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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 
 Margot van Loon 
 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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Jubileumboek 
************* 

 
Het zal niemand ontgaan zijn, volgend jaar viert Achilles het eeuwfeest. Laat dat nog 
eens goed op je inwerken, honderd jaar lang wedstrijden spelen, trainen, besturen, 
leden werven, zorgen voor voldoende inkomsten, elkaar ontmoeten, vrienden maken, 
huwelijken sluiten, geboortes vieren, begrafenissen bezoeken, feesten, kampen 
organiseren, kantines bouwen, streven naar de top en pijnlijke degradaties. 
 
Ongetwijfeld zullen we op en rond 1 oktober volgend jaar een fantastisch eeuwfeest vieren, inclusief de feestelijke opening 
van het gloednieuwe clubhuis. Maar een jubileum is niet alleen een feest maar ook een moment om stil te staan bij de 
geschiedenis. Waar komen we vandaan, wat hebben we als vereniging allemaal meegemaakt? Niemand van ons was erbij, 
bij die gedenkwaardige bijeenkomst aan de Ieplaan, toen Achilles werd opgericht. Maar het is wel gedocumenteerd, en 
veel is bewaard gebleven in ons onvolprezen archief.  
 
Wat we willen doen is die geschiedenis tot leven brengen voor de leden van vandaag en morgen. Het is maar weinig clubs 
gegeven de 100 jaar te halen, onze geschiedenis is te bijzonder om te laten verstoffen. Daarom hebben we al heel veel 
laten digitaliseren, zodat mooie historische gegevens straks voor iedereen in te zien zijn. We zoeken nog naar manieren 
om die gegevens goed te ontsluiten voor een breed publiek. Ook de historie van Ready moet hier nog een plek in vinden. 
En de mooiste stukken krijgen natuurlijk een fraaie zichtbare plek in ons nieuwe clubhuis, waar ook het papieren archief 
zal worden opgeslagen.  
 
Maar een honderdjarig jubileum is niet compleet zonder een mooi eeuwboek. 
En daar werken we op dit moment aan. Een boek met mooie plaatjes, modern 
ook, met links naar digitale informatie. Maar we willen meer dan alleen een 
serie leuke verhalen. Wat wij willen doen is de geschiedenis van de club te 
plaatsen in de tijd. We onderscheiden vier periodes in de geschiedenis en doen 
een bescheiden poging om dat verband te leggen. Zonder wetenschappelijke 
pretentie, wees gerust, het blijft amateurwerk. 
 
Om een tipje van de sluier op te lichten: we delen de honderd jaar in vieren. 
De eerste 25 jaar leggen we naast de nasleep van de eerste wereldoorlog, een 
tijd van optimisme, de daaropvolgende crisis en de tweede wereldoorlog. Wat betekenden die grote momenten in de 
geschiedenis voor de manier waarop de club zich ontwikkelde? Dan de jaren van wederopbouw na de oorlog. Voor het 
eerst kreeg Achilles een kantine, het jeugdkorfbal groeide, mede door de vrije zaterdag. Dan de jaren van de 
individualisering, waarin het verenigingsleven in Nederland het moeilijk kreeg, waarin clubtrouw afnam, maar ook de 
ambities hoger werden, iedereen moest naar de top streven. Hoe ging Achilles daarmee om? Wat waren de problemen, 
wat de successen? En dan de laatste 20 jaar, waarin individualisering doorzette, en polarisatie daarbij kwam, winkels alle 
dagen open gingen en het aantal opties voor vrijetijdsbesteding eindeloos werd. Hoe bijzonder was het eigenlijk dat een 
club als Achilles stand hield en zelfs groeide? 
 
In de komende maanden gaan we hard aan de slag om dit boek te maken, zodat het op 1 oktober voor iedereen 
beschikbaar is. Honderd jaar clubgeschiedenis, dat moet iedereen lezen. Want als je niet weet waar je vandaan komt, heb 
je geen idee waar je naar toe moet. We wensen jullie nu alvast veel leesplezier! 
 
Steven Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Het 2e deel van de 99e JAV, waarin we terugkijken op seizoen 2020-2021, zal 
plaatsvinden op Vrijdag 29 oktober, om 20.00 uur in de kantine van ALO. 
 
