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Ready, set, go! 
************* 

 
Wolken en wind verdrijven vandaag de klamme lucht van de afgelopen week. Nog 
even en dan maken de Mediterraanse temperaturen definitief plaats voor de 
weersomstandigheden die we in Nederland meer gewend zijn. De zomervakantie is 
dan ook alweer voorbij. De meeste koffers en tassen zijn uitgepakt, de zwembroeken hangen nog aan de lijn te drogen. 
Het paars-gele bandje om mijn rechter pols herinnert nog aan de laatste dagen vrij van werk. Als het stoffen bewijs van 
Lowlands 2022 te veel gaat ruiken, moet de schaar erin en is het definitief over met de pret. Het normale leven begint 
weer  
 
(Kan niet geloven dat dit de zomer was 
Nog één keer naar buiten 
Nog één keer 'dr af 
Nog een laatste witte was) 
 
Hoewel, normaal? Zo aan de vooravond van een nieuw en bijzonder seizoen zijn verwachtingen al hooggespannen.  
 
Haal je het team waar je in wilt spelen of val je af? Hoe vergaat het Achilles 1 onder Marco Swikker en Teun Voskamp 
in de Overgangsklasse? Wordt er op tijd een trainer/coach voor je ploegje gevonden? Wat heeft het honderdste jaar van 
Achilles voor moois in petto? Hoe snel voelen we ons thuis in de nieuwe kantine? Hoeveel kampioenschappen kunnen 
er worden toegevoegd aan de palmares? Had ik beter toch voor die schoenen gekozen die net iets lekkerder zaten of is 
m'n tegenstander onder de indruk als hij of zij achter me aanrent en de onderkant van mijn zolen ziet? Wie gaat er met 
wie mee naar huis aan het eind van de HKF-Vrienden van Alsem? Gaat corona nog roet in het eten gooien? Zit de 
kantine stampensvol en moét de komende JAV wel online omdat we het quorum niet kwijt kunnen? Kunnen we niet 
naar uitwedstrijden buiten de stad omdat de wegen door boze boeren zijn geblokkeerd of omdat we ons op de fiets 
moeten verplaatsen omdat de benzine niet meer te betalen is? 
 
Ook de Team 6-app is uit z'n zomerslaap gekomen. De oefenwedstrijd tegen Ondo ging niet door. Voor de 
verandering eens niet omdat Team 6 geen ploeg op de been kon brengen. Het afzeggen voor de competitiewedstrijden 
is dan ook alweer in volle gang, hoewel vijf van de zes wedstrijden zondermeer doorgang lijken te kunnen vinden. AR's, 
houdt je telefoon in de gaten! Daarbij, als je op een zaterdag je verjaardag viert: vertel het niet aan Henk, anders komt 
hij langs (en is Team 6 dus een heer kwijt). En hij drinkt al je bier op. Je bent gewaarschuwd.  
 
Top vier zit er de komende najaarscompetitie wel in voor het sterrenteam van Achilles. Met DES 6, OZC 3 en Thor 2 
(dat wordt vast weer oplopen) zal de tegenstand op z'n minst uitdagend zijn. Maar alles ligt nog open, alles is nog 
mogelijk en dromen mag altijd! 
 
Welk hoofdstuk voegt Achilles toe in deze jaargang? Dat verhaal kan zomaar hier beginnen. 
Of verteld worden op deze plek waar Tom, Frits, Hans, Wout, Rinus, Leon, Lena, Steven, 
Peter F., Desiree, Bart, Peter Z., Mandy en Dionne in de hoofdartikelen beschrijven wat 
binnen en buiten de vereniging leeft, opvalt en opgeschreven moet worden.  
 
Ik wens jullie, naast een seizoen om nooit te vergeten, veel leesplezier op deze plek en wens 
ook de schrijvers van de hoofdartikelen, wedstrijdverslagen en al wat meer gedeeld moet 
worden veel inspiratie toe! 
 
