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Zonnig 
******* 

 
Het is weer april, tegenwoordig de maand dat we het veld weer op gaan. In huize 
Van Dam heeft alleen Brandon al meters gemaakt op het veld. Guinevere kon niet 
kangoeroeën vanwege een feestje, Quirina kon niet spelen vanwege een uitje en het 
7e, waar ondergetekende deel van uitmaakt, ging verder waar de zaal mee eindigde: een wedstrijd die niet door ging.  
 
Maar alle vier hebben we wel weer sfeer geproefd op de velden en dat smaakte 
naar meer. Zondag ging ik met de kinderen naar het 8e tegen het altijd lastige 
ALO 6 kijken. Daar zag ik mooie dingen: spelende kinderen, publiek dat van het 
zonnetje genoot en een nieuwe kantine die zich bijna uit de tent laat lokken. 
Kortom, niet alleen een zonnige dag, maar ook een zonnige blik op toekomst. 
 
Die zonnige toekomst was zaterdag ook zichtbaar. Waar ik zondag het 8e mocht 
aanschouwen, ging Quirina zaterdag bij DES naar de mini-toppers van de F1 
kijken. Met maar liefst 17-6 werd DES van de mat geveegd. De eerste twee 
punten zijn dus in de pocket voor de F1. Nu ik toch zonnig optimistisch ben: 
met deze uitslag van de F1 en de op het 2e helft veld nog ongeslagen status van 
het 7e, durf ik het doel wat oktober 2020 niet gehaald is (zie mijn hoofdartikel van 
toen) weer te stellen: het korfbalouder-en-zoon-dubbelkampioenschap. Sterker nog, als het 8e de punten blijft pakken is 
zelfs een treble niet uitgesloten.  
 
Wat ook niet uitgesloten is, is dat het aanstaande woensdag zonnig wordt. Laten we dat vooral hopen, want dan hebben 
we weer het jaarlijkse oranjefestijn. Oud-Hollandsche spelletjes, drinken in de naam van de koning, kinderen die voor 
geld muziek uit een instrument persen en kinderen die van alles en nog wat verkopen op een kleedje. Overal kan je 
tegen woekerprijzen zelfgemaakte baksels kopen of onbekend vlees rechtstreeks van de barbecue eten. Gezien door een 
oranje bril is het genieten. Dit jaar is dit festijn ook bij Achilles en als je gaat: vergeet niet langs het kleedje van onze 
kinderen te lopen en wat moois te kopen. Bij besteding van € 5,- of meer krijg je een vermelding in mijn volgende 
hoofdartikel. Of je mag een nummer/genre uitzoeken waar ik dan over schrijf, want schrijven over muziek vind ik nog 
steeds ook erg leuk. 
 
Er valt gelukkig binnenkort ook weer te schrijven/vertellen over live muziek, want dat gaat gelukkig weer overal zijn. 
Kaderock bijvoorbeeld, waar de jeugd en de oude hippies gezamenlijk luisteren naar o.a. de Haagse rockhelden van 
weleer. Concerten die weer vol mogen zijn en daardoor doorgaan. Festivals die weer op volle kracht zijn. Overal 
mensen die kunnen genieten van hun favoriete muziek, nieuwe muziek ontdekken of vergeten muziek herontdekken.  
 
En geniet bij deze muziek ook van je favoriete vrienden, ontdek nieuwe vrienden of herontdek vergeten vrienden. 
Bijvoorbeeld op Koningsdag bij Achilles.  
 
Leon van Dam 
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TC 
*** 

 
Van de TC 
Het laatste veldseizoen gaat beginnen en we wensen alle teams heel veel spelplezier en 
succes toe! Achter de schermen zijn we al bezig met de teams voor volgend jaar. Wanneer een speler onverhoopt 
besluit te stoppen met korfbal, schrijf je dan uit via ledenadministratie@hkvachilles.nl voor maandag 9 mei. Op deze 
manier kunnen wij een goede teamindeling maken, zonder voor verrassingen te komen staan.  
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Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
Maassluis – Achilles 20-21 
Maassluis 2 – Achilles 2 7-11 
KZ Danaiden 2 – Achilles 3  
Achilles 4 – KCR 3  
KCC/Ck Kozijnen 8 – Achilles 7  
 
