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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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De derde helft is ook weer begonnen! 
********************************* 

 
Na de eerste wedstrijden vorige week mochten we na een lange ‘pauze’ ook weer 
eindelijk het eerste echte thuisweekend op ons eigen veld meemaken. Daarmee is het 
seizoen echt weer begonnen. En ‘wat waren we daar waren aan toe’. Ik heb vorige week de wedstrijd tegen Eibernest 
gelukkig kunnen zien. Deze week had ik helaas minder geluk. Terwijl ikzelf strijdend met het zesde ten onder ging tegen 
Velocitas in Leiderdorp speelde de selectie de eerste thuiswedstrijden aan het Pomonaplein. Zij wisten uiteraard wel de 
punten te pakken. De eerste en de tweede helft heb ik dus volledig gemist. Maar die ene helft waar het echt om gaat heb 
ik niet aan mij voorbij laten gaan: de derde helft! 
 
Dat was er niet zomaar één. Dixieland was een waar festival. Hoewel klein van stuk, de sfeer was er absoluut niet 
minder om. Grote complimenten aan de organisatie voor het optuigen van een heerlijk festivalterrein. De verlichting, 
tenten, foodtrucks, zithoeken maakten de illusie compleet. Met als kers op de taart een silentdisco, die volgens de buren 
iets meer silent had mogen zijn gok ik. Als festivalliefhebber (helaas ging Lowlands wéér niet door) heb ik nu toch het 
gevoel gehad dat we een klein festivalseizoen hebben gehad. Wellicht kunnen we dit volgende week herhalen om het 
festivalseizoen ook weer in stijl af te sluiten, het is maar een idee. 
 
Niet alleen de organisatoren van Dixieland verdienen hier complimenten. Ook grote complimenten aan de 
initiatiefnemers om het G-Korfbal terug te brengen op Achilles. Zo’n 11 vrijwilligers zetten zich sinds begin deze 
maand in om het G-team op een enthousiaste wijze te begeleiden. De reacties hierop zijn van alle kanten enorm 
positief, grote klasse! We zijn nog maar net begonnen dit seizoen, maar het is mij meteen weer duidelijk waarom we 
meer dan een club zijn. 
 
Tot slot nog één compleet aan iedereen die vorige week een verslag heeft geschreven. Het is lang geleden dat we zo’n 
goed gevuld krantje hebben mogen versturen. Ik hoop dat we dit met zijn allen volhouden. Want, en let even goed op 
allemaal, de Leeuwenkrabbels worden vanaf nu weer elke week verstuurd! Hou de mailbox en de website dus goed in 
de gaten. Dit gezegd hebbende heb ik toch een beetje spijt van die derde helft, nu moet ik met een klein punthoofd 
toch weer aan de bak… 
 
Rinus Cost 
 
 

SPIKSPLINTERNIEUWE ACCOMMODATIE VOOR ACHILLES 
************************************************************** 

Uit: Nieuwsbrief 1 2021 Korfbal Haagse Regio 
 
Een ultra modern en duurzaam gebouw op weg naar het 100-jarig bestaan. HKV Achilles is begin 2021, het jaar waarin 
we 99 jaar bestaan, gestart met het realiseren van haar ultieme droom en dat is de nieuwbouw op haar 
sportaccommodatie aan het Pomonaplein. Als het allemaal meezit met de bouw dan wordt onze nieuwe accommodatie 
vlak voor de viering van de officiële oprichtingsdatum op 1 oktober 2022 opgeleverd. En laat dit dan precies 100 jaar 
lager zijn dan dat onze club werd opgericht. Mooier en toepasselijker kan het dus bijna niet als we dan in een 
splinternieuw accommodatie kunnen. 
 
