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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 

 



 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Krachtig en betrouwbaar 4 
 
Van het Bestuur  5 
 
Trainingsschema zaal 7 
 
Inleveren frituurvet 9 
 
Activiteiten Agenda Senioren 11 
 
Uitslagen afgelopen weekeind 11 
Uitslagen / standen poule 1e 11 
 
Wedstrijdverslagen 12 
 
WAPC Wat Was  19 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 20 
 
WAPC-nieuws 21 
 Agenda 21 
 Verjaardagenhoekje 21 
 Hulde der kampioenen 21 
 
Ledenlijst 29 
 
Leeuwenhart: Thuiswedstrijden voor het komende weekend 30 
 Wedstrijden volgende week 31 
 Velddiensten 31 
 Wasrooster 31 
 
Inzamelingsactie´s 32 
 
  



 4 
 

Krachtig en betrouwbaar 
********************** 

 
Vandaag, zondag, is het weer zo’n typische druilige dag. Het uitgelezen moment 
om mijn nieuwe tablet tot het uiterste te testen. Afgelopen zaterdag voerden we 
tijdens het Oktoberfest ook wat controles uit. Namelijk de check of iedereen wel in het bezit was van de coronapas.  
 
Had je er één en had je de controlevraag goed, dan ontving je de koptelefoon om deel te nemen aan de silent disco! Het 
was een echt curryworstenfest. Heerlijk René! Bijna iedereen had een lederhose of een fameus jurkje aangetrokken. De 
sfeer zat er goed in en lekkere plaatjes werden gedraaid door de drie(!) dj’s! De avond vloog voorbij. Het afbouwen 
verliep ook verschrikkelijk snel waardoor we allemaal weer vroeg onze bedjes konden opzoeken. Van mij mag de 
nachtklok wel even blijven, want op deze manier kan je zelfs nog een zondagochtend goed besteden. 
 
Mocht je er onverhoopt niet zijn geweest, dan heb je vast wel de sfeerbeelden op insta voorbij zien komen. Heb je een 
leuk idee voor een feestje (of andere activiteit) laat het de CR weten! 
 
Zo kunnen we bijvoorbeeld het Chinese nieuwe jaar gaan plannen! Dit jaar duurt tot 1 februari 2022.  Fun fact: volgens 
de Chinese astrologie is dit het jaar van de Os. De eigenschappen van de os zijn krachtig, betrouwbaar en soms een 
beetje koppig. De Os lijkt op de gemiddelde Achilliaan ;) 
 
Chinezen berekenen hun feestdagen niet volgens onze Gregoriaanse kalender, maar volgens de veel oudere maan-
kalender. Terwijl onze dierenriem één sterrenbeeld per maand heeft, hebben de Chinezen er één per jaar.  
 
Terug naar het feest. Je kon het namelijk ook zien als de afsluiter van een enerverende seizoenperiode op het veld. Er is 
veel gebeurd, in de korte tijd, waarvan het soms weer een eeuwigheid geleden lijkt dat we in ons huis opgesloten zaten. 
Gelukkig gaan we nu gezamenlijk richting de zaal en laten we de gure wind en kou weer buiten.  
  
Op pad richting de mooie sportcampus in het Zuiderpark. Tweede fun fact: in 2011 kreeg het Zuiderpark de status van 
beschermd stadsgezicht. Het is het eerste Nederlandse voorbeeld van een volkspark.  
 
Omdat het goed is te weten waar je speelt en aanmoedig, sluit ik af met wat op te lopen feitjes over de campus.  
 
De sportcampus van 33.000 m², is een ontwerp van de architecten Russ Davenport en Henk Merle van 
FaulknersBrowns Architects uit het Engelse Newcastle upon Tyne. Het gebouw kenmerkt zich door de a-symmetrische 
ronde vorm en het gebruik van gepolijst roestvrij staal, dat constant van kleur verandert, afhankelijk van het zonlicht, de 
wolkenpatronen en reflecties van het groen in de omgeving. Op 14 juni 2017 werd het gebouw in gebruik genomen. 
Het complex werd in 2018 genomineerd voor de prijs van Beste Gebouw van het Jaar in de categorie Leefbaarheid & 
Sociale Cohesie.  
 
Tot snel in de zaal! 
 
Tom Hoogendijk 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Stand werkzaamheden 31 oktober 2021. 
 
De afgelopen twee maanden is er op de bouwplaats keihard gewerkt aan het afronden van de ruwbouwfase. Dit is voor 
de leken onder ons het casco, zoals constructiewanden en vloeren, maar ook de binnenspouwbladen van de 
buitenwanden.  
 
Zoals iedereen heeft kunnen zien liggen de stalen dakplaten al op ons clubgebouw en de sportzaal. En staan de 
stelkozijnen ook al in de binnenspouwbladen. Nu zal er eerst gemetseld moeten gaan worden, voordat dit element (het 
plaatsen van de kozijnen) verder afgerond kan gaan worden. En niet te vergeten moet op korte termijn de dakisolatie en 
de dakbedekking aangebracht gaan worden. 
 