 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Maassluis – Achilles 20-21 
Die Haghe – Apollo 27-7 
HKV/Ons eibernest – Roda 14-7 
ZKV – KIOS 16-12 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN VL GL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 9 8 0 1 16 183 114 69 0 
Achilles 9 7 1 1 15 173 147 26 0 
ZKV 9 7 0 2 14 164 121 43 0 
HKV/Ons Eibernest 9 4 1 4 9 147 139 8 0 
Maassluis 9 4 0 5 8 154 154 0 0 
KIOS 9 3 0 6 6 120 150 -30 0 
Apollo 9 2 0 7 4 120 187 -67 0 
Roda 9 0 0 9 0 107 156 -49 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles met moeite langs Maassluis 
Een week na het binnenhalen van promotie in de zaal moest het vlaggenschip er alweer staan om niet teveel averij op te 
lopen in de jacht op koploper Die Haghe. Dat moest gebeuren in en tegen Maassluis. De week voorafgaand aan het 
duel werd veel de rust gezocht om te herstellen van diverse pijntjes die als gevolg van de afgelopen intensieve weken de 
kop op staken. Met een goed gevoel werd afgereisd naar Maassluis. 
 
'Een ploeg die in ieder geval korfbalt in plaats van afbreekt,' wist Achillescoach Glenn de Vries van tevoren. 'We wisten 
ook dat het bikkelen zou worden, want Maassluis geeft nooit op'. Na even wennen aan het spelen op het veld bleek de 
start evenwichtig en kwam Achilles na een kwartier op 4-8. Maassluis nam een time out die Achillianen gebruikte om de 
focus van de ploeg te richten op doorschakelen om eindelijk eens een goed gat van zes of acht te slaan. Het tegendeel 
gebeurde:  Maassluis deed de stand omslaan naar 10-8. Met dank aan uitblinkers Daphne van Zweden (7x) en Cliff 
Kommer (7x) werd alsnog met een hoopgevende stand de thee opgezocht. 
 
Na de rust hielden beide ploegen elkaar in evenwicht en bleef Achilles tot 16-16 telkens aan de goede kant van de score.  
Bij 18-16 stonden invallers Sterre Groen en Rick Pot op die voor 18-18 zorgden. De laatste minuten koerste de 
wedstrijd af op een patstelling, waarbij de spelers tevreden leken met een gelijkspel. Zo niet Cliff Kommer. 'Ik maak 'm 
trainer,' klonk het overtuigend, toen De Vries hem aansprak voor een wissel. Het  bleek zijn dag: De Vries liet Cliff 
staan, die het vertrouwen dubbel en dwars terugbetaalde en de winnende 20-21 scoorde. 'Dat is natuurlijk onvergetelijk,' 
aldus de jubelende hoofdtrainer.  
 
'We zijn nog in de race en op 14 mei verwelkomen wij Die Haghe,' blikt De Vries 
vooruit. De topper in 1D vangt aan om 16:10 aan het Pomonaplein. De week erna 
volgt ZKV thuis: het vlaggenschip heeft  dus loodzware weken voor de boeg. 
'Daarna weten we wel waar we staan en wat onze kansen zijn,' besluit De Vries. 
 
In de poule van Achilles versloegen de bovenste vier ploegen de onderste vier. Die 
Haghe won ruim van Apollo met 27–7. ZKV versloeg KIOS met 16-12. De Eibers 
waren met 14-7 te sterk voor Roda. 
 