Groeten, 
Erwin de Laleijne  
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John Moulijn overleden 

 
Van zijn vrouw Gretie kregen wij onlangs het bericht dat John 
Moulijn op 23 juni jongstleden op 96-jarige leeftijd is overleden. John 
werd lid van Achilles op 1 februari 1937, en groeide uit tot één van de 
beste aanvallers die het Achillesshirt hebben gedragen. Hij speelde bij 
Achilles, net als Gretie, die in 1948 lid werd, tot zijn werk als 
vliegtuigbouwkundig ingenieur hem eerst naar Amstelveen en daarna 
naar Seattle voerde, waar hij tot zijn pensioen bij Boeing werkte. 
Bij het vijfenzeventigjarig jubileum van Achilles waren John en Gretie 
aanwezig. Zij hebben toen de tijdcapsule ingegraven in het veld, die 
we over vijftig jaar weer zullen openmaken. 
Wij herdenken John met veel warmte.  
 
Het bestuur 
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In memoriam Mieke van der Vlist-van der Laaken 

 
11 augustus bereikte ons het zeer trieste bericht dat ons lid Mieke van der Vlist-
van der Laaken op de veel te jonge leeftijd van 67 jaar is overleden.  Weliswaar 
tobde zij al enige tijd met haar gezondheid, maar het ergste gevaar leek 
geweken toen plots haar het noodlot trof. 
 
Mieke werd in 1963 lid en maakte deel uit van de eerste pupillenploeg die 
Achilles rijk was. 
Haar teamgenootjes waren onder andere Frank Muller, Kees Vermeulen en 
Ingrid van den Haak, bekende namen uit de historie van Achilles, met wie zij 
op de zolder van de Abrikozenstraat menig cola en chips feestje vierde, met 
vaak een potje  tafeltennis dat Mieke bijna altijd wist te winnen. 
Mieke was een voortreffelijk korfbalster, zij beschikte over een feilloze 
baltechniek en koppelde dat aan een enorm spelinzicht. Zij werd met de A-
ploeg kampioen van Rijndelfland en speelde talloze jaren in ons succesvolle eerste uit de jaren 70/80, waarin zij niet 
alleen als ondersteunende dame een hoofdrol vervulde, maar ook haar goede schot kon laten gelden. Dat zij haar 
inspanningen dikwijls met een heftige hoofdpijn moest bekopen stond haar fanatisme niet in de weg. Mieke was een 
doorzetter. 
Zij  was jarenlang lid van Technische Commissie en als wedstrijdsecretaris ‘micro’ maakte zij in 1980 deel uit van het 
bestuur. 
Samen met schoonzus Linda heeft zij vele ploegjes getraind en gecoacht en daarbij talrijke talentjes de kneepjes van de 
korfbalkunst bijgebracht. 
De laatste jaren bleef zij Achilles trouw volgen, vaak met wijlen moeder Annie in haar gezelschap. 
Mieke was een buitengewoon lief en meelevend mens, die ook in staat was haar grenzen kenbaar te maken als haar iets 
niet beviel. 
Wij bewaren hele warme herinneringen aan onze Mieke en zullen haar enorm missen. 
We wensen Ben, Erik en Claire, Ton en Jeanne en Linda veel sterkte bij het verwerken en dragen van dit grote verlies. 
 
Het Bestuur 
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Van het Bestuur 
************** 

 
 

Contributie 2022 - 2023 
 

Categorie   Leeftijdsgroep   Per maand 

Senioren   19 jaar en ouder   €      34,76  

Junioren   15 t/m 18 jaar   €      26,47  

B-Aspiranten   14 t/m 15 jaar   €      22,46  

C-Aspiranten   12 t/m 13 jaar   €      22,46  

D-Pupillen   10 t/m 11 jaar   €      22,46  

E-Pupillen   8 t/m 9 jaar   €      22,46  

F-Pupillen   6 t/m 7 jaar   €      10,28  

Kangoeroes   3 t/m 5 jaar   €      10,28  

Niet spelende leden   19 jr en ouder   €      11,89  

Recreanten   n.v.t.   €      10,28  

SeniorenFit   n.v.t.   €      10,00  

G-korfbal   n.v.t.   €      10,28  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Roel Westgeest 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.hkvachilles.nl/over/contributie
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De wedstrijdsecretaris 
******************** 

 
De zomervakantie is nog niet voorbij en ondertussen zijn alle voorbereidingen voor de competitie in gang gezet. Het 
trainingsschema is klaar om gepubliceerd te worden en ook de wedstrijden voor de competitie die aanstaande is, zijn 
gepland. Kortom, we zijn er weer helemaal klaar voor! Op een klein dingetje na. 
 