Binnen staan op de begane grond de scheidingswanden van de kleedkamers, toiletten en kasten al op hun plaats en zijn 
de elektricien en de loodgieter gestart met het aftekenen van hun installaties op de muur, vloer en het plafond. En 
worden de ingestorte leidingen vrijgemaakt zodat hierop verder kan worden gemonteerd. 
 
Met de start van deze werkzaamheden is de voorafbouw officieel gestart en kunnen we constateren dat de 
bouwplanning, op een ruime week na, naar behoren op schema loopt. Dit wil de aannemer graag ook zo houden en 
daarom is alles erop gericht om zo snel als mogelijk wind-en waterdicht te geraken. Want dan kan er in de 
winterperiode “gewoon” doorgewerkt worden. 
 
Tot aan het eind van het jaar loopt de huidige voorafbouw door met als doel om in het nieuwe jaar (ergens eind januari) 
over te kunnen gaan naar de afbouwfase. Laten we hopen dat de weergoden ons de komende twee maanden gunstig 
gezind zijn en dat er min of meer normaal doorgewerkt kan blijven worden. 
 
Eind van het jaar volgt er dan weer een update over de voortgang van ons nieuwe clubgebouw. Kijk ook eens naar de 
korte filmpjes op onze social media kanalen voor een impressie van de huidige stand van zaken in de uitvoering. 
 
We krijgen, als alles volgens planning blijft verlopen, volgend jaar een groot, modern en gezellig clubgebouw in bezit. 
Een clubgebouw waar HKV Achilles nog decennia lang “meer dan een club” kan zijn.  
 
Hans 
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Trainingsschema Zaal 
******************** 

 
Vanaf maandag 22 november gaat onderstaand schema voor de zaaltrainingen in. De week van 15 november is nog een 
puzzel, want dat worden de Haagse Korfbaldagen nog afgerond en is er nog  sprake van een mindere beschikbaarheid 
van de sportcampus. Voor die week wordt er nog een apart schema opgesteld in overleg met de TC. 
Trainingsschema zaal 21-22  Tijd Accommodatie 

Selectie 1 + 2 Dinsdag 20:30 - 22:00 Breedtehal A; beiden helften 

  Donderdag 20:30 - 22:00 Breedtehal A; beiden helften 

3 Dinsdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 1e helft 

  Donderdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 1e helft 

4, 5 en 6 Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 1e helft 

6 en 7 Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 2e helft 

8 en recreanten Vrijdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 

        

A1 Dinsdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 2e helft 

  Donderdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 2e helft 

A2 Maandag 20:00 - 21:00 Gymzaal C 

  Woensdag 19:00 - 20:00 Topsporthal 

        

B1 Dinsdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 1e helft 

  Donderdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 1e helft 

B2 Maandag 19:00 - 20:00 Breedtehal B; 1e helft 

  Donderdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 2e helft 

B3 Dinsdag 18:30 - 19:30  Breedtehal A; 1e helft 

  Woensdag  19:00 - 20:00 Topsporthal: 1e helft 

        

C1 Dinsdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 2e helft 

C2 Dinsdag 19:00 - 20:00 Segbroek Klaverstraat zaal boven 

  Donderdag 18:30 - 19:30 Gymzaal D 

        

D1 maandag 19:00 - 20:00 Breedtehal B; 1e helft 

  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 1e helft 

D2 maandag 18:00 - 19:00 Breedtehal B; 2e helft 

  Vrijdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 1e helft 
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D3 Woensdag 18:00 - 19:00  Topsporthal; 2e helft 

  Donderdag 19:00 - 20:00 Gymzaal C 

        

E1 Dinsdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

E2 Dinsdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

E3 Dinsdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft 

E4 Maandag 18:00 - 19:00 Breedtehal B; 1e helft 

  Donderdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C 

E5 Maandag 18:00 - 19:00 Breedtehal B; 1e helft 

  Donderdag 18:00 - 19:00 Gymzaal C 

        

F1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Segbroek Klaverstraat zaal boven 

F2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gymzaal D 

        

Kangoeroes Zaterdag 10:00 - 11:00 Segbroek Klaverstraat zaal boven 

        

G-Korfbal Donderdag 17:30 - 18.30 uur Gymzaal D 
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Inleveren frituurvet 
****************** 

 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 

 
Hoe werkt het? 
Inleveren is simpel. Giet het afgekoelde frituurvet terug in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de fles 
goed en gooi deze vervolgens in de daarvoor bedoelde kliko bij ons op het Pomonaplein. 
Wat kan ik inleveren? 

