw handen; houd 1,5 meter afstand van anderen; blijf thuis bij klachten en laat u testen; zorg voor voldoende 
frisse lucht”. Toch gaat de competitie starten en hebben we er allemaal erg veel zin in om na ruim 16 maanden weer in 
competitieverband wedstrijden te spelen.  
 
Daarom is het zo fijn dat de gezamenlijke commissies het komend openingsweekend Dixieland hebben georganiseerd. 
Samen gaan we binnen bovengenoemde basisregels de start van hopelijk een prachtig sportjaar vieren, wat kan er nog 
mooier en fijner zijn? 
Dixieland, ik vind het een vondst want dit woord drukt precies uit dat wat wij op dit moment bieden als faciliteit. Twee 
Dixies waarvan één voor de dames en één voor de heren. Weinig zeggen sommigen, terwijl andere zeggen: het is 
genoeg. We horen graag van jullie als er onverhoopt een tekort blijkt te zijn. Realiseer je wel dat we alleen in september 
en oktober op ons veld trainen en wedstrijden spelen en dat we daarna tot maart naar de zaal verhuizen. 
 
Onze nieuwbouw vordert gestaag zoals jullie zelf kunnen zien als je op onze kleine accommodatie traint en wedstrijden 
speelt. En juist dat maakt het zo spannend om samen te komen op ons veld. Want we hebben geen volwaardige kantine 
maar een grote tent die maar heel beperkt ruimte biedt en die dus niet ten volle gebruikt kan en mag worden. Alles 
moet buiten gebeuren, dus kleed je thuis al om. En bij slecht weer niet allemaal in de tent gaan staan want 1,5 meter 
afstand tot elkaar en de tent is zo vol. Probeer je voor de geest te halen hoe je op de camping hiermee omgaat en 
gebruik deze ervaring de komende twee maanden. 
 
De nieuwbouw loopt conform planning en dat is prettig om te kunnen constateren, want dat betekent ijs en weder 
dienend dat de viering van ons 100-jarig jubileum in oktober 2022 ongehinderd gevierd kan gaan worden in ons nieuwe 
clubgebouw.  
 
Als laatste nieuwtje wil ik melden dat Achilles aan Praeter (verduurzamings adviseur energieverbruik) opdracht heeft 
gegeven om een onderbouwde rapportage met subsidie en financieringsaanbevelingen op te stellen. Uiteindelijke doel is 
om al dan niet samen met De Vliermeent over te gaan tot het plaatsen van zonnepanelen op onze daken. Als dit door 
gaat zal Achilles als accommodatie energieneutraal worden. Vanuit duurzaamheid gezien een mooi resultaat en op 
termijn goed voor de Achilles portemonnee. 
 
Op zondag 19 september a.s. kunnen jullie je opgeven voor een onvervalste fietsenrally die je langs mooie, 
(on)bekende, (on)interessante locaties in onze stad brengt. Geef je op en doe mee. Ben jij en een goede fietser en een 
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puzzelaar dan is dit iets voor jou. In een artikel van de gezamenlijke commissies staat hoe je dit kunt regelen. We hopen 
op een hoge opkomst en prachtig fietsweer. 
 
Hans Lijmbach 
 
 

Nieuwe rondes, nieuwe prijzen 
**************************** 

 
Het begin van het seizoen is de periode van de hoop. Er zijn doelen gesteld, er zijn 
nieuwe spelers en/of nieuwe trainers. Het zal allemaal beter gaan dan het jaar ervoor. Als dat succesvol was dan zetten 
we het in verbeterde vorm voort, was het beroerd dan trekken we daar lering uit en gaan we er weer met nieuw elan 
tegenaan. Het is ook altijd de periode van de keuzes die moeten worden gemaakt. Welke spelers moeten in het eerste 
team komen?  
 
Heel vroeger werd dat bepaald door een TC, een commissie die niet zelden werd bemand door familie- of clanleden 
van spelers uit de selectie. ‘Allemaal vriendjespolitiek’ was dan de veel gehoorde klacht van de tekortgedane spelers en 
en hun entourage. Gelukkig wordt de keuze voor de spelers van het eerste al decennia overgelaten aan een daarvoor 
aangestelde hoofdtrainer. Dat scheelt gezeur, maar helemaal over zal het nooit gaan. Ik ben jarenlang bij diverse clubs 
de hoofdtrainer geweest. De maand augustus was altijd de tijd van bepaalde rituelen en routines. Als ik nieuw bij een 
nieuwe club kwam en ik had de eerste paar trainingen gegeven kwamen er altijd spelers naar me toe die vonden dat ik 
zo’n gevarieerde oefenstof aanbood. Dat was de afgelopen jaren met die koekenbakkers die er voor mij waren wel 
anders was. ‘Ja, heel verfrissende deze aanpak’. 
   