Qua voortgang zijn we tien jaar lang door allerlei (veelal) externe maar soms ook interne omstandigheden bij 
voornamelijk SCOH redenen ontstaan om het project te veranderen, te vertragen en/of stil te leggen. Verrassend 
genoeg kwam ons gezamenlijke project medio 2020 ineens in een enorme stroomversnelling en lag er eind 2020 een 
door betrokkenen goedgekeurd plan met een onherroepelijke omgevingsvergunning. Daarop kon er op zoek gegaan 
worden naar een aannemer. Plotseling was er nu veel haast omdat én De Vliermeent eind 2020 twee passende tijdelijke 
locaties toegewezen had gekregen én de onderhandelingen met de aannemer voorspoedig verliepen. 
 
Rond kerst 2020 maakten de school en wij onze eigen accommodaties leeg, zodat eind januari 2021 de sloopaannemer 
kon starten. Om daar- mee de bouwaannemer medio maart 2021 te kunnen laten starten met diens werkzaamheden. 
Dat is zeker gelukt want op 21 april 2021 hadden we een officiële eerste paal handeling op de bouwplaats. 
 
Deze is verricht door Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, Sport en Buitenruimte. De bouwwerkzaamheden 
lopen voorspoedig en de begane grondvloer lag er begin juni j.l. in en op het moment van schrijven van dit artikel 
worden de wanden van de begane grondverdieping gesteld en geplaatst. Deze zullen voor aanvang van de 
bouwvakantie (29 juli 2021) allemaal staan, zodat er na de vakantie gestart kan gaan worden met de 1e verdiepingsvloer. 
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Als alles goed blijft gaan qua planning ligt het voor de hand dat de nieuwbouw eind dit jaar wind- en waterdicht zal zijn. 
Als dit allemaal lukt krijgen wij (ijs en weder dienende) ons gebouw eind mei 2022 opgeleverd.  
 
Daarna gaat Achilles zelf aan de slag met de inrichting van haar accommodatie zodat er op 1 oktober 2022 ter 
gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een groot feest kan losbarsten in ons nieuwe huis. “Achilles meer dan een club” 
is onze lijfspreuk. En deze instelling komt straks zeker tot uitdrukking in onze nieuwbouw. Samen met De Vliermeent, 
2Samen en de gemeente Den Haag wordt ons gebouw een baken in de Vruchtenbuurt waar leden maar ook niet-leden 
meer dan welkom zijn. Sport en bewegen wordt de rode draad waarmee Achilles zich gaat onderscheiden. 
 
Hans Lijmbach 
Projectleider nieuwbouw 
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Van de KC 
********** 

 
BEDANKT BEDANKT BEDANKT 
 
Zaterdagochtend om 08.15 uur nadat ik de sleutels heb gehaald bij René en Margot loop ik samen met Luuk het veld 
op. Ondanks dat er nog niemand is ziet het er al gezellig uit 
met kraampjes ed. We hebben zin in deze dag en de 
temperatuur is ook al heerlijk. 
 
Ik rits de tent open en het eerste wat ik doe is een lekkere pot 
koffie zetten. Luuk helpt alvast met het buitenzetten van de 
tafels en bankjes. 
Om ff voor 08.30 uur zie ik ineens al mensen voor de tent 
staan. Ouders van de D3 die kantine dienst hebben. Samen 
meteen de voorkant van de tent open gezet. 
Alle tafels en bankjes werden verder buiten gezet.   
De hele morgen ging het super met de kantine diensten met 
de ouders van de verschillende ploegen. Iedereen was iedere 
keer op tijd en ouders gaven elkaar zelf een korte overdracht. 
Ook de ploegen die zelf moesten staan in de middag waren 
iedere keer aanwezig en er werd goed geholpen. 
Hier zijn we als kantine commissie heel erg blij mee! 
Deze dag is maar weer bewezen, vele handen maken licht 
werk! 
 