Daaraan voorafgaand , vanaf 1900 uur, zal er een bijeenkomst zijn voor ALLE vrijwilligers van Achilles. 
 
Jullie zijn hiervoor van harte uitgenodigd, mits voorzien van de Corona QR-code. Aan de deur zal dit worden 
gecontroleerd. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

    
 

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

 
Achilles – KIOS 15-12 
Achilles 2 – KIOS 2 26-16 
Achilles 3 – KZ/Thermo4U 4 20-19 
Achilles 4 was vrij 
Achilles 5 – Die Haghe 5 13-16 
Die Haghe 4 – Achilles 6 18-14 
ZKV 2 – Achilles 7 15-10 
Achilles 8 – ALO 6 15-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles KIOS 15-12 
Roda – Die Haghe 12-22 
HKV/Ons Eibernest – Apollo 21-11 
Maassluis – ZKV 15-18 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 5 4 0 1 8 95 67 28  
ZKV 5 4 0 1 8 91 68 25  
Achilles 5 4 0 1 8 87 74 13 
HKV/Ons Eibernest 5 3 0 2 6 80 71 9  
Maassluis 5 2 0 3 4 80 80 0  
Apollo 5 2 0 3 4 73 97 -24  
KIOS 5 1 0 4 2 65 86 -21  
Roda 5 0 0 5 0 57 87 -30  
 

Stand Achilles 5 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 5 
Achilles 5 – Die Haghe 5 13-16 
HKV/Ons Eibernest 4 – ALO 3 13-10 
GKV 3 – Fortuna/Delta Logistiek 6 13-17 
Sporting Trigon 4 - Groen Geel 5 12-9 
 
Stand poule Achilles 5 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Groen Geel 5 5 4 0 1 8 90 59 31  
Achilles 5 5 3 0 2 6 78 59 19 
Fortuna/Delta Log 6 5 3 0 2 6 69 62 7 
Die Haghe 5 5 3 0 2 6 82 82 0 
ALO 3 4 2 0 2 4 55 56 -1 
HKV/O. Eibernest 4 5 2 0 3 4 68 80 -12 
Sporting Trigon 4 5 2 0 3 4 66 78 -12 
GKV 3 4 0 0 4 0 41 73 -32 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles zet goede lijn door tegen KIOS 
De overwinning op medekoploper ZKV moest een goed vervolg krijgen in eigen huis tegen 
KIOS. Misstappen zijn uit den boze met veel titelkandidaten in de poule en de wil om alles in 
eigen hand te houden. 'KIOS is een goede outsider en een ploeg on rekening mee te houden,' aldus Achillescoach Glenn 
de Vries. Zijn jonge ploeg wist deze lastige horde echter goed te nemen en hield de punten dan ook in Den Haag (15-
12). 
 
Achilles begon de wedstrijd zeer voortvarend: na twintig minuten spelen stond het 5-1 waarbij de eerste aanval van 
Achilles ook nog eens veel kansen onbenut liet. Dat hielp KIOS echter in het zadel waardoor er met 5-4 gerust werd. 
Wat ook niet hielp was het verzanden in grondgevechten rond de paal door de Haagse rebounders, waardoor de 
scheidsrechter te vaak voor overtredingen tegen de thuisploeg moest fluiten. 'Dat soort onvolwassen situaties moet er 
echt uit, want het beïnvloedt het ritme en de teamspirit negatief,' oordeelde De Vries.  
 
Een zwakke start van Achilles werd direct na rust door KIOS afgestraft: 5-7: tijd om in te grijpen. 
Aan de hand van invallers en het meelevende publiek hervond Achilles het ritme en beging de ploeg 
minder overtredingen, wat resulteerde in meer vertrouwen en meer vat op de wedstrijd. 'Minder 
risicovol spel, maar degelijk, simpel en duidelijk spelen was het devies. Dan maar niet mooi,' stelde 
de Achillescoach. De 9-9 bleek het keerpunt waarna de wedstrijd de kan van Achilles opviel: 15-12.  
 
‘Het blijkt maar weer dat iedereen 100% moet zijn en zich aan zijn taak houdt. Alleen dan kunnen we overtuigen,’ stelde 
De Vries. ‘Nu hield niet iedereen zich aan zijn taak en waren er spelers die onzichtbaar waren. Dat kan niet als je bovenin 
wil meedraaien’.  
 