Ik nam het ter kennisgeving aan want ik kende mijn pappenheimers. Dit waren de twijfelaars of twijfelgevallen. Spelers 
die onzeker waren over hun eigen prestaties of spelers die al jaren tussen het eerste en het tweede werden ‘gejojood’ 
(kenmerkend jargon binnen deze groep) omdat ze net tekort kwamen. De hosanna-sfeer over mijn trainerskwaliteiten 
sloeg echter snel om op het moment dat ik inzag dat mijn voorgangers tot een terechte constatering waren gekomen. 
De verfrissende aanpak was in een paar weken tijd gedevalueerd tot ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Ook ik was er blind 
voor geweest dat hier de nieuwe Mick Snel of Celeste Split voor mijn neus had gestaan en had deze speler op het 
tweede plan gezet.  
 
Het leed werd soms nog erger als mijn keurploeg de eerste wedstrijden won en ik het gelijk aan mijn zijde leek te 
krijgen. Gelukkig waren er ook teleurgestelde spelers die zich terugknokten door aan hun verbeterpunten te werken die 
ik in het slechtnieuwsgesprek had meegeven. En sommigen schikten zich uiteindelijk in hun rol en haalden plezier uit 
het spelen in de het tweede team. Er waren ook spelers die hun geluk bij een andere club gingen zoeken om ook daar -
na even zelf ‘verfrissend’ te zijn geweest- na een aantal wedstrijden weer in het tweede te belanden.   
 
Ook bij de jeugd zijn er teleurstellingen te verwerken. Vaak zijn de ouders nog veel meer teleurgesteld dan hun eigen 
kind. In het voetbal is dat nog veel sterker omdat de ouders hun zinnen hadden gezet op een mooi leven in Barcelona, 
Rome of Londen en deze droom wreed verstoord zagen worden door een trainer die niet de nieuwe Ronaldo in hun 
kind zag. Tegen teleurgestelde ouders zou ik willen zeggen; maakt u zich geen zorgen, als uw kind echt zo goed is als u 
zelf denkt komt zijn talent vanzelf bovendrijven. Een kind in de groei ontwikkelt zich en kan na een groeispurt en 
mentale ontwikkeling ineens veel meer dan een jaar daarvoor. Andersom werkt het net zo. Ogenschijnlijk geweldige 
talenten struikelen na dezelfde groeispurt over hun eigen benen of vinden ineens heel andere dingen die het leven te 
bieden heeft interessanter. Uiteindelijk komen de fysiek en mentaal beste spelers vanzelf boven drijven.  
 
Ik wens jullie allemaal een mooi seizoen toe en herhaal nog maar eens de woorden die een voormalig voorzitter van 
onze TC ooit aan teleurgestelde spelers richtte:  
De keuzes zijn gemaakt, het is aan jullie om ons ongelijk tussen de lijnen te bewijzen!  
  
Groeten Frits Broers  
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Van het wedstrijdsecretariaat veld 
****************************** 

 
Beste ouders en kinderen van Achilles, 
We doen aan een fantastische teamsport waar je eigenlijk niet voor afbelt maar we 
begrijpen best dat het soms niet anders kan. De (meeste) ploegen zijn dit jaar dun bezet zijn dus graag alleen afmelden 
als het echt niet anders kan. 
Mocht je nu al weten dat je/uw kind er een weekend niet is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. Ook horen we het 
graag als je/uw kind niet een hele wedstrijd kan spelen. Wij kunnen dan proberen te zorgen voor een extra wissel. 
Afmelden kan bij: 
A jeugd Rianne van Groen (telnr. bekend bij trainer rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
C en B jeugd Majka Deurloo (06-48530996) majka.deurloo@hkvachilles.nl 
D, E en F jeugd Claudia Hollander (06-24809068) claudia.hollander@hkvachilles.nl 
 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
Rianne, Majka en Claudia 
 
 