Bedankt namens de KC, 
Majka 
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Activiteiten Agenda Senioren 

26 september 
 

Vliegeren   

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

 
Achilles – Maassluis 24-20 
Achilles 2 – Maassluis 2 17-14 
Achilles 3 – KZ Danaiden 2 17-16 
KCR 3 – Achilles 4 9-20 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 8-14 
Velocitas 4 – Achilles 6 21-7 
Achilles 7 was vrij 
ALO 6 – Achilles 8 6-16 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Maassluis 24-20 
KIOS – ZKV 12-17 
Roda – HKV/Ons Eibernest 13/15 
Apollo / Die Haghe 16/21 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 2 2 0 0 4 47 29 18  
ZKV 2 2 0 0 4 41 23 18  
Achilles 2 2 0 0 4 42 34 8  
Maassluis 2 1 0 1 2 36 32 4  
HKV/Ons Eibernest 2 1 0 1 2 29 31 -2  
Roda 2 0 0 2 0 21 31 -10  
Apollo 2 0 0 2 0 27 45 -18  
KIOS 2 0 0 2 0 25 43 -18  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles wint eerste thuiswedstrijd 
Het was ouderwets druk aan het Pomonaplein voor de eerste thuiswedstrijd van Achilles 1. De toeschouwers zagen 
onze eerstelingen aantreden tegen Maassluis dat vorige week nog dik won tegen Roda (16-8). Vooraf had Achillescoach 
Glenn de Vries al aangegeven dat Maassluis een stugge ploeg is waar je niet zomaar van wint: een hardwerkende, niet 
opgevende ploeg. Gelukkig voor het thuispubliek ging het vlaggenschip, onder prachtige weersomstandigheden, daar 
goed mee om. 
  
Voor de rust leek het er even op dat Achilles weg zou lopen na een gelijkopgaande eerste fase. Maar na het aantekenen 
van de 8-5 had Maassluis met drie schoten de stand alweer gelijk getrokken. Met 10-10 gingen de ploegen aan de thee. 
 
In de rust werden de verbeterpunten aangehaald: Maassluis gaf op alle punten goed druk, dus er 
moest gezocht worden naar andere manieren om aan te geven om beter vrij te komen, want 
Maassluis gaf op alle punten goede druk. Het ging in de tweede helft gelijk op tot 14-14. Achilles 
creëerde meer kansen maar kon dat tot dat moment niet in een verschil uitdrukken. Via 17-14 en 
20-17 kon de buit met 24-20 worden binnengehaald.  
 
‘Als ploeg zitten we in een fase dat we onze trainingsvorm willen omzetten in wedstrijdvorm en 
dat lukt nog slechts bij vlagen,’ analyseert De Vries. ‘Het oude gedrag steekt nog vaak de kop op. Dus dan spelen we 
niet ons eigen dynamische spel, maar gaan we mee in het spel en het ritme van de tegenstander. Logisch, want de 
verandering kost veel tijd, bereidheid en energie’. Gelukkig voor Achilles staan er in elke wedstrijd spelers op en dat 
waren dit keer Joël Sanchez en Daphne van Zweden, gezamenlijk goed voor dertien doelpunten.  
 
‘Het zich positief uitende publiek sleepte ons er goed doorheen als we het even niet hadden, waarvoor onze dank 
natuurlijk,’ complimenteerde De Vries de toeschouwers. Complimenten waren er ook voor Julia Baak, vaste kracht in 
Achilles 2, die wegens omstandigheden in de hoofdmacht moest starten. ‘Meteen kreeg ze ook de opdracht hun beste 
dame uit te schakelen en dat deed ze uitstekend, waarbij ze zichzelf ook beloonde door een zelf veroorzaakte stip 
zelfverzekerd te verzilveren. Het benadrukt de kracht van onze selectie en dat we dus met ons reserveteam over zeer 
volwaardige spelers beschikken!’ 
 
In de poule won Die Haghe bij Apollo (16-21). ZKV nam de punten mee uit Nieuw-Vennep bij KIOS (12-17). 
HKV/Ons Eibernest pakte de eerste overwinning op bezoek bij Roda (13-15). Die Haghe, ZKV en Achilles zijn alle na 
twee duels nog zonder puntverlies.Komende zaterdag is dat voor tenminste één van deze ploegen niet meer het geval. 
Om 15:30 staat de volgende derby alweer op het programma: Die Hage - Achilles. Komt allen Achilles naar de 
overwinning toejuichen! 
 