Tempo 3 – Achilles 4 / Achilles 4 – Tempo 3 
1 doelpunt… 1 doelpunt in twee wedstrijden tegen Albatros kwamen we tekort om 
tweede te worden en te handhaven. Tegen Fortuna probeerden we het nog, maar die resultaten telden niet mee in het 
onderling resultaat. En dus kunnen we niet anders dan concluderen dat we onszelf in een uitermate lastig parket hadden 
gebracht. Immers, 1 t/m 5 en A1 moesten de play-offs in.  
Als Stacy dan in de laatste wedstrijd nog een pees in haar hand scheurt (en gewoon doorspeelt, bikkel!) en dus in het 
gips zit, we Marieke en Audrey (afgelopen zaterdag weer gespeeld!) al sinds het veld kwijt zijn en Shirley en Mandy op 
dinsdag en woensdag nog positief testen, is de dames spoeling wel heel dun. Tel daarbij op dat Fabian en Stijn ook niet 
aanwezig konden zijn en Tjitse geen positieve test had, maar wel ziek was, en Achilles 4 is bijna weg. Conclusie: 
proberen te verzetten. Katrien deed haar best, kreeg ’s avonds antwoord dat het ok was en we de wedstrijd op maandag 
of woensdagavond zouden gaan spelen, maar werd later weer teruggebeld door Tempo dat de spelers van 3 het er niet 
mee eens waren, het ging immers om degradatie. Ja daar waren wij ons ook van bewust. Dag later is er met de 
voorzitters onderling gesproken er is een mail uit gegaan om onze situatie uit te leggen, maar Tempo wilde niet wijken, 
ondanks dat Shirley, Mandy, Stacy en Stijn ook op maandag nog niet  beschikbaar zouden zijn. In de app werden alle 
opties besproken, een 5-0 verlies nemen en er de tweede wedstrijd op knallen? Met 6 spelers aankomen en snel één 
‘geblesseerd’ raken? Of maar met onze Corona hoofden in het veld gaan staan? Het werd het 5-0 verlies. Maar gebrand, 
dat waren we.  
De woensdag training is het hele seizoen nog niet zo fanatiek geweest. Iedereen was scherp, en ineens waren er 
opmerkingen als de hele week niet drinken en vrijdagavond vroeg naar bed. Winnen zouden we.  
Maar toen bedacht het KNKV op donderdagavond ineens wat wij een week eerder al bedachten (namelijk dat een 5-0 
verlies bij niet op komen dagen in een tweeluik helemaal niet kan) en kregen we de fijne mail dat we weliswaar met 5 
punten verschil of meer moesten winnen, maar in plaats van dat we er dan zouden zijn, zouden we nog een wedstrijd 
moeten spelen (ineens kon het wel na 16 april). Dus Tempo, dat al niet wilde meewerken, kreeg daarvoor nog een extra  
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beloning. Al zouden ze die tweede wedstrijd dan wel minstens met een 5-0 achterstand beginnen. Nog opgefokter 
waren we. 
Wellicht hielp dat allemaal niet mee in de focus voor de wedstrijd, want te opgefokt zijn is ook niet goed. Als je dan ook 
nog eens 0-2 achter komt en de opgave steeds moeilijker ziet worden, zakt de moed je nog meer in de schoenen. Zeker 
als voor ons gevoel de beslissingen wel allemaal erg  naar één kant leken te vallen (en nee, dat was niet de zwart-witte 
kant). Toch stonden we na die 0-2 de gehele wedstrijd gelijk of voor. Vlak na rust zelfs op drie punten, alleen verdween 
die ook net zo snel weer. Maar we zijn door blijven gaan, tot het einde aan toe. Alleen we kwamen twee doelpunten te 
kort.  Het zien van het vieren van de handhaving van Tempo strooit dan nog meer zout in de wonden, immers ze 
hebben niet van ons gewonnen, we waren beter en toch degraderen. Het fanatisme zit nog in ons allen en de frustratie 
was goed merkbaar. Persoonlijk zwakte het bij mij iets af na de promotie van Achilles 1, maar toen Daphne ’s avonds 
op het veld aan mij vroeg hoe ik de dag had beleefd, kon ik toch niet anders zeggen dan dubbel. Want die degradatie 
was echt nog niet verwerkt.  
Inmiddels, na twee paasdagen in de zon is het gezakt. Op naar het kampioenschap op het veld. Nog zes keer strijden 
zoals we zaterdag hebben gedaan en we laten op het veld zien dat we wel in de eerste klasse horen.  
Maandagavond 18 april 20:45 mail vanuit  het KNKV: Hoi, Willen jullie met 4e team alsnog uitkomen in reserve 1e klasse? 
En zo werd er nog een hoofdstuk toegevoegd aan een al bijna twee weken durende soap. Maar dit keer één waarmee wij 
met een goed gevoel het veld op gaan, want volgende week de eerste van 6, op weg 
naar het kampioenschap (13:25 uur, thuis tegen KCR 3). 
 
Mandy 
 
Achilles 4 - KCR 3 
Het zaalseizoen liep dit jaar tot 16 april. De herstart veldcompetitie was de 23e al. 
Weinig trainingsuurtjes om weer te wennen aan het veld. Zaterdagochtend in allerijl 
de veldschoenen ook weer uit de kast getoverd. Trainen doet het 4e vaak wel, maar 
soms niet. Soms moet je het talent (en vooral het lijf) wat rust en ruimte gunnen. 
 