Jarenlang heeft Achilles mogen rekenen op een vaste groep wedstrijdsecretarissen: Claudia, Nicole, Bianca, Majka, 
Ilonka en Rianne. Zij zorgden er elke week weer voor dat alle ploegen compleet zijn en niet zonder reserves op stap 
gaan. Helaas hebben Ilonka en Rianne na jarenlange vrijwillige inzet aangegeven per aankomend seizoen te stoppen. Zij 
samen waren verantwoordelijk voor de B- en A-ploegen. We zijn dus op zoek naar nieuwe krachten die ons team willen 
versterken. 
 
Wat houdt de functie in? 
Je bent aanspreekpunt voor de spelers en de coaches van de B- en A-ploegen (totaal 5 ploegen). Zo komt het wel eens 
voor dat spelers niet kunnen spelen door ziekte of andere belangrijke activiteiten tijdens het speelweekend. In dat geval 
kan het zo zijn dat er een invaller of reserve uit een ander team aanwezig dient te zijn. Door contact te zoeken met de 
spelers probeer je de opstelling weer rond te krijgen. Soms komt het voor dat een wedstrijd dient te worden verzet. Dit 
om uiteenlopende redenen. In dat geval dient er te worden geschakeld met beide ploegen en commissie wedstrijdzaken 
om een nieuw moment in te plannen. 
 
Wat is de tijdsinvestering? 
Volledig afhankelijk van het aantal zieken/afwezigen. Zo kan het voor een heel weekend binnen enkele minuten 
geregeld zijn en soms is het een wat grotere puzzel. Je staat er in ieder geval nooit alleen voor, want de andere 
wedstrijdsecretariaten denken graag mee! 
Daarnaast is het prima mogelijk de functie samen met iemand anders te delen.  
 
We zijn op zoek naar iemand die: 

- Een groot hart heeft voor de sport. Mocht je de ploegen nabij staan, dan is dat helemaal mooi! 
- Communicatief vaardig is. Er wordt voornamelijk gecommuniceerd via Whatsapp en door telefoongesprekken. 
- Wil werken met Sportlink, onze digitale competitieplanner en ledenbestand. 
- Het fijn vindt te werken in een team van andere secretariaten en commissieleden van wedstrijdzaken. 

 
Wat hebben we je te bieden: 

- Een groot netwerk binnen onze mooie club en daarbuiten. 
- Het werken in een betrokken team. 
- Coaching en ondersteuning. 
- Heel veel waardering vanuit coachen en spelers van de A en B. 

 
Heb je nog geen vrijwilligerstaak binnen Achilles en lijkt bovenstaande taak je leuk? Schiet dan gerust één van onze 
teamleden aan, namelijk: Claudia Hollander, Nicole Brusse, Majka Deurloo, Bianca, Twan de Raad, Jaap Baak, Marinus 
Stulp, Ilan Verboom, Natalie van der Veen en Sten Verleg. Tevens bereikbaar via wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
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Nieuwe spelregels 
**************** 

 
Met ingang van 1 september 2022 heeft de Internationale Korfbalfederatie (IKF) een aantal spelregels gewijzigd. Deze 
spelregelwijzigingen gelden ook voor onze competitie. De IKF heeft onder andere scheidsrechtersduo’s geïntroduceerd 
en toevoegingen gedaan wat betreft het doorspelen als er een speler op de grond ligt, de golden goal, de time-out en 
spelersvervanging. 
 
Scheidsrechtersduo’s (pargraaf 4.6) 
De IKF heeft scheidsrechtersduo’s geïntroduceerd. Beide scheidsrechters zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van taken. 
Dit is met name gewijzigd in paragraaf 4.6, maar komt ook op andere plekken terug. In de Nederlandse competitie 
zullen er in een aantal klassen nog wel assistent-scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en 
Korfbal League 2 zal alleen met duo’s worden gefloten. 
 
