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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 
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Contactpersoon Kantinecommissie 
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 Bij aanvoerder ploeg of 
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Wedstrijdsecr. A/B zaal 
 e-mail: 
 ab-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 e-mail: 
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Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 e-mail: 
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Voorzitter TC 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Margot van Loon 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Nieuwe seizoen, nieuwe regels 
**************************** 

 
Vanuit het beruchte Stramproy volgt een hoofdartikel met noemenswaardige feiten 
voor de korfballiefhebber: feitjes gericht op de regels van het spel, spelregels die 
uiteraard iedereen zo op kan lepelen. Toch is het goed om er soms even bij stil te 
staan om na te gaan of je ze nog weet. Daarbij kun je gelijk bedenken of het spel nog beter kan worden gemaakt. Er is 
immers altijd ruimte voor verbetering. 
 
Verbeteringen breng je elke dag toe. Het kunnen hele kleine, maar ook grote veranderingen zijn. Soms treft het slechts 
een optimalisatie van al een geweldige dienst. Een andere keer is het een update om de noodzakelijke security eisen te 
behalen. Van de ene (agile) sprint op werk duik je zo in de andere sprint waarbij het gaat om een balverovering. In 
beide gevallen is  enthousiasme essentieel voor het succes. Met veel jolijt kijk ik uit naar het nieuwe seizoen met nieuwe 
regels en een nieuwe kantine!  
 
Met ingang van 1 september 2022 heeft de Internationale Korfbalfederatie (IKF) een aantal spelregels gewijzigd.  
 
Er worden 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. 
 
Vandaag lees je meer over de wijzigingen en toevoegingen.  
 
Scheidsrechtersduo’s (paragraaf 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. 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.’ 
 
Tom Hoogendijk  
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Van het Bestuur 
************** 

 
De benoeming van een 2e VertrouwensContactPersoon (VCP), naast Marcel de 
Coninck is noodzakelijk geworden, omdat Jolanda Muller heeft laten weten te 
stoppen met deze taak. 
Deze benoeming kon nog niet worden gedaan in de afgelopen JAV (19 augustus), 
omdat er toen nog geen kandidaat was gevonden. 
Echter direct na de vergadering is Bo van Leeuwe bereid gevonden om deze taak op 
zich te nemen.  
 
Het Bestuur stelt daarom voor om Bo van Leeuwe te benoemen als VCP. 
 
Eventuele bezwaren tegen deze benoeming kunnen worden ingebracht tot 30 
september 2022 bij de secretaris. 
 
Arthur Bolder 
Secretaris HKV Achilles 
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 september 
1 oktober 
 

Reunie oud leden 
Opening nieuwe kantine 
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Wat was 
******** 

