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Gebouwbeheerder gezocht en afspraken m.b.t. gebruik Vlonder 2.0 
************************************************************ 

 
Op vrijdagavond j.l. kreeg ik een vriendelijke reminder van Erwin of ik mijn 
hoofdartikel van komende week tijdig wil inleveren? Spoiler alert: het belooft weer zo’n 
saai en een “ver van mijn bed”-hoofdartikel te worden. Zo één geschreven op de 
drempel van het vieren van ons 100-jarig jubileum én de feestelijk opening van onze Vlonder 2.0. Dus al degenen die 
normaal het hoofdartikel al niet lezen, lees niet verder want hetgeen hier geschreven is, geldt toch echt niet voor jou. 
Beetje flauw dat ik hiermee open? Maar is het ook niet een beetje waar? Wie leest het hoofdartikel echt iedere week?  
 
Inmiddels is het zondagavond 18 september en zit ik mijn bijdrage te typen op mijn laptop. En mijn gedachten gaan terug 
naar de afgelopen anderhalf jaar en dan met name de afgelopen vier maanden. Wat een hectiek en georganiseer in al die 
tijd. Wat begon als een flinke uitdaging na de bouwkundige oplevering op 23 mei j.l. en gepresenteerd in de kick off in 
een toen nog lege kantine, loopt tot op heden op volle kracht door. Aan de hand van het prachtige interieurontwerp van 
Audrey is er keihard gewerkt aan het realiseren ervan. Neem van ons aan dat wij ook na 1 oktober a.s. nog met klussen 
bezig zullen zijn. Niet meer in de intensiteit van de afgelopen weken en maanden, maar toch met enige regelmaat zullen 
jullie ons aan het werk zien.  

 
In 2000 had ik ook een groep mensen om mij heen verzameld die toen met elkaar een grootschalige renovatie van de 
toenmalige Vlonder uitvoerden. Wat hebben we toen een saamhorigheid gevoeld voor bijna één heel jaar lang gekoppeld 
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aan de wil om alles op tijd af te krijgen. Het vervult mij dan ook met trots dat ik wederom samen met een selecte groep 
vrijwilligers ons nieuwe clubhuis heb mogen en kunnen afbouwen. Ook nu weer heeft de huidige groep zich vooraf 
geconformeerd aan de eind mei door mij gepresenteerde planning van 1 september 2022. Vandaag durf ik te stellen dat 
deze planning is waargemaakt. Zaterdag j.l. hebben we samen geconstateerd dat de werkzaamheden die we vooraf hebben 
afgesproken om voor 1 oktober af te hebben bijna klaar zijn. Komende week en volgende week zaterdag moeten we nog 
één keer knallen met zijn allen en kunnen we ons met een gerust hart opmaken voor het vieren van ons eeuwfeest. Wat 
een cadeau voor de club!  

 
Let wel, ik zei het al eerder, ook na 1 oktober zullen er nog wat werkzaamheden aan het gebouw gedaan moeten worden. 
Denk hierbij aan het oplossen van wat “nagekomen” werk. Dit komt veelal pas aan het licht als je een gebouw als het 
onze in gebruik neemt. Inmiddels hebben we hier de “kinderziekten”-lijst voor in het leven geroepen. Dus als je als 
gebruiker van het gebouw zaken tegenkomt die in jouw ogen of niet goed gemaakt zijn, of niet helemaal slim bedacht 
zijn, of niet goed gaan in het gebruik, enzovoorts, meldt dit dan op deze lijst. Deze wordt achter de bar bewaard. De 
beheercommissie pakt deze lijst na 1 oktober op en gaat de punten al dan niet af (laten) handelen.  
 
Omdat er nog geen gebouwbeheerder is die dit grote en dure gebouw voor ons gaat beheren, heeft het bestuur Chris, 
Gerard en Hans gevraagd én bereid gevonden om gedurende het komende eerste jaar de beheercommissie van De 
Vlonder 2.0 te willen zijn. Het bestuur is hier uiteraard zeer blij mee en spreekt nu al de hoop uit dat er na dit eerste jaar 
een permanente beheerder zich meldt en kan worden benoemd. Daarom nu al de vraag: “Wie voelt zich geroepen én  
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voelt zich in staat om hier invulling aan te gaan geven?” Je kunt een jaar meelopen met de commissie om in deze rol te 
groeien. Wie meldt zich als eerste bij het bestuur?  
 
Wat doet deze commissie dan? Allereerst is zij is het aanspreekpunt voor alle zaken betreffende het onderhoud en beheer 
van ons nieuwe gebouw. Voor een groot aantal zaken gelden vooral in het eerste jaar nog bepaalde garanties en daar moet 
tijdig en correct op gerappelleerd worden richting onze aannemer en onderaannemers.  
 