April doet wat ie wil. Gelukkig scheen er een heerlijke zonnetje. Zo eentje waar je 
achteraf van zegt: "ik had me toch even moeten insmeren". Dit geldt dan vooral voor de heren met een minder volle 
haardos. Van haarlijnen naar looplijnen is een mooi bruggetje. En van bruggetje naar de Jan de Wolfbrug ook: wat een 
mooie kantine staat er inmiddels. Echt iets om naar uit te kijken. En kleedkamers én ik heb me laten vertellen dat er 
ook douches zijn. Nog een paar weken en we kunnen er casco in. Goede vooruitzichten! 
 
Terug naar de looplijnen en de wedstrijd. Er was wederom!! publiek en de wedstrijd tegen KCR bleek een vermakelijke. 
Alex Bodaan was aangewezen als leidsman en vervulde deze rol met verve. Dank, Alex! Goede pot gefloten!  
 
Vooraf was de opdracht duidelijk: winnen. Eerder op de middag had Pernix van VEO verloren. Bij winst zou het gat 
naar de nummer 2 dus vier punten zijn/worden. Veel "als" en "zou" en dus iets met de huid en de beer... 
 
Het strijdplan werd gedeeld. Houd rekening met de wind, en zet de aanval zorgvuldig op. We zouden op onze 
tegenstander iets over moeten hebben. Speel daar dan ook naar. En natuurlijk scherp zijn; in de duels, maar zeker ook 
in de afronding. Die eenvoudige doelpuntjes tellen net zo zwaar, maar maken het leven een stuk gemakkelijker.  
 
Het wedstrijdverloop was duidelijk en eigenlijk precies in lijn met het vooraf opgestelde plan. Achilles was de 
bovenliggende partij. Van twee doelpunten verschil naar vier verschil naar 10-5 halverwege. Daarna de wedstrijd 
uitgespeeld naar 17-9. Beide vakken speelden het eigen spel, hadden overwicht en kwamen tot goede kansen. Een 
goede overwinning en een leuke wedstrijd. En lekker om weer op het veld te zijn. Ariën zijn pannenkoeken. Veel kroost 
op en rond het veld. Heerlijk buiten mét bal. Na afloop een korte nazit en nog even naar Maassluis, waar Achilles 2 en 
1 op overtuigende wijze vier punten wisten veilig te stellen. 
 
Kortom; een mooie zaterdag. Opdat er nog vele mogen volgen! 
 
Tjitse 
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Wat was 
******** 

 
KZ Danaiden A1 – Achilles A1 10-19 
KOAG A3 – Achilles A2 14-12 
Avanti/Post Makelaardij B2 – Achilles B1 14-11 
Vitesse B2 – Achilles B2  
Achilles B3 – Trekvogels B1 13-2 
Achilles C1 – Avanti/Post Makelaardij C2 6-12 
Achilles C2 – ALO C2 4-8 
Phoenix D1 – Achilles D1 1-11 
De Meervogels D2 – Achilles D2 5-11 
Achilles D3 – Die Haghe D3  
Achilles E1 – KVS/Maritiem E1 17-6 
Fortuns/Delta Logistiek E2 – Achilles E2 13-7 
Fortuna/Delta Logistiek E4 – Achilles E3 1-18 
Achilles E4 – Avanti/Post Makelaardij E6 2-17 
Achilles E5 – KVS/Maritiem E6 3-8 
DES F1 – Achilles F1 6-17 
DES F3 – Achilles F2 1-3 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Koag A3-Achilles A2 
Wedstrijd tegen Koag A3 begon met een hele lange rit in de auto. We hadden precies 8 spelers waarbij 2 invallers en 
Marieke als coach. We begonnen de wedstrijd goed met 1-5 met doelpunten van Lucas Houwing, Lucas Latour en 
Citlali. Vervolgens hadden we 2 doelpunten tegen waardoor het 3-5 stond maar we eindigde de eerste helft met een 
voorsprong van 4-7. Helaas eindigde de eerste helft ook met een enkelblessure van Silja waardoor ze de tweede helft 
niet mee kon spelen. De tweede helft begon hierdoor dus met een vak waar er 3 tegen 4 werd gespeeld. Marieke vroeg 
vervolgens aan de scheids of een speler van Achilles heen en weer mocht lopen waardoor er wel steeds 4 tegen 4 werd 
gespeeld. Dit werd goed gekeurd waardoor Bibi en Citlali elkaar afwisselde met het meedoen met beide vakken. Helaas 
stond het wel na 10 minuten 8-7 aangezien het erg lastig was voor Bibi en Citlali om er op tijd bij te zijn. Lucas L en 
Lucas H maakte hiervan 8-9 dus toen begon de wedstrijd spannend te worden. Het eerste deel van de tweede helft 
wisselde het namelijk steeds af van voorsprong van Achilles naar voorsprong Koag. Op een gegeven moment werd er 
veel gescoord door Koag waardoor het 12-10 kwam te staan. Tussendoor scoorde Citali nog met een mooi 
afstandsschot wat de stand 12-11 maakte. Daarna scoorde Koag er weer twee waarvan er eentje volgens achilles 
verdedigd was maar de scheidsrechter goedkeurde. De wedstrijd eindigde met een doelpunt van Lucas L waardoor de 
eindstand 14-12 is geworden. Het was een leuke en sportieve wedstrijd 
Marieke, bedankt voor het coachen en Lucas H & Lucas L, bedankt voor het invallen!!  
 