Speler op de grond (paragraaf 4.6.b) 
In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een 1-schotsregel was. Dit is echter geen 
onderdeel van de spelregels. Er mag gewoon worden doorgespeeld. Vanaf nu staat in de spelregels dat het spel gestopt 
moet worden als een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact niet onmiddellijk kan opstaan en in een positie 
blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de 
zijlijn op de grond ligt is geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich ergens anders bevinden. 
 
Golden goal (paragraaf 5.3) 
Bij de golden goal-verlenging is een toevoeging gedaan om te verduidelijken welk team de bal krijgt als het laatste schot 
voor de zoemer een doelpunt en een gelijke stand oplevert. Het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, krijgt bij de 
start van de golden goal-verlenging het balbezit. 
 
Time-out (paragraaf 5.8) 
De paragraaf over de time-out is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Als de coach het time-outverzoek indient terwijl het 
spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de herstart, 
wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek 
kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ‘time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. 
Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende 
spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en toegekend.’ 

 
 
Spelersvervanging (paragraaf 5.9) 
De paragraaf spelersvervanging is uitgebreid met de volgende tekst: ‘Indien de coach het vervangingsverzoek indient 
wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór 
de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: de vervangende 
speler staat klaar op het vervangingsvlak én het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd 
hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een vervangingsteken aan de scheidsrechter te communiceren 
voordat het spel wordt hervat. Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt 
bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter medegedeeld en toegekend.’ 
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TC 
*** 

 
URGENT!!!  TRAINER/COACHES GEZOCHT!!! 

*********************************************** 
 
Vanaf maandag gaan alle teams eindelijk weer van start met trainen en zaterdag hebben de meeste jeugdteams ook al 
een oefenpotje. Er zijn echter nog een aantal teams die met smart op een leuke trainer/coach wachten. Dit zijn de B3, 
C2, en de E4. We kunnen deze kinderen toch niet aan het seizoen laten starten zonder begeleiding? Wij zijn Achilles, 
meer dan een club, dus meld je aan en help deze teams uit de brand! Hieronder meer info daarover. 
 
Voor de B3 zijn we dus nog op zoek naar een leuke trainer/coach. Wie heeft er zin 
om deze gezellige club jongens en meiden training te geven en/of te gaan coachen? Als 
je maar 1 avond training kan geven of juist alleen kan coachen laat het dan ook weten. 
Ze trainen op dinsdag en vrijdag van 19:00 uur tot 20:00 uur. 
 
De C2 is ook op zoek naar een trainer/coach. Dit team is net als de B3 een erg 
gezellige club kinderen die met smart zitten te wachten op een lieve trainer/coach. Ook 
hier geldt weer: Kun je alleen training geven of alleen coachen, laat het weten we passen 
er een mouw aan. Ze trainen op dinsdag om 18:00 uur en op donderdag om 18:30 uur. 
 
Ook de E4 zoekt nog een trainer/coach. Dit team bestaat voornamelijk uit nieuwe kinderen die we natuurlijk een 
fijne start willen geven bij Achilles. Dit gaat echter niet als zij geen trainers hebben. De E4 traint op dinsdag van 18:00 
uur tot 19:00 uur en op donderdag van 17:30 uur tot 18:30 uur.  
 
Help jij de Achillesjeugd uit de brand?  
Laat het dan snel weten aan Mieke Deurloo (0634882188) 
 
Groeten van de TC 
 
 

Trainersinvulling jeugdteams 
*************************** 

 
We zijn ontzettend blij dat we weer bijna 30 jeugdtrainers hebben gevonden! Zij gaan komend seizoen met veel plezier en enthousiasme onze 
jeugdteams begeleiden. En dat is goed nieuws voor onze vereniging! 
Nog niet alle teams zijn ingevuld. Er zijn nog een paar gesprekken gaande, maar er kunnen altijd trainers bij. Mocht je een rol voor jezelf 
zien: neem contact op met de TC via tc@hkvachilles.nl. 
 