Een laatste woord is gericht aan de toeschouwers: ‘Wij willen het publiek graag via deze weg bedanken voor hun steun 
in de moeilijke periode. Het stond als één "man" op om ons luidkeels aan te moedigen. Het hielp echt!’ 
 
Joël Sanchez werd topscorer met drie treffers. Hij had daar als invaller slechts twintig minuten voor nodig. In de poule 
van Achilles won ZKV met 15-18 bij Maassluis. De Eibers waren met 21-11 veel te sterk voor Apollo. Die Haghe zette 
Roda in eigen huis te kijk met een dikke overwinning (12-22). Zaterdag moet Achilles op bezoek bij rode lantaarndrager 
Roda in Westzaan.   
 
Achilles 1 – Kios 1 
Na de mooie overwinning vorige week op ZKV, mochten we vrij onverwachts deze week weer binnen trainen.  
Heerlijk om geen rekening meer te hoeven houden met weer, wind en regen. Sommige van ons kunnen bijna niet meer 
wachten op het zaalseizoen.   
Maar eerst moeten er nog 4 veldwedstrijden gespeeld worden. En vooral gewonnen worden!  
Deze week KIOS, een ploeg die met 2 punten uit 4 wedstrijden toch niet onderschat mocht worden.  
Glenn maakte dit maar al te goed duidelijk. Het strijdplan, de extra warming-up en de aanvulling/addendum/appendix 
hadden maar 1 doel en dat was dat wij met veel energie en strijdkracht moesten aantreden.   
  
Na het eerste fluitsignaal begonnen we goed en we kwamen op een 5-1 voorsprong, maar precies waar Glenn bang voor 
was gebeurde.  
We hadden vandaag niet de scherpte zoals normaal. Veel kansen gingen mis, duels werden verloren en foutjes in de 
verdediging.  
Een ruststand van 5-4 laat zien dat wij het publiek niet konden belonen met veel doelpunten in de eerste helft.  
40 seconde voor rust moesten wij helaas ook nog zien hoe Noa geblesseerd het veld moest verlaten. De tweede helft 
begon rommelig en we kregen nog geen vat op KIOS.  
We lieten ze op een voorsprong komen van 5-7. Met een paar goeie wissels en het publiek wat van zich liet horen gingen 
daarna meer doelpunten raak en konden wij de voorsprong weer pakken. 
 3 minuten voor tijd werd er met een doelpunt van Rick de eindstand van 15-12 bepaald.   
  
Ik ben erg trots om te zien hoe wij deze punten met de gehele selectie binnen gehaald hebben. We hebben met z’n allen 
energie geleverd tot het einde.  
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We zijn ons allemaal bewust dat dit niet het spel was wat wij wilden spelen, maar desalniettemin ben ik blij dat het gevoel 
goed zat.  
We bleven positief en we wilden er allemaal voor werken. Daarnaast was dit mijn eerste thuiswedstrijd met de selectie 
sinds 3,5 jaar.  
En hoe fijn is het dan om zoveel mensen rondom het veld te zien staan, dat doet mijn Achilleshart veel goeds. Ik wil het 
publiek extra bedanken, jullie speelden een zeer belangrijke rol.  
Bedankt! En hopelijk kunnen wij jullie volgende keer wel op de juiste manier belonen!   
 