Wat doet zij nog meer? In het komende jaar gaat zij samen met De Vliermeent directie en de onderhoudsafdeling van 
SCOH een meerjaren onderhoudsplanning en meerjaren onderhoudsbegroting opstellen. Met deze twee zaken is onze 
penningmeester veel beter in staat om een goed onderbouwde jaarlijkse exploitatiebegroting op te stellen. 
 
Lopende het komende jaar moeten er onderhoudscontracten afgesloten worden voor bijvoorbeeld de technische 
installaties (mechanische ventilatie en de warmteterugwinningsunit). Maar ook voor de warmwatervoorziening en de 
warmtepomp. Omdat dit op de school installatie draait zal dit alles in nauwe afstemming met de school dienen te 
gebeuren. Schoonmaak van buitenzijde ramen en dergelijke zal ook ingeregeld moeten worden. Ook hebben we 90 
zonnepanelen op ons dak liggen, die jaarlijks onderhoud vragen in de vorm van reiniging maar ook van periodiek 
onderhoud.  
 
Kortom het is naast een veelomvattende taak ook een uitdaging om tot de juiste onderhoudscontracten te komen. Vooral 
in het eerste jaar vraagt dit de nodige inspanning van de commissie. Is dit allemaal geregeld dan is het voor de jaren erna 
puur het volgen van de onderhoudsplanning en het samen met de penningmeester reserveren van voldoende financiële 
middelen. Al dan niet zoeken we samenwerking met de school want die zal ook onderhoudscontracten moeten gaan 
afsluiten.  
 
Even een korte check: “Heb ik inmiddels nog enkele lezers of is het Leeuwendeel al afgehaakt?” Ik hoop dat jullie er nog 
zijn, want wat nu volgt is erg belangrijk voor ons allemaal.  
 
Vorige week zaterdag, de afgelopen week ’s avonds en afgelopen zaterdag hebben Chris, Gerard en Hans op diverse 
momenten helaas moeten constateren dat wij als Achillianen bij lange na nog niet gewend zijn aan het bewonen van zo’n 
duur gebouw als onze Vlonder 2.0. Waarom deze constatering vraag je je misschien af? Wat gaat er dan niet goed in het 
gebruik? Wat kan mijn bijdrage als lid van Achilles zijn, vraag je je nu wellicht af?  
 
De afgelopen twee weken is er op diverse dagen en op verschillende momenten geconstateerd dat ons nieuwe gebouw 
gevaar loopt door onachtzaamheid in het gebruik. In zijn algemeenheid denken we te makkelijk dat een ander dan jijzelf 
het wel zal oplossen of zal doen. Zoals bijvoorbeeld kleedkamerdeuren die niet afgesloten zijn na trainingen en dus de 
hele nacht niet op slot hebben gezeten. Een schuifdeur in de grote zaal die niet afgesloten is en op woensdagochtend nog 
een stukje open staat. Lichten in de grote zaal die nog branden en gisteren tot nu toe de gevaarlijkste, namelijk het tijdelijke 
koffiezetapparaat dat de gehele nacht aan is blijven staan en daardoor helemaal droog gekookt is. Direct gevolg: het 
barblad is beschadigd door de intense hitte en is gespleten. Het is nog te repareren, maar mensen dit is echt heel gevaarlijk! 
Dus denk goed na wat je aan het doen bent, heb je een apparaat gebruikt zet het dan na gebruik uit. Voor hetzelfde geld 
hadden we hierdoor brand gehad. Je moet er toch niet aan denken… 
 
Er wordt op dit moment gewerkt aan een gebruiksprotocol kantine dat tijdens het zaalseizoen verder afgerond wordt. Maar 
voor de komende tijd en in afwachting van dat definitieve gebruiksprotocol kantine spreken we het volgende met elkaar 
af. Na accordering in het bestuur zal iedere Achilliaan dit protocol overhandigd krijgen met het nadrukkelijke verzoek 
om dit gebruiksprotocol goed tot je te nemen en na te komen. Daarnaast werken we ook nog aan een bestuursreglement. 
Beide documenten gaan ons als vereniging helpen om op een veilige en verantwoorde wijze ons clubhuis jarenlang en tot 
volle tevredenheid te gaan “bewonen”.  
 
Afspraken:  

● We zijn samen verantwoordelijk voor het schoonhouden van ons gebouw. Dit betekent na het douchen het 
samen schoontrekken van de douchevloeren en het na de laatste wedstrijden schoonvegen van de kleedkamers 
(ook die van de gasten) en niet te vergeten de gang bij de kleedkamers.  

● We sluiten zelf de deuren achter ons in plaats van deze allemaal open te laten staan. Dit in verband met de 
alarmering in ons gebouw. We voorkomen hiermee foutmeldingen, maar ook wordt de mechanische ventilatie 
niet onnodig belast en blijft de warmte beter binnen.  