Achilles – Maassluis 
Na lange tijd door het hele gedoe met covid, stond er eindelijk weer een thuiswedstrijd met publiek op het programma. 
Op een vol pomonaplein waar het zonnetje volop scheen en de voorbereidingen werden getroffen voor dixieland na 
alle wedstrijden hing een als van ouds sfeertje. 
De mensen die nu allemaal op het gras stonden waren al enthousiast om lekker naar wedstrijden te kijken en dat gaf ons 
nog meer energie! Na een goede voorbereiding en de winst in de derby op eibernest vorige week hadden we genoeg 
zelfvertrouwen om ook nu weer te vlammen. 
Met de muziek uit de speakers werden de laatste voorbereidingen op de wedstrijd getroffen en toen kon het oplopen 
met de F'jes beginnen. 
Opstelling Joel, Cliff, Sterre, Julia & Rick, Pepijn, Daphne, Benthe. De wedstrijd ging van start en het ging er vanaf het 
fluitsignaal hard en fanatiek aan toe. De score werd telkens gewisseld en het ging gelijk op 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-
4 tot de rust 10 - 10 leuk om te zien mooie strijd. In de rust koppen bij elkaar en ja gewoon doorgaan wij kunnen dit! 
Na de rust opende we al snel de score ik meen met een assist achter de rug langs die Joel kon binnen schieten! Dit 
beloofde zijn dag te worden. 
Tot 14 - 14 bleef het score wisselen en daar kwam het gat 17 - 14, in de laatste fase van de wedstrijd gingen er meer 
ballen in het werd wel 18 - 17 en toen 20 - 18 en dit ging nog even door de beste man Joel tekende voor de 22 - 19 met 
jawel zijn 9e treffer! Helaas voor hem scoorde de gene die dit schrijft de 23 - 19 en kon Joel zijn 10e doelpunt niet 
maken maar met de einduitslag van 24 - 20 hebben we met ons team laten zien dat we tot het einde doorgaan! We  
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werken hard voor elkaar en stralen plezier uit met de hele groep. Al het publiek bedankt en de overwinningen hebben 
ervoor gezorgd dat het dixieland festival wat super leuk en goed geregeld  was een super leuk feest is geworden. 
 
Volgende week weer een derby op het programma bij Die Haghe ook daar hopen wij weer veel publiek te zien. Dank 
voor de support!  
 
Groetjes Cliff 
 
Achilles 2 - Maassluis 2 
Zaterdag was het eerste thuisweekend van het seizoen. Het eerste, tweede en derde speelde 
thuis, het perfecte weekend om weer 6 punten te behalen. Team 2 mocht het spits afbijten met 
de eerste wedstrijd tegen Maassluis. Op de training kregen we al een goede analyse van het 
team en de spelers. De eerste tien minuten verliepen nog wat stroef. Maassluis scoorde nog wat 
mee en de kansen van het tweede vielen niet zo vaak als dat wij wilden. Maassluis kon ons echter niet bijhouden en wij 
gingen steeds meer scoren. Onze verdediging stond sterk waardoor Maassluis het even niet meer wist. Hierdoor 
ontstond er een groot gat en was de stand bij rust 11-4. Na de rust ging Maassluis hun strategie veranderen door te gaan 
achter verdedigen. Hierdoor lukte het ons niet om het dynamische spel tot zijn recht te brengen. Wij stopten met 
scoren en Maassluis ging mee scoren. Het werd nog een spannende wedstrijd met uiteindelijk maar 4 punten verschil. 
Gelukkig hebben we elke week een volle bank met spelers uit het tweede en het derde die we kunnen inbrengen. 
Midden in de tweede helft hadden we het achterverdedigen onder de knie en hebben we de wedstrijd volwassen 
uitgespeeld en dat heeft ons de punten dit weekend opgeleverd. Met een eindstand van 17-14 kunnen wij met trots 
terugkijken naar de wedstrijd. 
 