Groet,  
Mariska 
 
Achilles 2 – KIOS 2 
Na een spannende wedstrijd tegen koploper ZKV vorige week waar we onverwachts (maar zeer verdiend) 1 punt mee 
naar huis namen, was het deze week tijd om weer 2 punten te pakken tegen KIOS 2. De ploeg die tot zaterdag toe nog 
op 0 punten stond leek een mooie tegenstander om aan ons doelsaldo te werken. Weer eens naar de 30 doelpunten met 
maximaal 5 tegendoelpunten was dan ook het doel.  
Om dit te bereiken waren de vaste vakken deze keer wat aangepast en dus begonnen we met andere heren- en damesduo’s 
aan de wedstrijd. Het liep in het begin nog wat stroef maar gelukkig vielen de nodige doelpunten wel. KIOS 2 gaf alleen 
niet makkelijk op en ook zij bleven scoren. Het was helaas al snel duidelijk dat we de doelstelling ‘’maximaal 5 
tegendoelpunten’’ niet gingen halen vandaag.  
Het bleef nog een tijdje moeizaam maar na rust konden de voorsprong die we vanaf het begin hadden wat beter 
vasthouden en uitbreiden. Met nog 20 minuten te gaan kwamen we weer meer in ons eigen spel en kwamen de betere 
aanvallen en mooiere doelpunten. Eindstand: 26-16.  
Al bij al was dit zeker niet onze beste wedstrijd maar juist die moet je ook zien te winnen. Uiteindelijk heeft bijna iedereen 
2 of meer doelpunten gemaakt en dus kunnen we wel concluderen dat we samen maar ook individueel allemaal gevaarlijk 
en scorend zijn. Als we het verdedigend nog wat beter dichthouden moeten we van iedereen in onze poule kunnen 
winnen. Dus ook van KVS 4 volgende week… Let’s go! 
Reserves/invallers bedankt! 
 
Michelle 
 
Verslag 3 
Hier even een klein stukje van een trotse coach.  
Toen de poule bekend was van het 3e , dachten we wat een pittige 
poule.  
Hier even een vogelvlucht van alle wedstrijden tot nu toe. 
De 1e wedstrijd DES 2 uit. Met heel veel invallers van DES 1 wisten we met vechtlust te winnen. 12-14 
. 
De 2e wedstrijd tegen KZ Danaiden  was echt een knokwedstrijd , maar trokken op het laatst aan het kortste eind . 
17-16  
de 3e wedstrijd was uit bij TOP 4, daar werden we even met beide benen op de grond we verloren helaas met 30-18 
de 2e helft hebben we het nog een beetje kunnen rechtbreien, maar helaas verloren 
 
De week daarna speelden we bij Tempo uit, met onze bekende Tony van Tempo die iedereen wel kende.  
We speelden een goede wedstrijd met veel lengte tegen ons en wonnen uiteindelijk de wedstrijd met 15-17. 
 
Afgelopen zaterdag hadden we de wedstrijd tegen KZ, tegen een behoorlijk geroutineerde ploeg. met nog geen 
verliespunten en  
We hebben echt met z'n allen gevochten als leeuwen met de 9e man ons publiek, waar we uiteindelijk met 20-19 de 
wedstrijd over de streep trokken. 
 
We staan gewoon gedeelte bovenaan en als coach en zeker weten mijn teambegeleidster Dionne zijn we zo ongelooflijk 
trots op jullie . 
We moeten af en toe nog de rust kunnen creeren om te zorgen als we 2 punten voor staan, omdat door te trekken.  
Maar met deze vechters mentaliteit , gaan we nog heel veel punten pakken. En wie weet nog wel meer. 
a.s. zaterdag moeten we naar Dalto in Driebergen. We gaan ervoor met z'n allen 
Tot dinsdag in de zaal 20.00 uur 
 
Groetjes Erna nogmaals een trotse coach 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – VEO A1 13-22 
Achilles A2 – Phoenix A2 12-4 
KVS/Maritiem B1 – Achilles B1 8-27 
Valto B3 – Achilles B2 13-10 
ALO B1 – Achilles B2 3-13 
Phoenix B3 – Achilles B3  
Achilles C1 – Avanti/Post Makelaardij C2 7-13 
Avanti/Post Makelaardij C5 – Achilles C2 5-4 
Achilles D1 – Maassluis D1 11-5 
Dijkvogels D1 – Achilles D2 5-8 
KVS/Maritiem D4 – Achilles D3 2-5 
RWA E1 – Achilles E1 11-8 
Korbis E1 – Achilles E2 8-7 
Achilles E3 – IJsselvogels E2 7-2 
Achilles E4 – ALO E1 2-17 
Weidevogels E3 – Achilles E5 17-1 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F2 15-4 
 