● We nemen geen meubilair mee naar buiten op het terras en als dit toch door iemand gebeurt, spreken wij elkaar 
hierop aan en wordt het meubilair terug geplaatst waar het hoort te staan.  
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● We zijn allemaal zeer trots op ons nieuwe clubgebouw en gaan daarom respectvol om met het gebouw en ons 
nieuwe meubilair dat woensdag 28 september a.s. wordt geleverd. We vinden allemaal dat dit zo lang als mogelijk 
mooi moet blijven.  

● We vragen eerste aan de beheercommissie als we iets veranderd zouden willen zien en doen dit niet uit eigener 
beweging alvast maar zelf. Ons gebouw is duurzaam uitgevoerd en dat willen we graag zo houden.  

● We zitten zelf niet aan thermostaten en stellen de temperatuur naar boven of naar onderen bij. Ook deze 
apparaten werken mee aan een zo duurzaam mogelijk gebruik van het gebouw en de installatie. Ook hierover 
kun je terecht bij de beheercommissie.  

● We boren of slaan niet zelf even een schroef of spijker in de muren van ons gebouw, ook niet buiten want dan 
ziet het gebouw er ineens anders uit dan bedoeld en vooral binnen lopen in de holle wanden water-, elektra- en 
installatieleidingen. Ook hierover kun je terecht bij de beheercommissie.  

● We lopen, als we zelf geen bar- en keukendiensten moeten draaien, niet achter de bar en ook niet in de keuken. 
Afspraken voor diensten komen via de geijkte kanalen tot jullie. Word je bij grote drukte gevraagd bij te springen 
dan ben je van harte welkom om te helpen.  

● We zetten onze tassen neer in de voorhal waar na het zaalseizoen een tassenrek zal zijn gemaakt. Geeft een 
opgeruimd gevoel als je binnenkomt en het oog wil ook wat, toch?  

● We komen via de wenteltrap naar boven als we onze veldschoenen hebben uitgedaan of op zijn minst goed 
afgeklopt hebben. Dit voorkomt zand op trap en vloerbedekking boven.  

● We zitten niet zelf aan de geluidsinstallatie maar laten dit over aan daartoe aangestelde leden. En we houden qua 
geluidsniveau rekening met onze gasten, maar ook met onze eigen leden. Met elkaar op normaal niveau moet 
mogelijk blijven. Dit alles geldt ook in relatie met onze buren.  

● We maken gebruik van onze kantine als ware het onze eigen huiskamer. Laten we dit als gegeven beschouwen 
en daarnaar handelen.  

● We verlaten als we in de late of vroege uurtjes verlaten stil en houden rekening met onze buren. We blijven niet 
onder de poort staan praten en lopen door op weg naar huis.  

● We roken niet op ons terrein, onder de poort of direct achter het hek maar op het Pomonaplein met voldoende 
afstand van de belendende woningen rondom de poort. En we zorgen er als rokers samen voor dat de 
sigarettenpeuken niet op de grond belanden maar worden verzameld en in de daarvoor bestemde afvalbakken 
worden gegooid.  

● We parkeren allemaal onze (brom)fietsen op ons terrein en niet onder of in de poort. Ook bij uitwedstrijden 
parkeren we onze (brom)fietsen op ons terrein neer en niet in of voor de poort. We houden rekening met onze 
buren.  

 
Het lijkt heel wat deze opsomming. Maar laten we toch vooral positief blijven en dit zien als een eerste aanzet tot een 
gebruiksprotocol. En laten we eerlijk zijn, het is toch heel normaal om dit soort zaken met elkaar af te spreken en te doen.  
 
Nu op weg naar onze 100-jarige verjaardag, de officiële opening en drie dagen van groot feest in en om onze nieuwe 
Vlonder 2.0.  
 
Je kunt je trouwens nog steeds opgeven voor de pubquiz én het enorme feest met live band op 1 oktober a.s. Ik heb er 
ongelofelijk veel zin in, jullie ook?  
 
Hans Lijmbach 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Receptie/opening 
 
Zaterdag 1 oktober zijn alle leden vanaf 15 jaar van harte uitgenodigd de opening 
en aansluitende receptie bij te wonen. Dit alles start om 14.00 uur, dus zorg dat je de officiële opening door onze 
Burgemeester om 14.30 uur niet mist.  
 
Het bestuur 
 
 
 

Dankwoord 
*********** 

 
Lieve Achillianen, 
 
Tijdens de ziekte en na het overlijden van Mieke, hebben we zoveel hartverwarmende reacties gekregen, dat het bijna 
onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom middels de LK ontzettend bedankt voor de steun, het 
prachtige bloemstuk, en de mooie brieven en kaarten.  
Dan blijkt weer dat Achilles meer is dan een club, nogmaals veel dank.  
 
Namens families Van der Vlist en Van der Laaken 
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Trainers 
******* 

 
Trainersbegeleiding voor alle jeugdtrainers 
Voor dit seizoen zijn we op zoek gegaan naar nieuwe 
trainersbegeleiders. En die hebben we gevonden! Vier 
trainersbegeleiders gaan van start om alle jeugdtrainers en coaches te 
ondersteunen. De trainersbegeleider zal gevraagd en ongevraagd 
trainers ondersteunen op pedagogisch, didactisch en korfbal technisch 
vlak.  
 