 Frituurvet vloeibaar 
 Frituurvet vast 
 Frituurolie 
 Overige plantaardige oliën 

Wat zijn de voordelen? 
Door het inleveren van je gebruikt frituurvet help je de club financieel een handje. Daarnaast draag je bij aan een 
schoner milieu, aangezien het frituurvet een tweede leven krijgt als biobrandstof. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk 
aan een CO2 besparing van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen van gebruikt frituurvet voorkomen 
dat dit in het riool belandt, wat schadelijk is voor het riool en het milieu. 
Enne, wat levert dat Achilles op dan? 
Extra geld voor ons nieuwe clubgebouw! 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!) 
Stichting Semmy 
Naast dat je de club enorm steunt met het inleveren van je gebruikt frituurvet steun je daarnaast ook Stichting Semmy. 
Namelijk 10% van de opbrengsten wordt door Green Oil Recycling gedoneerd aan Stichting Semmy. Win-win-win-
situatie dus! 
Wat kan ik nog meer doen? 
Ga langs de deuren in de omgeving waar je woont of vraag je vrienden/familie of zij nog gebruikt frituurvet hebben 
liggen en of je dit mag meenemen. Hiermee help je de buurt, je vrienden en familie van hun frituurvet af, waar ze je 
ongetwijfeld dankbaar voor zullen zijn. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

  11 t/m 20-11 Haagse Korfbaldagen 
 

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

 
Roda – Achilles 13-16 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 24-24 
Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 16-9 
Achilles 3 – DES 2 15-16 
DES 3 – Achilles 4 12-24 
Achilles 6 – KZ Danaiden 4 6-8 
Achilles 6 – Excelsior 5 4 -16 
DES 4 – Achilles 6 13-6 
Achilles 7 – ZKV 2 12-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Roda – Achilles 13-16 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 24-24 
Roda – Maassluis 12-19 
KIOS – Die Haghe 9-20 
Apollo – ZKV 14-24 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 8 7 0 1 14 156 107 49  
Achilles 8 6 1 1 13 152 127 25  
ZKV 8 6 0 2 12 148 109 39  
Maassluis 8 4 0 4 8 134 133 1  
HKV/Ons Eibernest 8 3 1 4 7 133 132 1  
KIOS 8 3 0 5 6 108 134 -26  
Apollo 8 2 0 6 4 113 160 -47  
Roda 8 0 0 8 0 100 142 -42  
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles komt goed weg met puntendeling 
Midweeks hield Achilles Roda nog net achter zich (16-13). Het scorend vermogen bleef achter waardoor het op het 
eind nog even spannend werd (14-13), maar dankzij de inzet werd de overwinning over de streep getrokken. Afgelopen 
zaterdag werd opnieuw de doeltreffendheid en de veerkracht van de ploeg op de proef gesteld in de derde derby van 
het seizoen. Een geflatteerd gelijkspel tegen de Eibers was het resultaat (24-24). 
 
HKV/Ons Eibernest kwam goed beslagen ten ijs in de return tegen Achilles. Twee aanvallen leverden even zoveel 
goals op voor de Eibers, waar de Achillianen eerst twee strafworpen misten voordat Pepijn van Loon een korte kans 
verzilverde en de eerste van zijn vier treffers op het scoreformulier noteerde. Waar HKV/Ons Eibernest tegen ZKV 
een laag schotpercentage op de mat legde, vonden de herenspitsen zaterdag van grote afstand de korf, ondanks grote 
verdedigende druk van de Achillesheren. De Achillestactiek om van een laag schotpecentage te kunnen profiteren door 
een sterkere rebound, verliep zo niet als verwacht. Ook de dames bij de Eibers lieten zich gelden met negen treffers. 
 
Bij rust hadden de Eibers via 8-8 een gaatje geslagen van twee goals verschil: 9-11. Dat leek een overbrugbaar verschil. 
‘Onze kracht na rust is om direct te scoren,’ gaf Achillescoach Glenn de Vries aan. Ook hierin bleek de tegenstander 
echter bovenliggend, want de bezoekers wisten direct uit te lopen naar 9-14. Door de grote verdedigende druk was de 
thuisploeg niet bij machte  om na de rust de regie over te nemen. ‘Het was toen pompen of verzuipen voor ons,’ aldus 
De Vries. Danique de Bruijn, die op de plek van de geblesseerde Mariska van Willigen startte, bleek de reddende engel 
en bracht Achilles met zes doelpunten weer in de wedstrijd. ‘Mede door het inzetten van spelers uit het reserveteam, 
Timme Provoost, Wesley Smit en Sterre Groen, kwam er een nieuw elan in de groep en konden we met het zweet in de 
handen vanaf de kant zien dat we vanaf 11-16 en 22-22 met hangen en wurgen terugkwamen,’ analyseerde de 
Achillescoach. Daarna kon in de zenuwslopende eindfase het dubbeltje nog beide kanten op vallen. ‘Het werd gelukkig 
voor ons 24-24. Ik haak aan bij de opmerking van een deskundige toeschouwer dat dit "de 
mooiste derby was die diegene heeft gezien"’ besluit De Vries. 
 