G-team 
******* 

 
Een grote wens is uitgekomen! 
Sinds donderdag 2 september is er een G-team op Achilles. En dit alles door Noa 
Latour. 
Nadat zij een jaar mee heeft gedaan met de E4, kwamen we tot de conclusie dat een regulier team wat te hoog gegrepen 
is voor haar. Zij stopte bij Achilles. 
Het bleef echter jammer dat zij nu geen deel meer nam aan de leuke sport en vooral ook de gezellige club. Zeker omdat 
haar broers er nog wel korfballen. Regelmatig sprak ik met mensen om een G-team op te starten, maar echt van de 
grond kwam het niet. Totdat ik met Julia Baak sprak over mijn wens, die méga enthousiast werd van dit idee! En van 
het één kwam het ander. Binnen korte tijd had Julia 11 (!) vrijwilligers bij elkaar geraapt, die wel wilden helpen bij de 
trainingen. 
En ook het bestuur was enthousiast en we konden gaan starten. Althans, we moesten natuurlijk nog wel wat meer 
kinderen hebben om mee te gaan trainen. Na een melding binnen mijn netwerk van de doelgroep en wat rondvragen, 
hadden we al snel 7 kinderen bij elkaar, in de leeftijd van 6 tot 20 jaar oud. En we hopen op nog meer aanmeldingen 
van (ouders van) kinderen die enthousiast worden van balspelletjes, maar die niet mee kunnen doen binnen een regulier 
team. Wat voor een beperking een kind ook heeft; wij zijn allemaal even enthousiast om met hem of haar te gaan 
trainen! Het is zo leuk om te horen dat trainers zich aan het verdiepen zijn in bijvoorbeeld het syndroom van Down. 
Het is hartverwarmend voor ons moeders om te zien hoe betrokken de trainers zijn, hoe lief en behulpzaam. En hoe zij 
zich aanpassen naar het niveau van de kinderen. 
En de ouders zijn dan misschien enthousiast; de kinderen genieten nog veel meer! Het is geweldig  om die blije 
gezichtjes te zien, om te zien met hoeveel geduld ze de opdrachten proberen uit te voeren, hoe behulpzaam ze zijn naar 
elkaar en hoe dankbaar ze zijn naar ons toe. 
Er wordt door Audrey de Man hard gewerkt aan een flyer die we uit willen delen op onder andere scholen voor speciaal 
onderwijs, zodat we nóg meer kinderen blij kunnen maken met een sport die aansluit bij hun niveau. 
Ik wil iedereen bedanken voor hun inzet en enthousiasme tot zo ver! Het is echt ontzettend bijzonder hoe leuk er op 
dit nieuwe team gereageerd wordt.  
 
Groetjes, Eva van Amelsvoort (moeder Noa) 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
 
 

 
 
Zoals jullie in het hoofdartikel van deze week hebben gelezen, staat 19 september de Fietsenrally op het 
festivalprogram: 
 
Op zondag 19 september a.s. kunnen jullie je opgeven voor een onvervalste Fietsenrally die je langs mooie, (on)bekende, (on)interessante 
locaties in onze stad brengt. Geef je op en doe mee. Ben jij en een goede fietser en een puzzelaar dan is dit iets voor jou. In een artikel van de 
gezamenlijke commissies staat hoe je dit kunt regelen. We hopen op een hoge opkomst en prachtig fietsweer. 
 
 
De FestiFantastischeFietsenrally (FFF) start om 8.30 uur vanaf het Achilles veld. Elk kwartier vertrekt een equipe.  
Er is maximaal plaats voor 16 groepen, het aantal fietsers per groep is 'Festival vrij'.  
Bij aanmelden wel graag de grootte van de groep aangeven. De FFF is voor jong en oud, maar zorg dat jong een oude 
begeleider heeft. Kortom, kinderen fietsen niet alleen! Aangezien het een Achilles festiviteit betreft, is aanmelden enkel 
mogelijk voor (ouders van) leden, tennisleden en donateurs.  
 
De FFF duurt maximaal 5 uur inclusief het beantwoorden van vragen, de rijtijd bedraagt ongeveer 2 uur. 
 
Voor de Festifalende fietsers komt de uitslag van de FFF waarschijnlijk wat vroeg.... Om 18 uur wordt wel iedereen 
weer op het veld verwacht voor de bekendmaking van de winnaar van de FestiFantastischeFietsenrally 2021!  
 
Opgeven: hanslijmbach@me.com 
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Opening Edition Outdoor Festival Dixieland 
 
Aanstaande zaterdag openen de hekken van de allereerste 
editie van het Outdoor Festival Dixieland. Na de 
thuiswedstrijden van de Achillesselectie, zal het veld aan het 
Pomonaplein omgetoverd worden tot festivalterrein, met 
hapjes en maaltijden uit de Indische keuken, een Oud-
Hollandse poffertjeskraam, italiaans schepijs, glittertatoo's 
voor jong én oud, een heuse Silent disco onder de 
sterrenhemel en een lounge setting waar je gezellig met 
vrienden kunt genieten van een cocktail! Klinkt he-le-maal 
geweldig toch?!?! Dat vinden wij, van de CR, AC en KC ook!  
 