Met deze stap willen we de nadruk leggen op nog meer plezier voor 
spelers en trainers én beiden helpen bij de ontwikkeling. Je staat er als 
trainer/coach niet alleen voor. Aanvullend op de trainersbegeleiding, is 
het ook mogelijk om een trainersopleiding te volgen. De F- en E-teams 
trappen dit seizoen af met de clinic ‘The Basics’, gegeven door 
sportcoördinator Tymen.  
 
De trainersbegeleiders 
Koos Verhage heeft eigenlijk geen introductie nodig. Hij zet zich al 
jaren op/in/naast het veld in voor Achilles, waarvan de laatste jaren als 
zeer gewaardeerd TC-lid. Komend seizoen is Koos ook weer te vinden 
op het veld; als trainersbegeleider van de D en C trainers.  
 
De F-trainers worden wekelijks begeleid door Rick Pot. Rick, al jaren trainer/coach en speler van Achilles 1, is ook geen 
onbekende voor de club. Met een sport en bewegen diploma op zak en als student Sportkunde, ziet hij de functie van 
trainersbegeleider als een juiste vervolgstap om zich als persoon verder te ontwikkelen. Verder zal hij, indien noodzakelijk 
en mogelijk, een rol blijven spelen in het coachen van F-teams.  
 

 
Tymen Mos, sportcoördinator bij WSDH, zal de komende periode de E-trainers en Kangoeroes begeleiden. Tymen werkt 
een aantal jaar als sportcoördinator bij verschillende korfbalverenigingen, waaronder Achilles. Mocht je hem op het veld 
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tegenkomen, spreek hem dan even aan om een praatje te maken! Hij is te herkennen aan het blauwe trainingspak met 
WSDH op de rug en een S op de borst.  
 
De trainersbegeleiders gaan per direct van start. We maken in oktober bekend wie de trainersbegeleiding van de A en B 
teams op zich neemt. Lijkt een functie als trainersbegeleider jouw ook wat? Of wil je meedenken en schrijven in de 
technische lijn van Achilles? Spreek dan 1 van de trainersbegeleiders aan of stuur een mail naar Tymen op 
tymen.mos@swsdh.nl 
 
Overige 
De trainersbegeleiders zijn toegankelijk voor iedereen die wat kwijt wilt, een idee wil delen of een bijdrage willen leren, 
en ze zijn er in het bijzonder voor de trainer/coaches. De aanspreekpunten voor organisatorische zaken en voor de 
ouders blijft de technische commissie (Bas voor A/B, Mieke voor C/D en Jamie voor de E/F/Kangoeroes). 
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 september 
1 oktober 
 

Reunie oud leden 
Opening nieuwe kantine 

  

 
 
 

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

 
Maassluis – Achilles 12-11 
Maassluis 2 – Achilles 2 11-15 
Oranje Wit 3 – Achilles 3 18-17 
Achilles 4 – KZ/Thermo4U 4 18-8 
Achilles 6 – DES 6 12-7 
Achilles 7 – Sporting Trigon 5 10-7 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Maassluis – Achilles 12-11 
Victum – HKV/Ons Eibernest 12-9 
Refleks – Sporting Trigon 15-12 
DES – Velocitas 12-13 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 2 2 0 0 4 34 24 10 
Victum 2 2 0 0 4 31 21 10 
Refleks 2 2 0 0 4 32 28 4 
DES 2 1 0 1 2 25 24 1 
Maassluis 2 1 0 1 2 24 32 -8 
Achilles 2 0 0 2 0 22 26 -3 
HKV/Ons Eibernest 2 0 0 2 0 25 29 -4 
Sporting Trigon 2 0 0 2 0 24 34 -10 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Maassluis – Achilles 
Zaterdagmiddag 17 september, veel regen, maar wij begonnen de wedstrijd met zon. We 
beginnen de wedstrijd scherp. Allemaal met 200% er in, want één keer verliezen was voor ons allemaal genoeg. De eerste 
paar minuten creëerden we veel kansen waardoor we in de 6e minuut 0-3 voor kwamen. Helaas gaan er de minuten daarna 
van de vele kansen nog maar weinig in. Hierdoor staan we in de rust 4-6. Na de rust gaan we met nieuwe energie de 
wedstrijd in en weten we wat ons te doen staat. We hebben afspraken voor de aanval en verdedigend blijven we scherp. 
Toch laten we in de eerste paar minuten 2 goals door waardoor we 6-6 gelijk komen te staan. Zonde, maar op dat moment 
is er nog niets verloren. Helaas doen we ons de rest van de wedstrijd tekort en scoren we niet zoals we weten dat we 
kunnen. De wedstrijd eindigt met 12-11 voor Maassluis. Zonde en heel erg balen, maar ja, tweede wedstrijd van het 
seizoen en nog vele te gaan. We hebben er weer veel van geleerd en we weten waar we aan kunnen werken. 't Is gebeurd 
en we gaan volgende week weer verder, want de energie en de strijdkracht hebben we en een leuke, talentvolle, gezellige 
selectie hebben we ook. 
 