Met het gelijke spel nestelt Achilles zich op de tweede plek. Die Haghe versloeg KIOS met 9-
20 en is daarmee alleen koploper. ZKV won dik bij Apollo (15-25) en gaat als derde de zaal in. 
Roda verloor thuis van Maassluis (12-19).  
 
 
Achilles – Ons Eibernest 
Waar we normaliter uitkijken naar de zaterdag omdat we dan weer mogen vlammen, was het deze week op dinsdag al 
raak. Er stonden deze week namelijk maar liefst 2 wedstrijden op de planning. Dinsdag een ‘uitwedstrijd’ op het 
Pomonaplein tegen Roda en zaterdag thuis de derby tegen Eibernest. Allebei belangrijke wedstrijden, omdat we gaan 
voor het kampioenschap en omdat deze poule zomaar nog voor verrassingen kan gaan zorgen.  
Dinsdagavond tegen Roda speelden we een gekke wedstrijd. We kwamen goed uit de startblokken, maar dit was minder 
voortvarend dan we vooraf hadden gedacht. Natuurlijk kun je kijken naar de omstandigheden (‘s avonds, regenachtig, 
koud, donker met de lichten aan), maar dat mag geen excuus zijn. De tegenstander heeft hier net zoveel last van en zij 
hadden er zelfs een autorit op zitten van een uur. In de rust stond het 11-6, geen slechte score maar we waren ervan 
overtuigd dat het in de tweede helft beter moest. We moesten laten zien dat we bovenaan horen en dat ze de auto in 
gingen stappen richting Westzaan zonder punten. Waar wij in de tweede helft juist het gat groter moesten maken, 
begon Roda aan de lopende band te scoren. Van 11-6 kwam Roda terug tot 13-10 en later zelfs 14-13. In die periode 
werden er ook in totaal 4 strafworpen (!) gemist (2 door ons en 2 door Roda). Zo zie je maar dat ook tegen de ploeg 
met 0 punten je het gewoon heel zwaar kan hebben. Elke wedstrijd moeten we er weer staan als team en met elkaar 
knokken. Gelukkig konden we het veld verlaten met een uitslag van 16-13, dus de punten bleven in Den Haag.  
Na een rustige donderdagtraining, moesten we er zaterdag gewoon weer staan. Het wedstrijdplan met elkaar 
doorgenomen, alle neuzen dezelfde kant op en volle energie om weer te gaan vlammen. Ondanks de regen eerder op de 
dag, stond het Pomonaplein aardig vol met publiek. Wedstrijden tegen de eibers zijn altijd lastig, omdat het alle kanten 
op kan vallen. Later bleek dat de wedstrijd geen van beide kanten op zou vallen, maar in een gelijkspel zou eindigen. 
Eibernest begon erg goed: binnen de kortste keren stond de 0-2 op het scorebord. Wij kregen 2 strafworpen mee, maar 
vergaten die te verzilveren waardoor de achterstand op een andere manier ingehaald moest worden. Van een 0-2 
achterstand wisten we terug te komen naar een 8-7 voorsprong: een moment waar je dan eigenlijk als ploeg moet 
doorpakken en moet blijven scoren. Dit gebeurde helaas niet: we namen de verkeerde kansen, vergaten onze kansen af 
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te maken en bovendien had Eibernest een onwijs goed (nog niet eerder vertoond) schotpercentage. In de rust keken we 
aan tegen een 9-11 achterstand.  
Net zoals dinsdag wilden we scherp aan de tweede helft beginnen, zodat we gelijk de achterstand weg konden werken. 
Echter gebeurde het tegenovergestelde en pakte Eibernest door tot 9-14. 5 doelpunten verschil is veel, maar niet 
onmogelijk om in te halen. Door goed samenspel en telkens met elkaar te blijven communiceren, kwamen we terug tot 
22-22. Een mega spannende wedstrijd waarin elke goal werd gevierd alsof het een kampioenswedstrijd was. Een 
heerlijke sfeer en mega veel spanning in het veld en langs de lijn. Door de vele doelpunten bleef het tot het einde onwijs 
spannend. In de laatste minuut rolde er bij Eibernest nog een vrije bal uit, en bij ons vergat de scheids een strafworp 
mee te geven na een mooie doorloopbalactie. Uiteindelijk is het 24-24 geworden. Een super spannende wedstrijd met 
48 goals en alleen maar winnaars: Eibers 1 punt, Achilles 1 punt en het publiek heeft ook zeker gewonnen. We mogen 
blij zijn met 1 punt, want eigenlijk hebben we de hele wedstrijd achter de feiten aan gelopen. Danique werd topscorer 
met 6 doelpunten!  
De eerste helft van het veldseizoen zit er alweer op. Onze dank gaat uit naar het publiek die er elke week weer gestaan 
heeft door weer en wind, jullie zijn top!!! De komende week geen wedstrijd, maar daarna barsten de Haagse 
Korfbaldagen weer los. Een goed oefenschema om voorbereid en scherp het zaalseizoen in te gaan. Komen jullie ons 
ook weer aanmoedigen tijdens de HKD en zodra het zaalseizoen gaat starten in de campus?  
 