Volgende week staat onze tweede derby van het seizoen op de planning. Het tweede speelt om 14:00 bij Diehaghe. 
Hopelijk is er net zoveel publiek als afgelopen weekend en kunnen we weer 6 punten mee naar huis nemen. 
 
Jamie 
 
Achilles 3-KZ Danaïden 2 
Winst van het 2e, winst van het 1e en een ouderwets gezellig feest op het Achillesveld. Alle ingrediënten waren 
aanwezig voor een prachtige zaterdag, waar wij met Achilles 3 nog voor de kers op de taart mochten zorgen in de vorm 
van een derde winstpartij voor onze selectie. Nadat we vorig weekend met team 1,2 en 3 al 6 punten mochten 
bijschrijven, wilden we dit uiteraard weer herhalen.  
Vorig weekend sleepten we een goede 12-14 overwinning binnen tegen DES 2, met goed aanvallend spel en vooral 
ijzersterk verdedigend werk. Aan ons de taak dit voort te zetten en op deze mooie zaterdag, met veel publiek langs de 
lijn, weer vol voor de winst te gaan.  
 
We begonnen de eerste helft niet geweldig, we creëerden wel veel kansen, maar verzuimden vaak om deze af te maken. 
Ook werden er nog 2 stippen gemist en werden er verdedigend eigenlijk nog te veel fouten gemaakt. We gaven soms de 
tegenstander te veel ruimte, waardoor ze iets te makkelijk konden aanleggen. Misschien wel een stukje missende 
concentratie door het feest wat op de achtergrond al was begonnen, maar het was duidelijk dat we even uit een andere 
vaatje moesten gaan tappen. Het scoreverloop in de eerste helft was redelijk gelijk, waarbij KZ wel steeds het voortouw 
nam en wij vervolgens terugkwamen. Ruststand 8-10.  
 
Na in de rust besproken te hebben wat beter moest en dat we scherper voor de dag moesten komen, begonnen we 
gelijk goed. Quincy scoorde 2 mooie afstandsschoten, waardoor het weer gelijk werd. Het andere vak ging daar gelijk 
overheen en zorgden voor de 12-10. In de tweede helft was het verdedigend veel beter en creëerden we ook nog meer 
kansen. Echter hadden we veel pech met de afronding, maar het gevoel dat we deze wedstrijd gingen winnen steeg bij 
iedereen. Nosa kreeg het op haar heupen en maakten er 3 in de tweede helft. Daarnaast maakten de invallers Oos en 
Danique ook nog 2 belangrijke goals, waardoor we steeds die voorsprong konden behouden. KZ bleef nog wel redelijk 
meescoren, maar we trokken uiteindelijk de overwinning over de streep met een eindstand van 17-16.  
 
Danique, Yara en Oos, bedankt voor het reserve staan! En ook de scheids bedankt voor het fluiten.  
 
Een spannende wedstrijd dus, maar vooral in de tweede helft stond er een heel gemotiveerd Achilles 3 die voor elkaar 
door het vuur gingen en waarbij iedereen elkaar steunde. Heel mooi om te zien, hoe we met zo veel nieuwe mensen in 
dit team al snel de chemie hebben gevonden en elkaar zo goed kunnen vinden. Ik kijk heel erg uit naar het vervolg van 
dit seizoen! Volgende week gaan we voor de derde winst op rij tegen TOP 4 in Sassenheim! 
 