A1: Marieke en Noa B. 
A2:  Stef en Alana 
B1: Sander S. en Sterre 
B2: Romy, Cino en Quincy 
B3: nog in te vullen 
C1: Danique en Noah de Br. 
C2: nog in te vullen 
D1  Joost en Rosanna 
D2  nog in te vullen 
D3  Jaap 
E1: Tjitse, Bas en Esmee 
E2: Daphne, Yara en Demi 
E3: Quirina, Léon en Melissa 
E4: nog in te vullen 
F-groep:  Jill, Paivi, Lucas H. en Jim 
 
Bedankt! 
 
Koos 
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Nieuw trainingsschema 
Selectie 1 + 2 Dinsdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

3 Dinsdag 20:30 - 22:00 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

4 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

5 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

6 Donderdag 20:00 - 21:00 Gras 
7 + Recreanten Vrijdag 20:00 - 21:00 Kunstgras 1 

    A1 Dinsdag 19:00 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1 

A2 Dinsdag 19:00 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1 

    B1 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

B2 Dinsdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

B3 Dinsdag 19:00 - 20:00 Gras 

 
Vrijdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

    C1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

C2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

    D1 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 2 

D2 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 2 

D3 Maandag 18:30 - 19:30 Kunstgras 2 

 
Vrijdag 19:00 - 20:00 Kunstgras 1 

    E1 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 1 

E2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 1 

E3 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 2 

E4 Dinsdag 18:00 - 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 17:30 - 18:30 Kunstgras 2 

    F1  Dinsdag 18:00 - 19:00 Gras 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Gras 

F2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Gras 

 
Donderdag 18:00 - 19:00 Gras 
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Van de KC 
********** 

 
We zijn naarstig op zoek naar een of twee extra vrijwilligers voor de wasploeg (man-
vrouw, maakt ons niet uit) 
Heb je altijd al onderdeel willen uitmaken van onze vereniging, en is wassen je sterkste punt! 
Dan hebben we de ideale functie voor jou! 
je rouleert met 4 collega’s, en zorgt dat de hand- en theedoeken uit de kantine weer heerlijk fris zijn! 
Appeltje-eitje, maar onmisbaar. 
Reageren kan naar kc@hkvachilles.nl  
Vast bedankt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:kc@hkvachilles.nl
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Jubileum 
******** 

 
Het is een feit! Ons jubileumjaar is afgelopen zondag afgetrapt door onze jeugd, we kunnen misschien beter zeggen 
afgesprongen.... We zijn afgelopen zondag namelijk met de jeugd naar Jumpsquare geweest in Rijskwijk. Wat ons betreft 
een geslaagde eerste activiteit.  
In onderstaand bericht vind je alle informatie die je nodig hebt over ons aanstaande jubileumweekend van donderdag 
29 september tot en met zondag 2 oktober. We gaan ervan uit dat dit weekend al lang en breed in de agenda's geblokt 
staat. Al je andere activiteiten zijn natuurlijk afgezegd en de oppas is geregeld, zodat je overal bij bent! Ook kan je je 
onderaan dit bericht inschrijven voor alle activiteiten! Wacht hier niet te lang mee. 
 
Donderdag 29 september: (Oud-)Ledenreünie 
We beginnen met een activiteit voor degenen die het grootste gedeelte van ons 100-jarig bestaan hebben meegemaakt. ;-
) Een trip down memory lane voor alle (oud-) Achillianen van 55 jaar of ouder: herinneringen ophalen tijdens de (oud-
)ledenreünie-lunch. 
Alle genodigden en mensen die zich aan hebben gemeld hebben inmiddels al meer informatie ontvangen over deze 
middag. Om 11.30 is de inloop en om 12.00 start de lunch. 
 