Na vier overwinningen op rij mocht de D1 zich afgelopen zaterdag opmaken voor de kampioenswedstrijd. Maassluis was 
hierin de tegenstander, een ploeg die we uit met 3-6 versloegen, maar waar we wel erg veel kansen nodig hadden voor die 
zes doelpunten. Om wat scherper te kunnen starten, werd er van tevoren uitgebreid ingeschoten. En scherp beginnen, 
dat deed de D1. De aanval draaide als een tierelier. Er werd hard voor elkaar gewerkt, er werd veel geschoten en ook veel 
afgevangen, waarbij vooral Lola veel ballen wist te pakken. Hierdoor kwamen we steeds tot meer dan vier of vijf schoten 
voor we de bal kwijtraakten. Overigens hadden we hem dan binnen no-time weer terugveroverd, of met het uitverdedigen, 
of in de verdediging. Al snel kwamen we op een 1-0 voorsprong die we daarna verdubbelden. Er werd zo goed naar 
elkaar gekeken, dat soms eigen kansen niet eens werden opgemerkt, iets waarvan ik nog niet zo goed weet of ik daar nou 
blij mee moet zijn of niet. Na de 2-0 wist Maassluis de korf te vinden en duurde het even voordat we vlak voor het 
wisselen van vak en functie de marge van twee weer herstelden 3-1. 
Het tweede aanvalsvak had wat meer moeite elkaar te vinden. Het tempo lag iets lager, maar er werden wel kansen 
gecreëerd. De doelpunten die uiteindelijk vielen waren mooie voorbeelden van samenspel: Joe die Fleur een schot 
aangeeft, dat Lars afvangt en tot doelpunt promoveert. Of de mooiste van de eerste helft (qua samenspel): Lars die, zoals 
we dat al weken erin proberen te krijgen op de training, netjes staat uit te blokken onder de paal, op het juiste moment 
uitstapt en daarmee Britt een doorloop aangeeft. 
De tweede helft was het Maassluis dat de score opende, maar hierna volgde een doelpunt dat ons laatste doelpunt voor 
rust naar de kroon stak. Tim die een prachtige rugkant aanspeelde naar Semm, Vera die op dat moment insneed waardoor 
Semm in een beweging de bal door kon spelen en een doorloop kon aangeven. Het was zo genieten langs de kant. Mooi 
ook het passje van Tim naar de uitblokkende Semm, wat helaas geen doelpunt opleverde. Of de rugkant die Roos durfde 
te gooien. En natuurlijk Vera die zelf ballen met haar buitenste hand gaat gooien. Fleur, die altijd voor iedereen kansen 
probeert te creëren (en af en toe best wat vaker voor haar eigen kansen mag gaan) en die lekker aan het afvangen was. 
Britt, die ook veelvuldig ballen afvangt en ook haar eigen kansen in de gaten houdt. Joe, die goed gebruik maakt van zijn 
snelheid. En natuurlijk Lars, die doorheeft wat er onder de paal van hem wordt verwacht, maar ook zijn kansen neemt. 
Het laatste fluitsignaal klonk bij 11-5, waarmee het kampioenschap veilig was gesteld. Een korte huldiging volgde, 
aangezien Lars en Semm snel door moesten naar de D2, dat anders incompleet zou staan. 
Al met al zet de D1 nog iedere week mooie stappen vooruit. Vandaag zagen we veel terug van waar we op trainen en we 
gaan ons best doen dit in de zaal voort te zetten. Er volgt overigens nog één wedstrijd op het veld, maar dan zijn we niet 
helemaal compleet. 
Tristan, bedankt voor het eerder je bed uitkomen om onze wedstrijd te fluiten. 
Nadine, bedankt voor de prachtige glazen. 
Sterre, bedankt voor het kampioenspraatje. 
Fleur, Lars, Britt, Joe, Roos, Sem, Tim, Vera, Semm en Lola: gefeliciteerd met het kampioenschap! 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS D4 – Achilles D3 
We spelen uit in het Westbroekpark tegen KVS D4. 
Celine scoorde al snel in de wedstrijd 0-1. 
Daarna scoorde KVS ook nog een keer maar het punt werd gelukkig afgekeurd. 
Tijdens een aanval dook ik naar de bal, ik viel op mijn billen met mijn voeten buiten de 
lijn. De scheidsrechter keurde het niet af, vanwege de moeite ;-) 
Kort daarna maakte Celine ons tweede punt 0-2. 
Daarna wisselden we van kant. 
KWS kreeg een strafworp, deze ging er niet in. Daarna scoorden ze toch nog met een doorloop 1-2. Gelijk er achter aan, 
kon Isa scoren met een doorloop 1-3. 
Na de rust stonden we goed te verdedigen, KVS kwam er niet door. We kregen met de aanval nog een strafworp, deze 
was helaas mis. Daarna scoorde KVS 2-3. 
Na het wisselen van kant wist Isa nog twee keer te scoren en eindigde de wedstrijd met winst 2-5! 
We hebben allemaal een leuke wedstrijd gespeeld. 
 