Groetjes, Daphne  
 
Achilles 3 – VEO 2 
Een zaterdag, een zaterdag 23 oktober 2021. Wat die dag inhoudt heb ik even 
opgezocht, het is de dag van de Revolutie, Sprookjesfestival, Nationale 
Bevrijdingsdag, Make A Difference Day, Chulalongkorn Day, Dag van de Republiek en Internationale Dag van de 
Sneeuwluipaard. 23 oktober is de 296ste dag van het jaar. Dat betekend nog 69 dagen tot het einde van het jaar. Maar 
het belangrijkste is het is een WEDSTRIJDDAG en dat betekent winnen! Zo gingen wij ook de wedstrijd in VEO 2 
had een aantal wedstrijden achter elkaar verloren en wij ook vorige week. Dat betekent dat we allebei gebrand waren 
om te gaan winnen en de punten thuis te laten waar ze horen. Ik kan je nu al vertellen dat dat ons helaas niet is 
gelukt…. Dan vraag je je natuurlijk af waarom niet? Dat zal ik je vertellen in het onderstaande vooral GEWELDIGE 
verslag.  
 
De vakken voor de wedstrijd waren in de aanval Alana, Desiree, Mark en Quincy en in de verdediging Anne, Nosa, 
Zohier en Stef. Wij begonnen met een 0-1 achterstand. Maar die werd al snel gelijk gemaakt door Alana met een schot! 
We kwamen voor met een korte kans van Anne. Hierna bleven we achter de punten aanlopen maar bleef het gat nooit 
groter dan 3 punten tot aan de Time-Out. Net daarvoor was Zohier gewisseld met Cino. Ik kan mij niet meer voor me 
halen wat er precies is gezegd is tijdens de time out. Maar wat er moest gebeuren is dat wij mee moesten blijven 
schieten en de spirit erin moesten houden. De Time out was by the way van onze kant. De rust gingen wij in met 5-10. 
Ik had nog wel het gevoel van als we mee gaan schieten en meer scoren dan de eerste helft moet het goed komen. De 
wedstrijd voelde nog niet verloren.  
De tweede helft begon weer en wij stonden er met opgeheven hoofden in het veld. Helaas hadden wij na 4 minuten er 
al 5 doorgelaten en werd Mark gewisseld voor Osayande. Het stond 5-15. Heel kort samengevat nog Desiree is eruit 
gehaald en Yara is gaan spelen. Ook is Stef eruit gehaald en is Mark erin gekomen op zijn plek. We hebben er nog meer 
doorgelaten, maar wel meer gescoord dan de eerste helft. 7 meer op precies te zijn dat betekent dat de uiteindelijke 
score van de wedstrijd is geworden 12-23. Ik weet zeker weten dat we er volgende week meer gaan maken en gaan 
winnen en heb er een goed gevoel over en anders is het sowieso feest want Oktoberfest.  
 
Tot volgende week luitjes groetjes, 
 
Nosa 
 
Achilles 3 – DES 2 15-16 
(Veeeeel te lang …. sorry ... als je iets anders te doen hebt vandaag, zeker skippen dit) Verslag van een trotse 
teamverzorger. 
 
Iedere week vraag ik aan een speler van het 3e of hij/zij het verslag wil schrijven en iedere week doet hij/zij dat zonder 
tegenstribbelen. Hetzelfde geldt trouwens voor kantinedienst staan, rijden, filmen en  eigenlijk alles wat van/aan ze 
gevraagd wordt. 
 
Om de spelers van het 3e na een heel mooi seizoen in het zonnetje te  kunnen zetten heb ik aangeboden het laatste 
verslag te schrijven. 
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Ff wat achtergrondinformatie v.w.b. mijn teamverzorgerschap (waarom ik in godsnaam teamverzorger ben geworden 
van en op de bank zit bij het 3e   ). Tobias (yep, zoonlief) “mocht” 2 jaar geleden in het 3e spelen i.p.v.  het 2e. Ik ben 
solidair dus ik heb destijds - na overleg met Erna uiteraard besloten teamverzorger te worden. Ik kende alle spelers 
goed (aan veel had ik al jaren geleden mijn hart  verpand) en het werd (ondanks Corona) een heel mooi seizoen. Toen 
mocht Tobias weer van het 3e naar het 2e ….. tja …. leuk voor hem,  maar wat moest ik nu doen? 
Na overleg met Tobias heb ik besloten om toch bij het 3e te blijven,  ondanks het feit dat ik dan wedstrijden van 
Tobias zou missen. Woorden van Tobias: “ Het 3e gaat voor”. En toen gingen ineens heel veel van mijn geliefde 
spelers van het 3e,  net als Tobias, naar het 2e. 
Gelukkig (voor mij) bleven 3 van mijn lieverds (Nosa, Anne en Mark) in  het 3e. Dat heeft mij doen besluiten toch te 
blijven en wat ben ik ben blij dat  ik dat gedaan heb, want de nieuwe aanwas was en is ook geweldig. 
 