Volgende week spelen we om 14:30 uur thuis tegen Victum en vóór ons speelt het tweede om 13:00 uur. 
 
We hopen volgende week ook weer op jullie support!  
 
Tot volgende week, 
Danique  
 
Maassluis 2 - Achilles 2: 
Daar gingen we weer met een paar auto’s richting Maassluis om onze 
2e wedstrijd van de competitie te spelen! We zaten allemaal in de 
auto te klagen over het weer. “Wat een kut weer, echt niet chill om te spelen” maar we mogen best zeggen dat we geluk 
hebben gehad met het weer tijdens de wedstrijd!  
 
1e helft van de wedstrijd was begonnen. Al snel merkte we dat we eigenlijk beter waren dan onze tegenstander Maassluis, 
er werden mooie goals gemaakt en er werd sterk verdedigd, als een echt team stonden we daar, met een stand van 4-9 
gingen wij de rust in. ( hadden natuurlijk meer goals mogen zijn, maar we mogen niet klagen 5 goals verschil, we zaten er 
lekker in)  
 
In de rust was het commentaar eigenlijk best positief, maar ook nog een klein aantal dingetjes waar we scherper op 
mochten zijn, zoals eerder keuzes maken wat je wel en niet doet) maar we kregen goede hoop weer dat we deze wedstrijd 
echt zouden gaan winnen met zijn allen!  
 
2e helft zijn we er tegenaan gelopen dat het toch niet helemaal zo makkelijk ging, zoals we dachten, helaas :( we waren 
minder scherp en goals maken ging niet zo makkelijk meer. We kregen het toch weer voor elkaar om het weer spannend 
te maken voor onszelf en ook voor de mensen langs de kant. Dit kunnen wij natuurlijk niet vergeten, de wissels die zijn 
ingebracht. Jamie die er in kwam en gelijk haar eerste schot en boem raak was die, was een super belangrijke goal en gaf 
ons weer een beetje het zetje om weer met elkaar voor de winst te gaan, maar niet vergeten Max natuurlijk, ook een onwijs 
goede invalsbeurt met ook 2 super belangrijke goals, wat we echt nodig hadden.  
 
Uiteindelijk hebben we met zijn allen als een team gestreden heel de wedstrijd lang en dat werd ons beloond door de 2 
punten die wij mee mochten nemen naar Den Haag. Super leuke pot gespeeld met zijn allen en daar stond echt een onwijs 
leuke groep en een groep die altijd voor elkaar willen werken!  
 
Voelt toch lekker om met de winst naar Den Haag te gaan, volgende week gaan wij weer met zijn allen knallen! ��� 
 
Vriendelijke groeten, 
Fay Looijenstein  
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Oranje Wit 3 - Achilles 3 
Tja een verslag schrijven nadat je met 1 punt van een slechtere ploeg hebt verloren gaat niet super makkelijk. Wel helpt 
het enorm dat we op een goede wedstrijd terug kunnen kijken. Goed in de zin van dat we in de stromende regen twee 
keer zo veel (17) als vorige week scoren. In de eerste helft hadden we snel een voorsprong van 2 goals welke we tot de 
rust vast hielden. Na de rust waren het terugdenkend toch echt de stippen die de doorslag hebben gegeven. 9 stippen 
waarvan de tegenstander er 7 maakt is eigenlijk niet tegenop te boksen. Des te knapper is het dat wij overwegend veld 
goals hebben gemaakt, als team ons zeer volwassen hebben gedragen en voor elkaar hebben gevochten. Hoewel dit zich 
(nog) niet doorvertaald naar resultaat in de stand heb ik er vertrouwen in dat dit snel zal volgen. Toppers we blijven 
doorgaan en we maken er met ze allen wat moois van! Gr, Fabian 
 
Groeten, 
 
Fabian van Hagen 
 
Achilles 4-KZ/Thermo4u 4 
Zoals gewoonlijk ontvingen wij om half 8 een appje van Tjitse dat luidde: "Matchday!" Achilles 4 tegen KZ/Thermo4u 
4 stond op het programma. Hopelijk stond het weer wederom aan onze kant en bleef de voorspeelde regen uit.  
Iets over 12e verzamelde we in de gehorige kleedkamer en moest de bal aangeven wie er aan het woord was. Van de 
coach van KZ 3 had ik vernomen dat het een lastige pot zou worden, maar niets was minder waar. We begonnen scherp, 
vochten voor de bal en de doelpunten vielen goed aan onze kant. Waarvan zelfs een omdraaiballetje van mij!!! Bo maakt 
een diepe buiging voor het applaus. Wat resulteerde in een 11-2 tussenstand.  
‘Dit is behoorlijk genant,’ hoor ik mijn tegenstander tegen de andere dame zeggen wanneer de doelpunten van hun kant 
ook in de tweede helft niet wilde vallen. Richting het einde lukte het dan toch op een paar afstandsschoten erin te gooien, 
maar het mocht voor hen niet meer baten.  
Na het eindsignaal prijkte de stand 18-8 op het scoorebord. Prima stand, als je het mij vraagt. De twee punten zijn weer 
binnen. Op naar de volgende!  
 