Vrijdag 30 september: Hapjesavond & Pubquiz 
Vrijdagavond is de officiële aftrap van een feestelijk jubileumweekend. Zie het als een groots gezamenlijk kerstdiner, 
maar dan in september! We genieten van elkaars gezelschap én de door iedereen klaargemaakte hapjes. We leggen 
daarmee vast een goede bodem voor de aansluitende activiteit: de Pubquiz!  
De start van de hapjesavond is om 18.00. Als je je via het aanmeldformulier aanmeldt voor de hapjesavond dan kan je 
daar gelijk opgeven wat je mee neemt. Iedereen neemt een hapje mee voor ongeveer 8 personen. De hapjesavond is in 
principe nog voor alle leeftijden. De aansluitende Pubquiz is voor iedereen van de A tot aan de senioren. De Pubquiz 
start om 20.30, via het aanmeldformulier kan je je aanmelden voor de quiz en kan je gelijk doorgeven met wie je in een 
team zit. Je mag met maximaal 5 personen in 1 team. 
 
Zaterdag 1 oktober: Achilles’ 100ste verjaardag 
THE DAY! Wie de 100 kaarsjes moet uitblazen is nog de vraag, maar de activiteiten voor de eerste eeuw-verjaardag van 
onze club zijn wel al bekend. 

• Hoewel gezelligheid, eten en drinken een belangrijk onderdeel van ons bestaan als club zijn… Blíjven we 
natuurlijk ook een sportvereniging. In de ochtend is er daarom een sportieve familieochtend, met activiteiten 
en spellen voor jong en oud. Deze ochtend zal starten vanaf 10.30 en is voor alle leeftijden. Een exact 
spelschema voor de ochtend volgt nog.   

• Wat is er een mooier moment voor de officiële opening van ons nieuwe clubgebouw, dan de 100ste verjaardag 
van Achilles? Hoog bezoek, een lintje doorknippen, een glaasje bubbels, een schaaltje bitterballen… Je kent het 
wel! Om 14.30 zal de burgemeester ons clubhuis officieel openen.  

• Het jubileumweekend zal voor de meeste Achillianen een korfbalvrij weekend zijn, toch moeten een aantal 
mensen wel écht aan de bak! ’s Middags is een wedstrijd tussen de vedettes uit de gloriedagen én het dan 
huidige eerste van Achilles. Eens zien wat die vedettes nog op de mat kunnen leggen, tegen de fitte kanjers uit 
ons vlaggenschip…De wedstijd der wedstrijden zal plaatsvinden van 16.00-16.45 onder leiding van Edje.   

•  
• Maar ’s avonds, ’s avonds gaat het spreekwoordelijke dak er natuurlijk pas écht af. Een grandioos feest met 

verschillende food trucks, een optreden van de leukste coverband van ons land én de aanwezigheid van vele 
Achillianen natuurlijk. De foodtrucks (hamburgers of Indonesisch) zijn er vanaf 17.30. Het feest van de eeuw 
begint om 20.00 tot 01.00. Het feest is voor alle leeftijden.  

•  
Zondag 2 oktober: Katerbrunch 
Katers zijn maar tijdelijk… Maar herinneringen voor altijd! Om de hoofd- en keelpijn iets te verzachten, maar vooral 
om de geweldige avond na te bespreken en her te beleven, is er op zondag een heerlijke katerbrunch. Herinneringen 
ophalen, verloren stemmetjes smeren en wellicht het een en ander samen opruimen… Het jubileum feestweekend 
sluiten we samen af! De katerbrunch start om 11.30.  
 
Om je aan te melden voor al deze activiteiten vragen we je om (per persoon, dus voor ieder gezinslid apart!) 
onderstaand formulier in te vullen: 
 
Aanmeldformulier voor het jubileumweekend van Achilles 
  

https://forms.gle/SwgWXV6uFseEsUe76
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 september 
1 oktober 
 

Reunie oud leden 
Opening nieuwe kantine 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 
 

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

 
Voordat ik met de verjaardagen van deze week begin wil ik eerst 
mijn excuus aanbieden aan Jasmijn de Jong.  Zij was 8 augustus 
jarig en heeft niet vermeld gestaan in het krantje. 
Sorry Jasmijn, alsnog gefeliciteerd en ik hoop dat je een gezellige 
dag heb gehad. 
Dan de jarige van deze week: we beginnen op 31 augustus dan viert 
Sela Molenaar haar 11e verjaardag. 
Op 1 september viert Joanne van Kaam haar 13e verjaardag Op 2 
september feest bij Stella Woestenburg en Zinedone Fakir. Stella 
wordt 16 en Zinedone wordt 12 jaar. 3 september viert Jim Peeters 
zijn 14e verjaardag en als laatste deze week viert Olivia Jarmehamed 
haar 9e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!! 
 