Mark 
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KCR 3 – Achilles 4 (3?) 
Na vorige week een uiteindelijk redelijk makkelijke overwinning, mochten we vandaag op  naar Ridderkerk. Naar het 
mooie nog nieuwe complex van KCR. Als ons vervolg op de tent en dixies toch eens hier op gaat lijken… 
KCR 3, wat wisten we van ze? Dat ze vorige week met 1 punt verschil van Tempo hadden gewonnen. Maar na 1 
wedstrijd zegt dit nog niks. Doordat de rest in een gelijkspel eindigde, was dit wel ook meteen de strijd om de 
koppositie. Verder kende ik nog 1 dame en heer uit mijn Pernix tijd, en kende mijn tegenstandster mij dan weer in een 
oranje shirt.  
Stijn maakte vandaag zijn officiële debuut in Achilles 4 en met een beoordelaar van de scheids van Pernix en Pernix 2 
dat na ons speelde, raakte ik nog bijna in de war.  
Het begin van de wedstrijd was voor ons, pas bij een stand van 0-5 kwam KCR voor het eerst op het scorebord (waar 
wij trouwens als Achilles 3 aangeduid werden, maar de sterren van 3 speelden toch echt later op het Pomonaplein een 
giga spannende wedstrijd). Vervolgens maakte wij het vooral onszelf lastig, door meer met elkaar bezig te zijn dan met 
het afronden van kansen. Zo kwam KCR terug tot 3-5, maar was in de rust het gat van 5 weer hersteld. 5-10.  
Toch voelde het in alles meer een wedstrijd dan vorige week. Een fellere tegenstander en ook één die niet zou opgeven 
als wij het gat niet zouden vergroten. Zo bedacht in de rust, zo uitgevoerd erna. Binnen twee aanvallen stond het 5-12 
en was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Konden er grappen gemaakt worden over het te kopen lot ivm een gemiste stip 
(in de rebound wel raak) en kon Tjitse zijn tegenstander eerst een vriendelijke waarschuwing geven om het vervolgens 
over kinderverjaardagen te kunnen hebben.  
Afijn, de wedstrijd kabbelde voort en in deze hitte vonden wij het ook wel fijn om geen overbodige energie te moeten 
verbruiken. Met 9-20 werd er af gefloten en konden wij de punten weer bij schrijven. Na 2 weken alleen aan kop.  
 
Zijn wij nu de gedoodverfde titelkandidaat? Geen idee. DES haalde met 18-5 uit tegen Tempo, waar wij op het gezellige 
dixieland allemaal toch wel erg van stonden te kijken. Tempo lijkt dus ook een te kloppen ploeg. De vier ploegen die 
vorige week gelijk speelden, deden dat deze week weer. Dus zijn daar de verschillen wat kleiner. Volgende week krijgen 
wij met Pernix de eerste van deze vier ploegen (gelukkig ben ik inmiddels weer gewend aan mijn zwart-wit-groene 
shirt). Daarna zullen we de balans waarschijnlijk beter kunnen opmaken.  
Esmee, bedankt voor het reserve staan! 
 
Mandy 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KZ Danaiden A1 11-16 
Phoenix A2 – Achilles A2 12-13 
Achilles B1 – KVS/Maritiem B1 18-14 
Achilles B2 – ALO B1 10-10 
Achilles B3 – Phoenix B3 2-0 
Avanbti/Post Makelaardij C2 – Achilles C1 12-7 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C5 2-4 
Maassluis D1 – Achilles D1 3-6 
Achilles D2 – Dijkvogels D1 12-6 
Achilles D3 – KVS/Maritiem D4 9-2 
Achilles E1 – RWA E1 6-18 
Achilles E2 – Korbis E1 11-14 
IJsselvogels E2 – Achilles E2 7-13 
ALO E1 – Achilles E4 12-10 
Achilles E5 – Weidevogels E3 1-8 
ALO F1 – Achilles F1 1-9 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Avanti C2 - Achilles C1 12-7 
We hadden het zwaar zaterdag. Avanti C2 bleek een ploeg met weinig lengte, maar met heel veel korfbal. Onze start 
was slap en ongeconcentreerd. Avanti begon juist met veel druk en we kregen heftig weerstand. Het lukte niet om 
onder de druk uit te spelen en we misten de juiste oplossingen. Rugkanten werden niet gevonden. Voeg daar veel 
uitwerkfouten en een scherp schietend Avanti aan toe en dan kom je bij rust uit op een 9-4 achterstand.  
Gelukkig ging in de rust de knop om. Als je onder druk staat moet er een 'vecht' stand aangezet worden en dat 
gebeurde de tweede helft. Er kwam meer energie, meer ruimte en meer kans op een goal. Helaas was de achterstand al 
te ver opgelopen en had Avanti het verschil al gemaakt. De coaches baalden toch wel flink van deze nederlaag, maar 
waren tevreden over de groei binnen de wedstrijd. De volgende keer is er een ander vaatje nodig voor de eerste helft, 
dan gaat het een leuke pot worden!  
 