Het 3e is een geweldig team dat er niet voor niets voor gezorgd heeft  dat spelers van het 1e en 2e veeeel eerder naar 
het veld komen om de  spelers van het 3e aan te moedigen. De sfeer in het veld en op de bank is dan ook geweldig. 
Reserves - die uiteraard balen dat ze niet in het veld staan - moedigen  de spelers in het veld luidkeels aan en veren vaak 
op van de bank, omdat  het echt heel erg spannend is. Stef heeft eens gezegd dat hij op dat  moment liever op de bank 
zat, omdat het in het veld echt veeeel te spannend was.  Wat welverdiende veren per speler: 
 
Noah 
Onze aanvoerder. "Mocht" (net als Tobias) van het 3e naar het 2e. Na de eerste (terechte) teleurstelling heeft Noah zich 
herpakt en het 3e  zou zich geen betere aanvoerder kunnen wensen (dat geschreven hebbende:  Mark zou natuurlijk 
ook een geweldige aanvoerder zijn). Geregeld zit Noah op zijn hurken in het andere vak om de spelers aan te  
moedigen en te coachen. Noah kan door zijn instelling en imposante (lang leve de sportschool :-)  ) fysiek echt het 
verschil maken in een wedstrijd. Een zeer  getalenteerde speler en een mooi mens met veel humor waar wij heel veel  
plezier aan beleven. 
 
Mark 
Onze vice aanvoerder. Altijd eerlijk, vriendelijk, lief, attent, rustig  en begripvol. Een geweldige 
rebounder en een rots in de korfbalbranding. Mark zorgt voor de broodnodige rust in een vak. Wat 
je ook aan/van Mark vraagt, hij zal je altijd helpen. Mark is ook de moviemaster. Iedere week zorgt 
hij - heeeeel snel en goed  - dat we de wedstrijd terug kunnen kijken. De goede sfeer in het 3e wordt voor een groot 
gedeelte bepaald door onze  Mark. 
 
Cino 
Altijd vrolijk, ECHT altijd vrolijk. Heeeeeeeeerlijk is dat! Cino ziet altijd het positieve. Door zijn immer goede humeur 
en humor is  hij een inspiratie voor de andere spelers. Buiten dat is Cino ook echt een goede speler. Regelmatig zie je 
hem ruim  boven zijn tegenstander uitspringen in de rebound (net als Noah), het  vak opjagen en (en daar houd ik echt 
van), net als Noah in het andere  vak staan om de spelers aan te moedigen en te coachen. Een echte  teamspeler onze 
Cino. 
 
Zohier 
Leergierig, enthousiast, grappig en vriendelijk en op de bank springt  hij als eerste op om aan te moedigen. Maar in het 
veld staat hij ook zijn mannetje. Tegen …. (doe ik maar even niet, je weet nooit wie meeleest) stond hij  tegen een zeer 
onaangename heer die echt vreselijke dingen tegen hem  zei. Uiteraard vond Zohier dat erg naar, maar hij bleef 
vriendelijk en  beschaafd en ging niet mee in het slechte gedrag van zijn tegenstander. Zohier bleef goed spelen en 
scoren. Dat is onze Zohier! 
 
Stef 
Stef heeft zich het afgelopen jaar op meerdere vlakken enorm goed en  positief ontwikkeld. Hij is altijd bereid te rijden 
en te helpen als dat nodig is. In de wedstrijd tegen DES was Stef echt The man of the match. Hij stond  gewoon AAN. 
2-3 (afstandsschot Stef), 3-3 (korte kans Stef), 5-4 (afstandsschot  Stef), 7-6 (afstandsschot Stef), 10-12 (korte kans Stef), 
12-13  (afstandsschot Stef), 14-15 (afstandsschot Stef) en 15-15 (afstandsschot  Stef). Stef heeft 8 x gescoord deze 
wedstrijd. Dat is meer dan de helft van het  aantal doelpunten. WAUW! 
 
Quincy 
We moesten - tot onze grote spijt - Wesley inleveren bij het 2e, maar  gelukkig kregen wij zijn broertje Quincy er voor 
in de plaats. Bij een Smit weet je wat je krijgt: Betrouwbaar, hardwerkend,  getalenteerd, vriendelijk, bescheiden, altijd 
aanwezig en altijd bereid  te helpen. Daar zou je er wel 12 van in je team kunnen hebben. Als Quincy meer in zichzelf 
gaat geloven (zoals wij al doen) dan wordt  hij echt onmisbaar voor het team. 
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Nosa 
Als iemand zich ontzettend goed heeft ontwikkeld dit seizoen dan is het  onze Nosa. Nosa was al een goede dame, 
maar ze is nu echt bepalend in een vak. Een  zekerheidje. In de rebound moet je van goede huize komen wil je het 
winnen van Nosa  (ook heren!), maar de laatste wedstrijden gaat Nosa ook eindelijk voor  haar eigen kansen en laat ze 
zien dat ze loepzuiver is. Dat is in het veld. Buiten het veld ken ik weinig mensen die liever,  vriendelijker, gezelliger 
(altijd fijn een knuffel) en mooier zijn dan  Nosa. Heel fijn dat Nosa in ons 3e zit! 
 