Groetjes, 
Bibi van Deursen  
 
de Meervogels tegen Achilles D2      5-11 
De wedstrijd  begint  normaal maar dan scoort Achilles met 
een schot van Jim 1-0, kort daarna scoort Achilles weer met 
een schot van Niels 2-0 en meteen scoort Achilles weer Imke 
3-0. Na de Meervogels hebben aangevallen en werden 
verdedigd scoorde Achilles met een goal van Niels 0-4. En daarna de aanval van de Meervogels ging goed en ze 
scoorden 1-4, maar kort daarna scoorde Achilles weer met een doorloop 1-5 maar de Meervogels kregen wraak en 
scoorden en dat maakte 2-5 maar kort daarna scoorde Achilles weer van een goal van Jim 2-6 daarna kreeg Achilles een 
strafworp genomen door Noa en ze gooide hem erin 2-7. Eerste helft afgelopen. Vlak na de pauze scoort Niels met een 
doorloop 2-8 en daarna scoorden de Meervogels 3-8 maar daarna scoort Jim weer 3-9 en daarna scoort Noa met een 
doorloop 3-10 maar daarna krijgen de Meervogels een mooie aanval en scoren 4-10, dan scoort de wisselspeler luuk van 
Achilles met een schot 4-11. En dan komt de laatste treffer van de Meervogels met een mooi goal 5-11 einde wedstrijd. 
De eindstand is 5-11 Achilles heeft gewonnen. 
 
August van Mosel 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 1 jarige en dat is Lizzy Mertens, zij wordt 27 april 16 jaar. 
Lizzy van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. 
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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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Aangenomen als lid: Panagiotis Raskos (Achilleslidnr. 3163) 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Geen wedstrijden!! 
 
 
Zarerdag Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Geen wedstrijden voor de weekenden van 30 april / 1 mei en 7 en 8 mei!!! 
 
 

Volgende week zaterdag 14 en zondag 15 mei 
 
Achilles – die Haghe 
Achilles 2 – Die Haghe 2 
Achilles 3 – TOP/LITTA 4 
Pernix 3 – Achilles 4 
ALO 3 – Achilles 5 
Achilles 7 – Maassluis 6 
KZ Danaiden 10 – Achilles 8 
Achilles A1 – Pernix A1 
Achilles A2 – Dunas A3 
Achilles B1 – KCR B1 
Achilles B2 – Dunas B1 
Nikantes B1 – Achilles B3 
KCR C1 – Achilles C1 
Fortuna/Delta Log C4 – Achilles C2 
Achilles D1 – Valto D1 
Achilles D2 – Korbis D2 
Dunas D3 – Achilles D3 
ODO E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – Die Haghe E1 
Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2 
Die Haghe E2 – Achilles E4 
Fortuna/Delta Log E8 – Achilles E5 
Achilles F1 – Phoenix F1 
Achilles F2 – Die Haghe F3 
 

Za 16.10 uur 
Za 14.40 uur 
Za 13.15 uur 
Za 16.00 uur 
Zo 14.00 uur 
Za 13.00 uur 
Zo 14.30 uur 
Za 11.45 uur 
Za 14.30 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 10.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 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 
***************** 

 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