Koos 
 
Achilles D2 – Dijkvogels D1 
Het was een gekke wedstrijd. We kwamen 3-0 voor door Noa, Jim en Xander geloof ik. 
Daarna ging Dijkvogels ineens scoren. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5. Toen kreeg Xander een stip 
en hij scoorde 4-5. Daarna 5-5 ook door Xander en toen Dijkvogels weer 5-6. Toen 
gingen we ineens heel veel scoren en Dijkvogels niet meer. 6-6 Xander, 7-6 Xander, 8-6 
Jim, 9-6 Jim, 10-6 Sophie, 11-6 Imke en toen de laatste van Niels. 12-6 gewonnen! JEEEEEEEEEJJJJ 
Iedereen heeft goed gespeeld.  
 
Groetjes van Fiep 
 
Ijsselvogels E2 – Achilles E3 zaterdag 18 september  
We moesten tegen IJsselvogels E2. We moesten uit naar Moordrecht en vroeg de auto in. Het was spannend. 
Samenvatting: 1-0 IJsselvogels, 1-1 Minka, 2-1 IJsselvogels, 2-2 Vincent, 3-2 ijsselvogels, 3-3 Vincent, 3-4 Vincent, 3-5 
Minka, 4-5 IJsselvogels, 4-6 Paschalia, 4-7 Minka, 4-8 Hanna, 5-8 ijsselvogels, 5-9 Minka, 5-10 Minka, 6-10 IJsselvogels, 
6-11 Minka, 6-12 Vincent, 7-12 IJsselvogels en door de laatste van Vincent hebben we uiteindelijk 7-13 gewonnen. 
Deze wedstrijd speelden we helaas zonder Owen. beterschap Owen! We hopen dat je er volgende week weer bij kunt 
zijn!  
 
Groetjes van Minka  
 
ALO – Achilles F1 
Mijn team moest tegen de F1 van ALO, lekker dichtbij. We moesten wel vroeg beginnen maar dan blijken we op ons 
best. We gingen als de bliksem van start. Jelte, Jase Brandon en ik begonnen en speelden goed samen.  Al snel stond het 
0-3 doordat zowel Jelte, Brandon as ik scoorden.  Bij de eerste onderbreking kwam 
Dionne erin voor Brandon. Ik scoorde snel erna,  
0-4. Jase deed een mooie poging maar de bal ging dr net niet in. We hebben best veel ballen kunnen onderscheppen. 
Het snelle spel resulteerde in vele kansen en dus scoorde Jelte de 0-5 en daarna de 0-6 met een afstandsschot. 
Dionne schoot ook nog maar net mis. 
 
Na de rust kwamen Selah en Brandon erin voor Jelte en Dionne. We speelden tegen 5 kinderen van ALO omdat we 
met 3 punten verschil voor stonden. ALO scoorde de 1-6. Onze concentratie werd iets minder en sommige dansten 
tussen door in het veld, ik denk omdat we plezier hadden. Jase deed een poging maar de bal stuiterde uit de korf. Jelte 
en Dionne kwamen er de laatste 10 min in voor Jase en Selah. Het laatste gedeelte was weer flitsend. Brandon scoorde 
de 1-7 en ik de 1-8. Er werd nog een doelpunt van Jelte afgekeurd, maar de 1-9 kwam er toch doordat Brandon scoorde 
na hele mooie assist van Dionne. Ik ben blij dat we hebben gewonnen. Volgende week gaan we weer in best doen.  
 