Nu, om het festival in goede banen te kunnen leiden, hebben 
we ook jouw medewerking nodig. We willen ervoor zorgen, 
zeker aan de start van de competitie, dat wij zo veilig mogelijk 
het openingsweekend kunnen beleven.  
 
Daarom kiezen wij er nu voor alleen toegang te verlenen aan 
Achillianen met een geldig vaccinatiebewijs. Zorg dat je de 
Coronacheck app (https://coronacheck.nl/) hebt 
geïnstalleerd op je telefoon, zodat wij bij een groen scherm 
(volledig gevaccineerd/negatieve test voor toegang/recent 
herstelbewijs) jou een toegangsbandje kunnen overhandigen. 
 
Wij vinden het gezellig als jij blijft of komt naar Dixieland en 
zullen vanaf 17:00 uur controleren en bandjes uitdelen. Kun 
jij geen geldig vaccinatiebewijs overleggen, dan zullen wij jou 
helaas de toegang moeten ontzeggen. We hopen op begrip en medewerking van onze leden.  
 
Het Outdoor festival Dixieland is voor alle (ouders van) Achillianen, jong én oud. We willen daarom nogmaals 
benadrukken dat Achilles sinds 1 juli 2021 een rookvrije vereniging is, voor de gezondheid van onze leden. Voor meer 
informatie verwijzen wij je naar www.hkvachilles.nl/nieuws/1762/achilles-per-1-juli-2021-rookvrij 
 
Het Festival terrein sluit de hekken om 23:30 uur. Een mooie tijd om de dag af te sluiten, zeker met  
het oog op zondagochtend. Vanaf 8:30 uur start dag twee van ons openingsweekend. De FestiFantastischeFietstocht 
staat dan op het programma. Een superleuke fietstocht, voor jong en oud, waar fanatiek gestreden zal gaan worden! 
Heb jij je al opgegeven? Er kunnen maximaal 16 teams meedoen, de grootte van de groep maakt niet uit. Geef je gauw 
op bij Hans Lijmbach - hanslijmbach@me.com 
 
Tot zaterdag!  
 
Festival groetjes van ons 
 
 
 

Vliegeren 
******** 

 
Vlieger je met ons mee op 26 september? 
Met wind kun je niet alleen energie opwekken, maar je kunt er ook 
plezier mee hebben zoals bij vliegeren. Op 26-9 maken we een 
vliegerfeestje op het Achillesveld. 
Kinderen kunnen hun eigen vlieger gaan maken, versieren en oplaten. 
Mooi moment om met de volwassenen een praatje te maken over 
duurzame energie opwekken en gebruiken. Dit doen we samen met 
Sterk op Stroom en Warm in de Wijk. 
Wil je meedoen? Meld je aan bij info@sterkopstroom.nl. 
Leden van Achilles zijn ook van harte uitgenodigd om zich via bovenstaand mailadres aan te melden. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

19 september 
26 september 

Openingsweekend 
Vliegeren 

  