 
Zo, het oefenen zit erop voor de D1. Vanaf volgende week mogen we voor het echie 
spelen. Het oefenen begon vorige week met een vierkamp bij Eibernest. Daar werd duidelijk dat 
een aantal van onze stadsgenoten een maatje te klein zijn voor onze D1. Overigens moet wel gezegd worden dat we van 
KVS de D2 troffen, niet de D1. Dat was dan ook het eerste slachtoffer. Op de trainingen waren we tot nu toe vooral 
bezig geweest om weer wat balgevoel te krijgen en dat was eigenlijk maar goed ook. KVS legde ons geen strobreed in 
de weg waardoor het zo makkelijk werd, dat alle tactiek toch wel overboord was gegaan. Deze wedstrijd eindigde in 9-0. 
Bij de tweede wedstrijd tegen ALO leek het er even op alsof we het wat moeilijker zouden krijgen. ALO wist wel wat 
kansjes te creëren en namen bijna een 1-0 voorsprong, maar na 4-0 was alle verzet gebroken en spraken we af dat we 
aanvallend alleen nog maar zouden gaan schieten. Deze wedstrijd eindigde in 6-0. De laatste wedstrijd was tegen onze 
gastheer. In deze wedstrijd gingen we bij 2-0 over op “alleen nog schieten”. Het enige probleem hiermee was dat we 
steeds snel de bal kwijt waren als we misten, waardoor we wat minder konden aanvallen. Eibernest wist wel een keer 
succesvol door onze verdediging heen te breken en zo eindigde deze wedstrijd in 4-1. 
Het gemak van deze overwinningen maakten een aantal spelers wellicht wat overmoedig, want de scherpte op de 
training was vervolgens soms ver te zoeken afgelopen week. Gelukkig oefenden we afgelopen zaterdag tegen ONDO 
D1, dat uitkomt in de hoofdklasse. Waar wij vorige week gelijk flink over KVS heen denderde, leek ONDO dat 
vandaag bij ons te doen. In no-time stond het het 0-4. Kwamen we vorige week nog lopend vrij, deze week moest er 
echt uit een ander vaatje worden getapt. De D1 liet echter zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Er moest even 
geschakeld worden, maar gedurende de eerste helft zag je dat we steeds beter in de wedstrijd kwamen. Verdedigend 
wisten we het ONDO steeds moeilijker te maken, terwijl we aanvallend steeds iets beter tot kansen kwamen. Wat 
vooral mooi was om te zien, is dat een aantal opdrachten die wel voor de wedstrijd werden meegegeven, maar waar we 
nog niet echt op hebben getraind, wel een paar keer werden uitgevoerd. En dat dus al in de eerste helft. De rust kwam 
bij 2-9. 
Ondanks de warmte en ondanks de achterstand, bleef de D1 keihard werken. Bij vlagen wisten we de aanval van 
ONDO onschadelijk te maken en aanvallend kwamen we steeds beter in het spel. Er werd meer gescoord in de tweede 
helft, niemand heeft het bijgehouden, maar we zullen er uiteindelijk een stuk of 7 hebben gemaakt in de hele wedstrijd. 
Er werd soms goed vrijgelopen, het was alleen jammer dat we dat niet altijd van elkaar zagen, maar dat gaat nog wel 
goedkomen. ONDO scoorde de tweede helft ook iets vaker dan wij, maar ik denk dat ze er de tweede helft minder 
hebben gemaakt dan de eerste. 
Al met al was het een goede wedstrijd tegen een pittige tegenstander. Wel is echter duidelijk dat er nog genoeg te 
verbeteren is. 
Komende week dus hard trainen en dan wacht volgende week Maassluis voor de eerste competitiewedstrijd. 
Arjen, bedankt voor het fluiten en voor de training van donderdag. 
Rianne, bedankt voor het helpen coachen. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
E3 gewonnen bij het toernooi van Excelsior! 
Wat een feest! Na slechts twee weken in de nieuwe samenstelling van het team is het harde werken en het plezier 
beloond. 
Deze kanjers hebben het toernooi gewonnen. 
 
Wat ontzettend leuk om te zien dat ze al zo snel op elkaar zijn ingespeeld en dat iedereen zijn plekje heeft gevonden 
binnen het team.  
Ga zo door E3! 
 
Na het toernooi was Olivia de gelukkige om de beker als eerste mee naar huis te nemen en een mooi plekje te geven, 
want ze viert vandaag ook nog haar 9-de verjaardag. 
Wat een mooi kadootje. 
 