Groetjes,  
Milou (met de hulp van mama) 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
26 september 26 september 
 
 

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

 
Op 22 september hebben we maar liefst 3 jarigen: Jill wordt dan 14 jaar, 
Fleur wordt 11 en Meike wordt 5 jaar.  
Op 26 september viert Lynn haar 13e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 
 
 
 
Klaar voor de start?  
De Grote Clubactie begint op 18 september!!!   
 
Vanaf zaterdag 18 september mogen er weer loten verkocht worden van de 
Grote Clubactie. Sinds vorig jaar verloopt de verkoop via de oude vertrouwde 
boekjes, maar ook met een persoonlijke QR code die je op de sticker op het 
boekje vindt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er nog meer loten zijn verkocht. 
Vorig seizoen hebben we meer dan 1300 loten verkocht, dat leverde Achilles 
meer dan €3250 op!! We hopen dat iedereen zich ook dit seizoen weer zal 
inzetten, zodat we opnieuw zo’n mooi bedrag voor Achilles ophalen. Een lot 
kost €3,00 en daarvan gaat €2,40 direct naar onze vereniging. 
De boekjes voor F t/m C1 worden deze week bij de trainingen of wedstrijden uitgedeeld, deze spelers krijgen een 
persoonlijk lotenboekje waarmee ze namens Achilles loten kunnen verkopen. De hogere teams, team 1 tot en met de 
B3, krijgen per team een lotenboekje! Hier kunnen de (ouders van) spelers uit deze ploegen hun loten in kopen.  
 
Voor het best verkopende team en voor de best verkopende leden zijn er leuke prijzen te verdienen. Is je (team)boekje 
vol, dan mag deze ingeleverd worden in de GCA doos die in de tijdelijke kantine (tent) zal worden neergezet. Heb je 
vragen, is je boekje vol en wil je een nieuwe of heb je een goed idee waardoor we nog meer loten kunnen verkopen? 
Stuur dan een e-mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl 
 
Groetjes, 
Bart en Marjolein 
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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: Boas (B.A.J.) de Winne 
 Den Haag 
 Geb.datum: 08/03/2017 
 
Bedankt als lid: Stefania Di Lella 
 Renate Aquarius-Schipperen 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.30 uur Achilles F1 – Kvs/Maritiem F3 
 09.30 uur Achilles D2 – ONDO D2 
 09.30 uur Achilles E2 – Avanti/Post Makelaardij E3 
 10.30 uur Achilles B3 – Gemini B1 
 10.30 uur Achilles D1 – Valto D1 
 10.30 uur Achilles E3 – Avanti/Post Makelaardij E5 
 11.30 uur Achilles C1 – Madjoe C1 
 11.45 uur Achilles B2 – Valto B3 
 12.30 uur Achilles 6 – TOP/SolarCompleet 5 
 13.00 uur Achilles 7 – Reeuwijk 3 
 14.00 uur Achilles 4 – Pernix 3 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – KZ Danaiden 
 12.30 uur Achilles 5 – ALO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 2 en 3 oktober 
 
ZKV – Achilles 
ZKV 2 – Achilles 2 
Tempo 3 – Achilles 3 
Achilles 4 – Avanti/Post Makelaardij 4 
Groen Geel/IJskoud de beste 5 – Achilles 5 
Achilles 6 – Excvelsior 5 
Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 
Sperwers 2 – Achilles 8 
Tempo A2 – Achilles A1 
KCR A3 – Achilles A2 
Achilles B1 – Fortuna/Delta Logistiek B2 
Achilles B2 – Avanti/Post Makelaardij B4 
Achilles B3 – Trekvogels B1 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 
Achilles C2 – Fortuna/Delta Logistiek C4 
KVS/Maritiem D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – HKV/Ons Eibernest D1 
Achilles D3 – Lynx D1 
Achilles E1 – Fortuna/Delta Logistiek E1 
Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E5 
ALO E2 – Achilles E3 
Weidevogels E2 – Achilles E4 
Achilles E5 – KVS/Maritiem E7 
Lynx F1 – Achilles F1 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 13.30 uur 
Zo 14.30 uur 
Za 12.15 uur 
Za 13.45 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 16.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