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

 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 14-18 
HKV/Ons Eibernest 2 – Achilles 2 8-23 
DES 2 – Achilles 3 12-14 
Achilles 4 – DES 3 18-10 
Achilles 5 – OKV 3 21-6 
Achilles & - DES 4 7-22 
KCC/CK Kozijnen 8 – Achilles 7 16-8 
Achilles 8 – Sperwers 2  
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
HKV/Ons Eibernest – Achilles 14-18 
Die Haghe – KIOS 26-13 
ZKV – Apollo 24-11 
Maassluis – Roda 16-8 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 1 1 0 0 2 26 13 13  
ZKV 1 1 0 0 2 24 11 13  
Maassluis 1 1 0 0 2 16 8 8  
Achilles 1 1 0 0 2 18 14 4  
HKV/Ons Eibernest 1 0 0 1 0 14 18 -4  
Roda 1 0 0 1 0 8 16 -8  
KIOS 1 0 0 1 0 13 26 -13  
Apollo 1 0 0 1 0 11 24 -13  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Ons/Eibernest 2 - Achilles (Hg) 2 
Zoals de zin al vaker gevallen is deze week en ik er nu ook niet aan ontkom: we mochten weer! En wat een begin. 
Gelijk een (zoals altijd) beladen derby tegen onze stadsgenoten van Eibernest. De KNKV zorgt er de afgelopen 3 
seizoenen voor dat we minstens 2 Haagse derby's hebben door ons voor het 3e seizoen op rij aan zowel de Eibers als 
de Kanaries te koppelen. Ondertussen kennen we hierdoor de tegenstanders goed binnen, maar zeker ook buiten de 
lijnen. Maar zo zal dat andersom dit jaar toch wellicht anders zijn. 
Team Twee is dit jaar op 7/12 plekken gewijzigd t.o.v. vorig seizoen. Een frisse aanwas van dames, lengte en een 
Zeeuws windje maakt het team compleet. Sommige zijn terug van weggeweest, anderen hebben zich omhoog gewerkt. 
Maar wat ben ik trots om elke week die progressie te zien in het elkaar beter begrijpen en iedereens kwaliteit naar boven 
te laten komen. We zijn op zichzelf allemaal andere type spelers, maar samen zijn we een heel compleet team.  
En dat was te zien vandaag. Binnen no-time stond er een voorsprong van 1-6 op het scorebord en vroeg Eibernest 
noodgedwongen een time-out aan om de ban te breken. Veel hielp het niet want we gingen daarna gewoon door met 
waar we gebleven waren. De samenwerking zat er goed in. Van tevoren hadden we de afspraak gemaakt om veel met 
elkaar te blijven praten en ons niet te laten meeslepen door de omgeving. Het teamgevoel dat dit jaar heerst zorgt 
ervoor dat er een hecht team op het veld staat en deze afspraken moeiteloos werden nagekomen. Met name was het 
verdedigend een ijzersterke wedstrijd. Geen overbodige overtredingen tegen, geen makkelijke kansen weggeven. Soms 
een slippertje maar dat hoort er nou eenmaal bij. Bij een stand van 4 tegen 17 was het tijd om ook het 3e vak nog wat 
speelminuten te geven en werd het eindsignaal uiteindelijk gegeven bij 8-23.  
Het is lekker om gelijk al aan het doelsaldo te kunnen werken maar gezien de andere uitslagen in de poule (23-3, 8-18 
en 29-11) hadden wij niet eens de grootste uitslag van het weekend. Volgende week maar weer een nieuwe poging doen 
dus. 
Wees allen welkom bij het openingsweekend volgende week. Om 14:00 speelt Team Twee tegen Maassluis, daarna het 
1e en als afsluiter het 3e. Wordt het weer een zespuntenweekend? 
 
Ilan 
 
Des 1 & 2 - Achilles 3 
De eerste competitiewedstrijd voor Achilles 3 was meteen een spannende en leuke 
wedstrijd. Aan het begin van de wedstrijd was duidelijk te zien dat dit weer de eerste 
wedstrijd was want het begin was niet goed en we kwamen op een 4-1 achterstand. Na een 
tactische time-out kreeg de wedstrijd een heel ander beeld en begon iedereen mee te scoren 
en stond het 6-9 bij rust. Echter stond er toen al 1 heer van Des 1 in en na rust kwamen er 
nog 1 dame en nog 1 heer in van Des 1 (Dit verklaard ook de titel 😉) na rust kwam Des 
steeds dichterbij tot op een gegeven moment 12-12 maar dit was niet hoe wij gingen verliezen en dat dachten Mark en 
Cino ook die de 12-13 en 12-14 maakte. De scheidsrechter verdiend ook nog wel een bedankje want ondanks de fysieke 
wedstrijd heeft de scheids een geweldige pot gefloten.  
Volgende week zaterdag spelen wij thuis om 17.00 dus kom zeker kijken!  
 
Noah 
 
Achilles 4 begint het seizoen met winst  
Vooraf hoge verwachtingen, want Achilles 4 is eigenlijk al twee jaar ongeslagen. De afgelopen jaren helaas geen 
promoties als gevolg van de abrupte competitie eindes. Nieuw seizoen nieuwe kansen; voor iedereen. En het blijft dan 
toch altijd wel weer spannend; die eerste wedstrijden in een nieuwe poule.  
Tegen wie speel je? Welke ploeg scoort makkelijk? Waar liggen kansen en welke ploegen blijken concurrenten?  
 
Achilles 4 is dit jaar versterkt met Bo, Mandy, Shirley en Stijn. Wat dat betreft kunnen we de competitie met 
vertrouwen tegemoet zien. Wel al een aderlating voor de ploeg, omdat Marieke noodgedwongen op het bankje plaats 
moet nemen. Na een lange revalidatie (knie), scheurde ze in de voorbereiding haar achillespees af. Zure druiven die nu 
door Marieke in druivensuiker worden omgezet: de energie die ons op ramkoers houdt. 
Shirley heeft nog geen minuten gemaakt, maar zij verwacht gelukkig snel aan te kunnen sluiten.  
 