Anne 
Wat boffen wij met een Baak in ons team. Net als bij de Smit familie weet je wat je dan krijgt. Anne is (net als de andere 
Baakjes) lief, vriendelijk, reteslim, attent,  bescheiden en betrouwbaar. Anne is natuurlijk een ontzettend goede speelster 
en zou met gemak hoger  kunnen spelen. Gelukkig voor het 3e heeft Anne het veel te druk met haar opleiding  
waardoor ze in het 3e speelt en niet in het 1e of 2e. Anne is een slimme speelster die het korfballen uiteraard met de  
paplepel ingegoten gekregen heeft. 
We hopen (voor ons) dat Anne nog heeeeel lang over haar studie doet ;-) 
 
Alana 
Ook met Alana hebben wij een telg uit een echt korfbalgezin. Wij boffen maar want alle Verboompjes zijn ERG 
betrouwbaar, enthousiast,  gedreven en getalenteerd. Alana zal zich altijd voor de volle 100% inzetten waardoor er veel  
kansen gecreëerd worden. Alana heeft veel korfbalinzicht en komt vaak met zeer goede suggesties  die meestal 
opgevolgd worden. Onder de paal is Alana vrouw en meester (mede dankzij de lengte waarmee  zij gezegend is). Buiten 
dat pakt Alana veel puntjes mee. Vorige week was zij topscorer  met 4 doelpunten! 
 
Romy 
Romy heeft een beetje boel pech v.w.b. haar ledematen, maar dat  weerhoudt stoere Romy er nagenoeg nooit van om 
vol goede moed in het  veld haar vrouwtje te staan. 
Romy is lief, geïnteresseerd, zorgzaam en enthousiast en heeft volgens  mij haar plaatsje wel gevonden in ons mooie 
team. 
Romy is een goede speelster en een absolute aanwinst voor het 3e. 
 
Merel 
Merel zit al heeeeel lang in mijn hart en ik ben dan ook heel blij dat  zij de weg weer terug heeft gevonden naar onze 
mooie club. 
Merel is een totaalpakketje. Buiten het veld en binnen de lijnen. 
Zij is lief, vriendelijk, enthousiast, bescheiden (mag echt wat vaker  voor zichzelf opkomen) en simpelweg een 
retegoede korfbalster. 
Niet voor niets heeft Merel in het 1e gespeeld een tijd geleden. Ik houd  dan ook mijn hart vast wanneer er weer 
selectiewedstrijden komen. Dat  zien we dan wel weer. Tot dat moment genieten wij met volle teugen van  de 
aanwezigheid en het spel van onze Merel. 
 
Onze (nagenoeg) vaste reserves: 
 
Yara 
Tja, je hoeft maar 1x te kijken naar de PRACHTIGE haarkleur om te weten  van wie Yara het zusje is. 
Yara en Cino in 1 vak is zooooo ontzettend leuk. Cino sleurt her en der  de ballen vandaan en zijn zusje zorgt ervoor 
dat ze iedere x  aanspeelbaar is, het verschil maakt en haar punten meepakt. Super dat we  zo vaak een beroep kunnen 
doen op lieve en (veel te) bescheiden Yara. 
 
Desiree 
Wat is het heerlijk om een beroep te kunnen doen op lieve Desiree. 
Een zekerheidje onder de paal (ook heren hebben meestal het nakijken) en  veel, heel veel korfbalinzicht. Een paar 
wedstrijden heeft Desiree er  door haar megagoede reboundwerk voor gezorgd dat de aanvallen langer  werden, er 
daardoor meer gescoord en uiteindelijk gewonnen werd. 
 
Danique 
Uiteraard speelt onze geweldige spring in het veld Danique normaal in het 1e, maar dankzij het 
feit dat zij voor haar studie elders moest  wonen mochten wij gebruik maken van haar 
supertalent. Het was van korte  duur, maar we hebben van haar genoten. 
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Osayande 
Het "broertje" van onze Nosa heeft ons ook een paar keer uit de brand  geholpen. 
Met zijn lengte en zeer flexibele ledematen (pure jaloezie dit) is Oos  een ontzettend goede reboundheer waar wij heeel 
veel plezier aan hebben  beleefd. 
 
Erna 
Last but not least de trainer en coach van het 3e, onze Erna. 
Erna gaat voor haar spelers door het vuur en is een gepassioneerde  trainer en coach. Het siert Erna dat zij luistert naar 
de spelers en  open staat voor suggesties v.w.b. andere spelwijzen. Zo kan de spelersgroep ook invloed uitoefenen op 
het spel en zie je vaak dat zij  samen tot ongekende hoogten kunnen komen. 
 