Bo 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KVS/groeneveld Keukens A1 13-12 
Avanti/Post Makelaardij A6 – Achilles A2 6-4 
IJsselvogels B1 – Achilles B1 10-5 
Achilles B2 – Phoenix B2 7-2 
KVS/Groeneveld Keukens B3 – Achilles B3 10-9 
Achilles C1 – KVS/groeneveld Keukens C1 3-7 
Achilles C2 – IJsselvogels C3 13-1 
Achilles D1 – KCR D1 7-1 
Avanti/Post Makelaardij D2 – Achilles D2 6-6 
Achilles D3 – KCC/CK Kozijnen D2 3-2 
Ni34euwerkerk E3 – Achilles E1 5-7 
ALO E2 – Achilles E2 3-8 
Achilles E3 – Dunas E2 3-4 
Valto F1 – Achilles F1 7-5 
ODO F1 – Achilles F2 11-6 
 
Na de zwaarbevochten overwinning vorige week tegen Maassluis, trad de D1 afgelopen weekend aan tegen KCR. Voor 
de coach een volslagen onbekende vereniging, nooit eerder tegen gespeeld of gecoacht. De enige informatie de we hadden 
was dat ze een week eerder net als wij een overwinning met minimaal verschil hadden geboekt. We gingen dus zonder 
verwachtingen de wedstrijd in. Zonder verwachtingen, maar wel met invaller Fiep, met Jarmo als dame en met Minka en 
Luuk op de bank, aangezien maarliefst drie D1-dames ontbraken. 
We begonnen aanvallend wat rommelig. Op de training zijn we wel even bezig geweest met waar iedereen moet lopen, 
maar al snel werd duidelijk dat daar nog wat meer aandacht voor mag komen. Dat wil niet zeggen dat we geen kansen 
kregen. Vrij vlot viel de 1-0 uit een rebound na een gemist schot van Jim, goed aangegeven door Philène. Verdedigend 
hadden we het goed onder controle en we wisten regelmatig de bal snel te onderscheppen. Hierdoor konden we lekker 
veel aanvallen, maar soms mag dit met iets meer geduld. In alle haast werden situaties waarop uitgebreid is getraind steeds 
over het hoofd gezien. Zonde, want het had een grotere voorsprong kunnen opleveren. 
Ook na de vakwissel hadden we het betere van het spel, maar wilde het aanvallend niet lukken. Dat lag zeker niet aan een 
uitstekend invallende Fiep, die vooral de heren veel kansen bood. Het vizier stond ondanks uitgebreid inschieten blijkbaar 
toch niet helemaal scherp. 
In de verdediging bleven we het KCR moeilijk maken, waardoor zij uiteindelijk min of meer onze hulp nodig hadden om 
vlak voor rust de gelijkmaker te produceren. Bij het uitwerken werd een dame over het hoofd gezien die de bal 
onderschepte en deze gelijk tot doelpunt promoveerde. 
Zo zochten we bij een 1-1 stand de kleedkamers op. Daar was het nog even wennen aan de nieuwe akoestiek, maar in de 
tweede helft liet de D1 zien dat de boodschap wel degelijk was aangekomen. Binnen 45 seconden had Achilles de bal 
onderschept, uitwerkt en na goed aangeven van Tim via een doorloop de 2-1 op het scorebord gezet (figuurlijk dan, want 
het scorebord hadden we nog niet aangesloten). Daarna schreeuwden invalcoach Rianne en ondergetekende zich steeds 
schoor om de spelers de geoefende situaties te laten herkennen. En herkennen is één ding, een tweede is hem goed 
uitvoeren. Dat lukte nog niet helemaal, al werden er wel een paar pogingen gewaagd, waarbij vooral Philène steeds zag 
waar de mogelijkheid lag en de bal vervolgens durfde te gooien. Voordat daar echter de 4-1 uit viel, had Philène een 
doorloop aangegeven die tot de 3-1 leidde. De 4-1 was een geoefende situatie, niet helemaal uitgevoerd zoals de bedoeling 
was, maar desalniettemin niet minder succesvol. 
Na de vakwissel kreeg het publiek wel een perfect uitgevoerde versie te zien, 5-1, waarbij tot mijn spijt de aangever in 
mijn aantekeningen ontbreekt. Verdedigend kwamen we af en toe goed weg met een KCR dat kansen misten. Het 
voorverdedigen moet dan ook nog wat verder worden geoefend en dan vooral het actief blijven bij de paal. 
De 5-1 bleef nog een tijdje op het scorebord staan. Dit kwam ook omdat we steeds schoten zonder afvang, waardoor we 
steeds snel de bal kwijt waren. Met nog drie minuten te gaan kwam Luuk erin, die daarmee bij teamgenootje Minka kwam 
te staan. Zij had in de rust Fiep vervangen en deed dat eveneens uitstekend. Koud in het veld knalde Luuk de 6-1 erin. 
Met een echte buzzerbeater werd uiteindelijk de eindstand op 7-1 bepaald. 
Fiep, Minka en Luuk, bedankt voor het invallen, jullie waren top! 
Rianne, bedankt voor het helpen coachen. 
Volgende week wacht VEO, dan mag het allemaal nog wat scherper, want zij zijn nu natuurlijk gewaarschuwd. 
 