In de voorbereiding eigenlijk maar één echte oefenwedstrijd gehad. Op trainingsdagen wel veelvuldig geoefend tegen 
het 3e, maar dus geen echt wedstrijdritme op kunnen doen. Het leek of dit ons zaterdag op brak.  
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Fysiek hadden we het zwaar. In spelbeeld was het overwicht gelukkig duidelijk. Prima spel en veel gecreëerde kansen. 
Helaas vielen de doelpunten ietwat moeizaam, waardoor we het onszelf onnodig moeilijk maakten. DES 3 kon niet 
mee, maar bleef op het scorebord wel bij.  
 
Na rust werd het verschil dan toch gemaakt. Uiteindelijk floot de goed leidende Martin Knoester af op een stand van 
18-10 in het voordeel van Achilles 4.  
 
Twee punten en daarmee een prima start van de competitie. Nu werken aan het wedstrijdritme. Die doelpunten zullen 
dan vanzelf wel weer gemakkelijker vallen. Maar het belangrijkste van afgelopen zaterdag: leuk om weer met Achilles 4 
wedstrijden te spelen (en te winnen).  
 
Opdat iedereen een mooi en goed seizoen draait!  
 
Tjitse 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Refleks A1 – Achilles A1 23-16 
Achilles A2 – KCR A3 12-6 
Fortuna/Delta Logistiek B2 – Achilles B1 17-10 
Avanti/Post Makelaardij B4 - Achilles B2 12-7 
Trekvogels B1 - Achilles B3 7-7 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 8-13 
Fortuna/Delta Logistiek C4 – Achilles C2 6-2 
Achilles D1 – KVS/Maritiem D1 8-4 
HKV/Ons Eibernest D1 – Achilles D2 8-6 
Lynx D1 – Achilles D3 5-8 
Fortuna/Delta Logistiek E1 – Achilles E1 16-11 
Fortuna/Delta Logistiek E6 – Achilles E2 10-4 
Achilles E3 – ALO E2 11-4 
Achilles E4 – Weidevogels E2 2-3 
Achilles F1 – Fortuna/Delta Logistiek F1 9-3 
 
Achilles C1 - Fortuna C2 8-13 
Iets met de kop en er af! Het bleek een Fortunees dagje voor Achilles afgelopen zaterdag. Maar liefst de helft (min of 
meer) van onze jeugdploegen speelde tegen de Delftenaren en spelen tegen Fortuna brengt altijd extra fanatisme naar 
boven. Onze C1 toppers hadden de focus dan ook op standje 10 staan.  
En dat bleek de eerste vijftien minuten. We konden goed met Fortuna mee, verdedigden goed en met overzicht en in 
de aanval kwamen we (meestal) tot goede kansen. Helaas, helaas, een helft van 25 minuten lijkt kort, maar kan in het 
veld heel lang duren. Vlak voor rust was de concentratie op en liep Fortuna nog eventjes vier punten uit.   
Begin tweede helft hadden we het moeilijk. Veel balverlies, teveel passes die we tot homerun wilden promoveren, 
oogkleppen in de aanval. Maar wacht even. Een kwaliteit van onze C1 is dat ze al redelijk kunnen schakelen in de 
wedstrijd. Het lukte om ons spel te veranderen en de laatste fase van de wedstrijd vonden we onszelf terug. Er werd uit 
mooie combinaties gescoord en de wedstrijd eindigde positief en ook wel abrupt dankzij onze tank Bradley. Klein 
stuurfoutje..  
Een goede eerste pot tegen een kwaliteits-tegenstander. De inzet en activiteit waren hoog. Als het lukt om verdedigend 
de concentratie vast te houden,  aanvallend meer rebounds te pakken, en meer met vier spelers in beweging te zijn dan 
wordt het volgende keer een andere uitslag. Iets met de kop en er af! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Avanti B4 - Achilles B2 
11 September 2021 was het eindelijk weer zover, de competitie kon weer beginnen. We hebben lang gewacht vanwege 
corona, maar na maandenlang geen training, geen wedstrijden, en bijna geen contact, was het gisteren weer eens tijd om 
ons best te doen op het veld. Iedereen had er superveel zin in (voordat we hoorden dat we moesten verzamelen om 
08:15)! De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Avanti. Toen we vroeg in de ochtend aankwamen bij het veld van 
Avanti hing er gelijk een heerlijk sfeertje, en we begonnen gelijk het andere team te observeren. We speelden tegen 
lange kinderen dus in de categorie lengte hadden we al verloren. Oké, genoeg gekletst, op naar de wedstrijd. Het begon 
een beetje matig met een kleine portie punten tegen. We probeerden terug te vechten, maar dat lukte niet heel goed. Er 
werden een paar goals gescoord door de 'Lucassen' en dus viel de achterstand een beetje mee. Na een heerlijke "Wat de 
… zijn jullie aan het doen?!" van Sterre waren we allemaal wakker en begonnen we iets feller te spelen in de 2de helft. 
Er werd beter overgespeeld en ook nog meer gescoord. Helaas werden er alsnog een paar slechte ballen overgespeeld. 
na nog een paar goals tegen werd de eindstand 12-7 voor Avanti. Na de verwachtte afslachting in de eerste helft viel de 
eindstand gelukkig mee. Hopelijk spelen we de volgende keer iets beter en hoeven we niet tegen hele lange kinderen te 
spelen. 
 