Het moge duidelijk zijn dat ik met dit geweldige team enorm veel zin heb  in het komende seizoen ... ook al mis ik dan 
wat wedstrijden van  zoonlief. 
 
Groetjes, 
Dionne 
 
VEO 4 - Achilles 4  
Als eerste even dit: We hebben een nieuwe dame in het 4e mogen verwelkomen! Stacey, leuk dat je ons team komt 
versterken! 
Afgelopen zaterdag was het tijd voor de wedstrijd tegen de nummer twee van de competitie. 
De F1 had alvast laten zien hoe wij het moesten doen, want zij werden in de ochtend kampioen bij VEO.  
Spoiler alert!! Het heeft helaas niet geholpen. Vandaag was het de eerste wedstrijd in lange tijd die we niet wonnen... 
Maar niet getreurd, we hebben in ieder geval nog één puntje mee terug kunnen nemen naar Den Haag.  
 
Waar we vorige week na een kwartier al op 10-2 voorsprong stonden, ging het nu iets minder van het leien dakje. 
Beiden teams waren aan elkaar gewaagd.  
Er werd meerdere keren gescoord. Door VEO, maar ook door Achilles.  
Het ging gelijk op en geen van beiden teams wist de leiding te pakken.  
Hoeveel het in de rust stond, kan ik je niet vertellen. Ik kan me al amper herinneren wat ik gisteren gegegten heb, maar 
ik doe mijn best.  
 
Wat ik me wel herinner, is dat het op de helft van de tweede helft 10-15 in ons voordeel stond. Helaas lukt het ons niet 
om dit vast te houden en kwam VEO op 15-16 terug.  
Met nog één minuut op de klok te spelen, was dit een spannende stand.  
Wij wisten niet nog een doelpunt te maken, maar onze tegenstanders kregen dit wel voor elkaar.  
Eindscore: 16-16 
 
X Bo 
 
Des 3- Achilles 4 
Herbmeister it is...(geen idee hoe je dit schrijft trouwens) enne dit heb ik mij laten vertellen, dus mocht het niet 
kloppen, dan excuses..  
 
Voor het eerst uit de startblokken en kijkend naar een achterstand op het scorebord. Wat er gebeurde; het zal het weer 
zijn, gebrek aan scherpte, misschien wel het tijdstip. Op het scorebord kon maar één doelpunt van onze kant worden 
geregistreerd, tijd voor een time out. Waarop Tjitse de toesprekende woorden in de trant van SCHERP, SCHERP, 
SCHERP en KOM OP uitsprak, werd het veld weer betreden. Met op de bank Laura, Quinn en Thijs. Mocht Thijs al 
vroeg het veld betreden voor Michael en naast een goede invalbeurt ook twee doelpunten achter zijn naam schrijven.  
 
Schijnbaar was scherp scherp scherp doeltreffend genoeg, want we hadden het vuurtje weer gevonden. De achterstand 
omgebogen in een voorsprong, de wedstrijd netjes kunnen uitspelen en met een 14-24 kunnen registreren. Wissels weer 
bedankt voor jullie aanwezigheid, invalbeurten en doelpunten.  
 
Gr. Shirley 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – Refleks A1 6-19 
Achilles A2 – Olympia A2 15-8 
Phoenix B3 – Achilles B3 9-12 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
Zaterdagochtend 23 oktober speelden we thuis tegen Vriendenschaar. We speelden om 11 uur en het was enorm koud, 
we hadden afgesproken om scherp te beginnen dat lukte goed tot aan het einden van de eerste helft en werd het wat 
minder. Het ging gelijk op en beiden teams scoorden toch wist Vriendenschaar een gat te slaan van 3 doelpunten en 
toen was het rust. Toen de coaches vertelde wat beter kon in de wedstrijd pakte iedereen dat goed op en begonnen we 
goed aan een erg spannende tweede helft, iedereen vocht voor elkaar en door goed te verdedigen en een paar mooie 
doelpunten kwamen we terug en stonden we een doelpunt voor 12-11. Helaas in de laatsten minuten wist 
Vriendenschaar met 3 afstandsschoten de voorsprong terug te pakken en verloren we met 14-15.  
Ik wil de coaches bedanken voor het werk aan de lijn en wil Paivi, Jill, Levi en Mick bedanken voor het reserve staan.  
 
Groetjes, 
Thijs Roos 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is Emily Pinohbeck, zij wordt 4 november 10 jaar. 
Hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 
 

Hulde der kampioenen!! 
********************** 
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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 recreant: Kirsten (K.) van Boltaringen-Roumen 
 Den Haag 
 Geb.datum: 06-12-1980 
 
Bedankt als lid: Otto Buurman 
 Kayleigh Smit 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag   
 
Zondag Geen Thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week  
 
   

 
 

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 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
 

 
 
 
 
 
 
 