 
  



 18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 19 
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles b2 - Phoenix b2 
We begonnen de wedstrijd aardig goed, in de eerste helft gingen de doelpunten er wel 
in. 
Phoenix deed het ook aardig goed zij maakte in de eerste helft 2 doelpunten, wij maakte 
er in de eerste helft 6 doelpunten. 
 
Na de rust begon natuurlijk de tweede helft, die ging minder goed onze doelpunten en die van Phoenix gingen er niet in. 
Er werden bij ons paar fouten gemaakt kwa gooien en vangen en toen raakte we wel een 
aantal vallen kwijt. 
We hadden heel veel schot kansen maar er ging er helaas maar 1 in, Phoenix hadden ook 
geen doelpunten meer. 
We hebben de wedstrijd gewonnen met 7-2 het was een hele goede wedstrijd. 
 
Lizzy 
 

Achilles E3 – Dunas E2 
Afgelopen zaterdag was het tijd voor de eerste thuiswedstrijd 
van de E3. Het was qua tijd even slikken, want de wedstrijd 
begon al om 09:15. Ondanks dit vroege tijdstip was het weer gezellig druk langs de lijn bij 
de E3. Deze week was ik zelf korfbalouder en de coaching was deze week in handen van 
Melissa en Quirina. Hoofdrolspelers Ella, Frederique, Olivia, Jase en Brandon hadden er 
weer zin in en dat was te zien! De E3 ging net zoals vorige week flitsend van start. Het eerste 
kwart werd afgesloten met een 2-0 voorsprong; aan een regenachtig Pomonaplein was er 

spreekwoordelijk geen wolkje aan de lucht. 
 
In het tweede kwart ging Dunas meer op de doorloop spelen en dat was verdedigend even wennen voor de E3. 
Aanvallend werd er net zoals vorige week te veel de lange bal gekozen, waardoor er minder aangevallen kon worden dan 
in het eerste kwart. Dunas scoorde wel, waardoor de rust werd bereikt met een 2-1 stand. 
 
Vlak na rust werd het 3-1 en ingepakt in een regenjas was het qua humeur zonnig bij ondergetekende. Het opzetten van 
de aanvallen ging na de 3-1 prima bij de E3, maar de uiteindelijke schoten misten scherpte en verdedigend kregen ze het 
ook druppelsgewijs zwaarder. Helaas werd het zonnige humeur steeds donkerder, want na de 3-2 viel de 3-3 en de klok 
tikte ritmisch met de druppels naar het einde van de wedstrijd. Vlak voor tijd werd het ook nog 3-4 en dat was helaas ook 
de eindstand.  
 
Ondanks de nederlaag was het weer leuk om de bende van 5 te zien spelen; dingen van de training zijn terug te zien in de 
wedstrijd en het zal denk ik ook niet lang meer duren tot ze uit de openingsbal scoren en/of dat de eerste doorloop er in 
zit. De teamgeest wordt met de week sterker en het allerleukste? Dat zijn ze zelf natuurlijk! 
 
Leon 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Op 22 september hebben we 2 jarige. Het zijn Jill Hollander en Fleur Verwijs. 
Jill wordt 15 en Fleur 12. 25 september is Soiphie Verbaan jarig en wordt dan 7. 
De laatst deze week is Lynn Huisman, zij wordt 14 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige verjaardag. 
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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 

 
Aangemeld als lid: Matthijs (M.W.G.) Brouwer 
 Den Haag 
 Geb.datum: 24-12-1999 
 
 Laura (L.S.) de Joode 
 Rotterdam 
 Geb.datum: 21-06-2001 
 
Aangemeld als recreant per 01-10: Marjoelein (M.M.) Hoevenaars 
 Den Haag 
 Geb.datum: 30-09-1988 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Snoepreisje 
 