Groetjes, Jim 
 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
We speelden zaterdag 11 september om 11:00 tegen Fortuna. Ik houd nog even geheim wat de stand is. Het was op het 
begin erg spannend en liepen we gelijk op. Op een gegeven moment liep het jammer genoeg wat meer uit en stond het 
in de rust 3-6 voor Fortuna. We begonnen de tweede helft wat sterker dan de eerste helft we kwamen een beetje terug 
maar daarna liep het weer wat verder uit. Uiteindelijk is de stand 8-13 geworden voor Fortuna. We hebben volgens 
Koos goed gespeeld en volgende keer gaan we hem winnen.  
 
Groetjes Bradley! 
 
Achilles D2 tegen Eibernest 
Hoe ik het zag, het was best moeilijk. Volgens mij verdedigde de tegenstander goed en waren snel. Terwijl wij er achter aan zaten te 
joggen. Eerste helft 3-3 op naar de tweede helft, we weten hoe zij nu aanvallen nu het verdedigen. Het ging soms goed maar zij 
scoorden te vaak en we hebben verloren met 8-6. De samenvatting: 1-0 schot van Jim,1-1 jongen van Eibernest, 2-1 Niels doorloop 
aangeef van Imke,2-2 meteen weer van Eibernest, Imke doorloop aangeef Niels, 3-3 schot van Eibernest. Tweede helft:4-3 schot van 
Eiber, 4-4 schot van Sophie, 5-4 Mooi afstand schot van Eiber, 6-4 schot van Eiber, 7-4 strafworp van Eiber, 7-5 geweldig schot van 
Imke, 7-6 combo Niels Imke, 8-6 van Eiber. Einde wedstrijd einde verslag. 
 
Fedde 
 
Achilles F1 – Fortuna F1 
We moeste vroeg werzaamele 
We moeste teege Votienaa 
We hadden één leuke sgijts 
We wone met 9:3 
 
Groetjes Brandon 
 
Achilles F-side versus Fortuna F1 
Het is alweer even geleden dat ik een verslag geschreven heb van onze F-side. Sinds het laatste verslag is er veel 
gebeurt, ook bij de F-side. Zoals het ieder jaar gaat zijn er kids doorgeschoven naar de E en zijn er jonkies voor terug 
gekomen. Een deel speelt nog geen wedstrijden, maar wordt daar op de trainingen wel op voorbereid. 
 
Voor de wedstrijden bestaat de harde kern van de F-side uit Milou, Evi, Jase, Jelte en Brandon. De grote vraag 
afgelopen zaterdag was of ze al fit, scherp en ingespeeld genoeg waren om aan de F-league te beginnen. De vraag komt 
niet uit de lucht gevallen, want de eerste twee oefenwedstrijden waren niet om over naar Achilles te schrijven.  
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Voor de wedstrijd maakte de kids al een gretige indruk. De basis-4 bestond dit keer uit Milou, Evi, Jelte en Brandon. 
Meteen na het eerste fluitsignaal van scheidrechtster van dienst Susan vlogen de kids uit de startblokken. Het was een 
dusdanige flitsende opening die iedereen die de oefenwedstrijden gezien heeft versteld deed staan. Er werd het in het 
eerste kwart veel geschoten door Achilles. Het onderscheppen ging ook prima en het verdedigen was dusdanig goed dat 
zowel Evi als Brandon hun tegenstander blokte. Na tien intense minuten floot Susan voor de eerste mini-rust en stond 
het dankzij Jelte (2x) en Milou 3-1 voor de F-side.  
 