Definitieve jeugdteams 
********************* 

 
 
A1  

  
A2 

       Quin Floor 
 

Melissa Sanne 
      Thijs Demi B. 

 
Silja Bibi 

      Mick Paivi 
 

Stella Malou 
      Shane Jill 

 
Elise Kimberly 

      
   

Femke 
       

           
           B1 

  
B2 

  
B3  

    Björn Esmee 
 

Lucas L. Bo 
 

Justus Bregje 
   Jim P. Manelle 

 
Dirk Lizzy 

 
Siemen Jalien 

   Lucas H. Lynn 
 

Erik Lisette 
 

Teun Demi 
   Jens Kiki 

 
Viggo Sophie B. Jasper Resa 

   Bradley Tehzeeb 
  

Lena 
  

Malek 
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           C1  
  

C2 
       Niels Layla 

 
Jez Lianne 

      Joe Fleur 
 

Sem M. Almes 
      Semm H. Lola 

 
Mika Donya 

      Lars Vera 
 

Aiden 2e jaars D dames vallen wekelijks in 
   

 
Britt 

 
Mitchell 

       
   

Zinedine 
       

    
  

      
           D1 

  
D2 

  
D3 

    Jim v L. Roos 
 

Tygo Sophie D. Robin Isa 
   Xander Noa P. 

 
Luuk D. Fiep 

 
Klaas Liz 

   Fedde Celine 
 

Dwayne Minka 
 

Jonathan Paschalia 
   Jarmo Soe 

 
Luuk W. Mila 

 
Jonah Leah 

   Tim de J. Philène 
 

Vincent Marley 
 

Owen Sela 
   

    
Imke 

 
Kik Feline 

   
       

Emily 
   

           E1 
  

E2  
  

E3 
  

E4 
 Jelte Julie 

 
Teun Milou 

 
Brandon Frederique Mels Helena 

Jonne Hanna 
 

Kenz Ashlyn 
 

Vigo Olivia 
 

Hadi Juna 

 
Faylinn 

 
Boris Lauren 

 
Jase Ella 

  
Roos 

           
           F1 

  
F2 

  
F3 voorlopig alleen trainen 

  Aiden Dionne 
 

Mick Jasmijn 
 

Jeremy Anna 
   Jason Selah 

 
Tos Lara 

 
Dex Caat 

   
 

Evi 
 

Boas 
  

Ilja Sarah 
   

 
Sophie 
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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 

 
Adreswijziging: Annette en Peter Lievaart naar: 
 Landrestraat 829 
 2551 BJ  Den Haag 
 Tel: ongewijzigd 
 
 Jarreth Chang naar: 
 Gravin Hildegardelaan 11 
 2553 MH  Den Haag 
 Tel: ongewijzigd 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Marianne Kasten 
 Michael Matla 
 Wesley Smit 
 Henk Kop 
 
Aangenomen als lid: Tim de Jager (Achilleslidnr. 3169) 
 Aiden van Dijk (Achilleslidnr. 3170) 
 Roos de Jong (Achilleslidnr. 3171) 
 
Aangemeld als lid; Fay (F.) Looijenstein 
 Den Haag 
 Geb.datum: 07-11-2002 
 
 Kik (K.R.) Noppe 
 Den Haag 
 Geb.datum: 23-05-2012 
 
Heraangemeld als lid: Gerald (G.S.) van Dijk 
 Den Haag 
 Geb.datum: 18-06-1983 
 
Overgeschreven naar recreant: Remko ter Weijden 
 
Bedankt als lid: Patrick Beekhuizen 
 Merel Gross 
 Ivy van Giffen 
 Citlali Sip 
 Nosa Iyawe 
 Vigo Poort 
 
Bedankt als recreant: Eva van Amelsvoort 
 
Olga 
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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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hkvachilles.nl/uploads/2021-10/3182f9b80bd54081cb6dee4d7adc2e41_default.jpeg
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