Klaas van den Noort 
 
Achilles E3 - Ijsselvogels E2 
We hebben gewonnen!! 
 
Achilles E3 heeft met 7-2 gewonnen van Ijsselvogels.  
Wij zijn een topteam en we gaan nooit stoppen!! 
Ik ben heel trots op de spelers, ze zijn zooo ongelofelijk goed. Vooral 
Faylinn, want die scoorde dit seizoen haar eerste punt! 
De scheids was ook heel goed. 
We kunnen volgende week nog kampioen worden, maar dan moeten we met heeeel veel punten winnen van Avanti. 
 
Groetjes van Hanna 
 
Achilles F1 - KVS/Maritiem F2 
Wij mochten zaterdag thuis spelen tegen KVS/Maritiem. Het was een beetje fris in het begin, maar na de warming-up 
waren we klaar voor de wedstrijd. Vandaag speelden Evi, Dionne, Selah, Jelte, Jase, Brandon en ik. We scoorden het ene 
na het andere doelpunt en hebben allemaal gescoord. We hebben met 15-4 gewonnen en de coaches vonden dat we goed 
hadden gespeeld. We liepen goed vrij, gooiden goed over en waren "scherp" werd er gezegd. Fijn om te horen en leuk 
om te winnen met mijn team. Ik vind het leuk in dit team te spelen en dan ook nog zo aangemoedigd te worden door de 
supporters. Ook de scheidsrechter was lief, die wachtte als er een kindje pijn had en vroeg dan of het wel ging. Nog 1 
wedstrijd op het veld en dan gaan we binnen verder, dan zijn de ballen gelukkig niet meer zo nat en krijg ik geen koude 
handen. 
 
Groetjes, 
Milou 
 
 
  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week: op 12 oktober feest bij Lucas Bouwman en Jonne van der 
Vecht. Lucas wordt 13 en Jonne wordt 8. Een dag later viert paschalia Raskou haar 9e 
verjaardag. Op 15 oktober is her feest voor Ashlyn Verloop, zij wordt 8 jaar. Op 17 
oktober viert Viggo Linse zijn 14e verjaardag en de laatste deze week is Lianne Plugge, 
zij viert 18 oktober haar 12e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige 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: Lauren (L.M.) van der Woude 
  
 Jonathan (J.K.) zum Buttel 
  
 
Aangenomen als lid: Michelle de Liefde (Achilleslidnr. 3149) 
 
Bedankt als lid: Rick de Paauw 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E4 – KVS/Maritiem E5 
 09.00 uur Achilles D3 – ALO D1 
 10.00 uur Achilles E5 – Valto E5 
 10.00 uur Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E1 
 10.00 uur Achilles C2 – Valto C4 
 11.00 uur Achilles B1 – Dijkvogels B1 
 12.15 uur Achilles A2 – Olympia A2 
 13.45 uur Achilles 4 – Tempo 4 
 15.15 uur Achilles 6 – KZ Danaiden 4 
 
 
Zondag  Geen Thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 23 en zondag 24 oktober en dinsdag 26 en donderdag 28 oktober 
 

Achilles - Apollo 
Achilles 2 – VEO 3 
Achilles 3 – VEO 2 
VEO 4 – Achilles 4 
RWA 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 6 
De Meervogels 3 – Achilles 6 
Achilles 6 – Excelsior 5 
Achilles 8 – Sperwers 2 
Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
VEO F1 – Achilles F1 
 
Overige ploegen zijn vrij! 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 12.00 uur 
Di 20.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 12.30 uur 
Do 20.30 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 11.00 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. 
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