Het tweede kwart werd aangevangen met de wissel Jase voor Brandon. Fortuna viel dit kwart meer aan, maar Achilles 
was ijzersterk in de omschakeling. Het was een kwart met veel kansen en met meer doelpunten dan het eerste kwart. Na 
de 4-1 door Jelte kwam Fortuna dichterbij, maar dankzij achtereenvolgens Evi, Jase en wederom Jelte werd er gerust 
met een meer dan prima 7-2 stand. 
 
De supporters hadden de rust ook nodig, zo konden zij deze mooie 1e helft even rustig verwerken.  
 

 
 
Voor Milou zou de rust 10 min langer duren, zij maakte namelijk plaats voor Brandon. Helaas maakte de 
doelpuntenregen van de 1e helft ook plaats en wel voor een doelpuntendroogte. De vermoeidheid sloop er langzaam in. 
Het 3e kwart kende toch nog één doelpunt (van Jelte) zodat we met een 8-2 stand ons op konden maken voor het 4e 
kwart.  
 
In het 4e kwart maakte Milou weer haar opwachting en Evi was degene die plaats maakte. Het laatste kwart kende weer 
een kansenregen voor de F-side, maar meer dan één doelpunt kwam er niet bij het aantal van de F-side. Fortuna 
verzilverde nog een strafworp waardoor een 9-3 stand bereikt werd welke tot het einde op het scorebord zou blijven 
staan. Het 4e kwart werd nog beëindigd met een blok van Jelte en het 2e blok van Brandon. 
 
Het was wederom weer een genot om de F-side te zien spelen en ik raad iedereen aan om een keer lekker vroeg uit de 
veren te komen op zaterdag en te komen kijken! Komend weekend speelt de F-side om 9:00u uit bij ALO, dus wie weet 
tot dan! 
 
Leon 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn> 16 september viert Levi van Nieuwenhuijzen 
zijn 14e verjaardag. Op 19 september is Roos van der Laaken jarig, zij wordt 
dan 10 jaa en op 20 september viert Tim Spies zijn 11e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellig dag. 
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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: Jase (J.D.) de Haan 
 Den Haag 
 Geb.datum: 30-07-2014 
 
 Stijn (S.) Gillissen 
 Den Haag 
 Geb.datum: 21-04-1990 
 
 Vera (V.J.) Tjoa 
 Den Haag 
 Geb.datum: 10-08-2010 
 
Heraangemeld als lid: Merel (M.) Gross 
 Den Haag 
 Geb.datum: 08-12-1996 
 
 Bo (B.M.E.) van Leeuwe 
 Rijswijk 
 Geb.datum: 03-11-1995 
 
Overgeschreven naar spelend lid: Kelly de Heijer 
 Renee Lelieveld 
 
Aangenomen als lid: Helena Jansen (Achilleslidnr. 3143) 
 Teun de Veth (Achilleslidnr 3144) 
 
Adreswijziging: Renee Lelieveld, Sten Verleg naar 
 Constance Gelderblomlaan 30 
 2545 ER  Den Haag 
 
Bedankt als lid: Jesse de Groot 
 Luc de Groot 
 Mira Pepe 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.15 uur Achilles D3 – KVS/Maritiem D4 
 10.00 uur Achilles E2 – Korbis E1 
 10.00 uur Achilles E5 – Weidevogels E3 
 10.15 uur Achilles D2 – Dijkvogels D1 
 11.00 uur Achilles E1 – RWA E1 
 11.15 uur Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 
 12.00 uur Achilles B3 – Phoenix B3 
 12.30 uur Achilles A1 – KZ Danaiden A1 
 13.15 uur Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C5 
 14.00 uur Achilles 2 – Maassluis 2 
 14.15 uur Achilles B2 – ALO B1 
 15.30 uur Achilles – Maassluis 
 17.00 uur Achilles 3 – KZ Danaiden 2 
 17.00 uur Achilles 7 – ZKV 2 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 25 en zondag 26 september 
 
Die Haghe – Achilles 
Die Haghe 2 – Achilles 2 
TOP/SolarCompleet 4 – Achilles 3 
Achilles 4 – Pernix 3 
Achilles 5 – ALO 3 
Achilles 6 – TOP/SolarCompleet 5 
Achilles 7 – Reeuwijk 3 
Achilles 8 – KZ Danaiden 12 
Pernix A1 – Achilles A1 
ALO D1 – Achilles D3 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F3 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 17.00 uur 
Za 14.00 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 13.00 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 17.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 09.30 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