U weet ongetwijfeld wat een snoepreisje is. 
Zo een reisje just for the fun, het heeft niets om het lijf, het dient geen enkel doel, het wordt aangeboden en kost je niets. 
Meestal lekker naar een exotisch land en uiteraard per vliegtuig en niet economy class maar first class en als een beetje 
tegenzit, geen plaats of zo dan maar met een ontevreden blik business class maar altijd nog zeer redelijk te doen. 
Aangekomen, naar een 5 sterrenhotel waar je met alle egards wordt behandeld, ontbijtbuffet waar niet overheen te kijken 
is wat betreft hoeveelheid, 's middags ergens iets eenvoudigs buiten de deur en 's avonds een 5 gangen diner met een 
wijntje (en zeker geen chateau migraine). 
Na nog een afzakkertje aan de bar naar je suite waar het bed al opengeslagen ligt met een goddelijke bonbon op het 
hoofdkussen. 
In mijn werkzame leven werd zoiets nog wel eens aangeboden aan iemand die 40 jaar het desbetreffende bedrijf gediend 
had en voortgestuwd had in de vaart der volken. 
Dit is allemaal verleden tijd want hiervoor is geen budget meer omdat alle zeilen 
bijgezet moeten worden om het hoofd boven water te houden. 
Ik zou 3 pagina's vol kunnen schrijven over relatiegeschenken die aan grote 
klanten werden gegeven rond de kerst en oud en nieuw. 
Om paal en perk te stellen aan dit soort van omkoping mochten 
relatiegeschenken alleen nog bij het bedoelde bedrijf geleverd worden en niet op 
naam van de inkoper en werden dan onder het personeel verdeeld.  
Om dit te omzeilen werden de grote en soms exotische cadeaus geleverd op het 
privéadres van de inkoper dus probleem opgelost. 
Om nog in aanmerking te komen voor een snoepreisje moet je zorgen om in de 
tweede kamer als raadslid gekozen te worden of in iets mindere mate als 
gemeenteraadslid want de gemeentes kunnen er ook wat van. 
Er is niets zo gemakkelijk om geld dat niet van jou is ( gemeenschapsgeld) uit te 
geven aan dit soort snoepreisjes want geld spreekt geen rol. 
Zeer recentelijk zag ik op TV een afvaardiging van de tweede kamer onder het mom van werkbezoek rondlopen in 
Curaçao en even later in Suriname. 
Heerlijk ontspannen met de handjes in de zakken zonnetje op de donkere krullenbol zag ik groen links ideoloog Jesse 
Klaver daar rondstappen om zich te laten informeren over het slavernijverleden want dat was hem toch nog niet helemaal 
duidelijk , begrijpt U. 
Hoe is hij daar gekomen, op de fiets en later per roeiboot met Mevr Ouwehand achterop en samen aan de riemen want 
het milieu belasten is tenslotte uit den boze. 
Bij 1 voorvrouw of voorman Sylvana Simons want ik wil voorkomen dat ik iets verkeerd zeg was er ook (vandaar Bij 1) 
en volgens mij weet zij er alles van want zij heeft het in de kamer nergens anders over dan slavernij en racisme en natuurlijk 
een geldelijke vergoeding plus excuus. 
S.P. Mevr Renske Leyten zal niet in een jeugdherberg of bij Y.M.C.A geslapen hebben maar zich solidair hebben verklaard 
met de gehele meute om te voelen hoe het leven boven de armoedegrens was. 
D 66 had volgens mij zelfs 2 afgevaardigde meegenomen want het kan niet op en ook de andere partijen gaven acte de 
presence. 
Onze nationale heldin BBB Caroline heb ik niet gezien maar die is anders ook niet vies om in de picture te staan. 
Leve de snoepreis en vooral naar verre orden. 
 
Ik bedoel maar wil je ooit op kosten van de belastingbetaler een snoepreisje maken zorg ervoor dat je hoog in een politieke 
partij geraakt en succes verzekerd. 
Wij gaan een paar daagjes voor eigen rekening naar Brugge of Trier wat heel leuk is en je hoeft geen dank je wel te zeggen. 
 
groetjes 
Elly en Rene 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.00 uur Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E4 
 09.00 uur Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E2 
 09.10 uur Achilles D1 – VEO D1 
 10.00 uur Achilles F2 – Maassluis F1 
 10.05 uur Achilles E2 – Die Haghe E2 
 10.10 uur Achilles B1 – Korbis B1 
 11.25 uur Achoilles B3 – Phoenix B3 
 11.30 uur Achilles 3 – Swift 2 
 12.40 uur Achilles 6 – Thor 2 
 13.00 uur Achilles 2 – Victum 2 
 14.30 uur Achilles - Victum 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week za 01, zo 02 oktober 
 

 
Geen wedstrijden!! 

 
 

 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
19-09 Anneke Zoutendijk 
26-09 Coby Linse 
03-10 Marian Lijmbach 
10-10 Olga van Reijn 
17-10 Majka Deurloo 
24-10 Ilonka van Hagen 
 
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! 
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