Op naar de volgende beker(s)  
 

 
 
Quirina 
 
 
 
  

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

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarige. Als eerste is dat Daisy Richardson, zij viert 6 
september haar 5e verjaardag. Op 12 september viert Mels Geerling Zijn 9e 
verjaardag. 
Beiden van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van. 
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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 

 
Bedankt als lid: Paschalia Raskos 
 Panagiotis Raskos 
 Justus Heerema 
 
Adreswijziging: Alex van der Stap naar 
 Pootstraat 44 
 2613 PL  Delft 
 Tel: ongewijzigd 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Op de fiets 
Zojuist het eerste exemplaar van de Leeuwenkrabbels jaargang 84 uit de brievenbus 
gehaald. 
Jawel, wij krijgen nog de papierenversie wat ons zeer goed bevalt daar dit prettiger leest dan te turen op een schermpje 
als we het al kunnen vinden want wij behoren tot de digitale klunzen. 
Het eerste exemplaar maakt dat het begin van het seizoen weer in je wakker wordt. 
Het eerste boekje, het eerste hoofdartikel,  de spelregelwijzigingen, het verjaardaghoekje en de training indelingen en 
het trieste bericht van hen die ons ontvallen zijn. 
Wat ons het meest opviel was het bericht dat we misschien wel op de fiets naar wedstrijden buiten de stad moesten 
omdat de benzine dermate duur is dat het een enorme luxe is om de auto te gebruiken terwijl het tegenwoordig een 
normaal gebruiksvoorwerp is in onze ogen en waar we voor veel dingen niet meer buiten kunnen. 
Misschien gooien de boeren wel weer roet in het eten en blokkeren de wegen met hooibalen en mest of zaken waar ze 
vanaf willen zodat de fiets nog de enige optie is om ergens te komen. 
Dat probleem speelde in de jaren 50/60 niet want bij ons op de voetbalvereniging hadden misschien 15 mensen een 
auto en dat was al heel wat. 
Iedere uitwedstrijd werd per fiets afgelegd want geen van de elftalleiders had een auto en ook naar je cluppie voor een 
thuiswedstrijd werd met de fiets volbracht  
want gebracht worden kwam niet in je op. 
We hadden verschillende verzamelplaatsen in Den Haag die standaard vermeld 
stonden in het cluborgaan. 
Moesten we op Kijkduin/Ockenburg voetballen waar heel veel clubs waren was 
het Savornin Lohmanplein eind Laan van Meerdervoort de verzamelplaats. 
Gingen we richting Westland wat veel voorkwam was het verzamelpunt, ingang 
Zuiderpark bij de beelden en daarna in colonne naar Velo of Verburch of nog 
verder het tuindersgebied in. 
Voor Voorburg e.o. verzamelde we eind Laan v N.O. Einde voor Wilhelmus of 
Tonegido ( bestaat niet meer) 
Er waren heel veel voetbalclubs in Den Haag maar inmiddels ook heel wat ter ziele gegaan dus Achilles 100 jaar is een 
hele mijlpaal en om je op de borst te slaan van trots. 
Het was altijd hopen op een beetje weer want ik geef het je te doen met 14/15 man per fiets diep het Westland in. 
Ook de fietsen waren over het algemeen van het model krakkemikkig en menig bandje werd op weg, heen of terug, 
geplakt als het al mogelijk was en van versnelling of ondersteuning was al helemaal geen sprake. 
Als je pech had en wind tegen was het aanpoten om op tijd te komen voor de wedstrijd want onderweg even bellen dat 
het wat later werd was er niet bij. 
Wanneer je eindelijk in de Lier aankwam op een knollenveld dat een boer beschikbaar had gesteld en waar toch heuse 
doelen stonden moesten de koeien of schapen naar een andere wei worden gejaagd en kon de wedstrijd beginnen. 
Natuurlijk kreeg je meestal een pak slaag en verloor met forse cijfers omdat je al bekaf was van de fietstocht en je de 
puf ontbrak om er eens lekker voor te gaan. 
Na een verfrissing (glaasje limonade) en met koud water de benen een beetje te hebben afgespoeld werd de terugtocht 
aanvaard en natuurlijk was de wind gedraaid en had je hem weer tegen en een stortbuitje onderweg deed de deur dicht. 
Zo een wedstrijdje uit op zaterdag kostte je de hele middag van verzamelen tot weer thuis van 12.00 uur tot 18.00 uur 
om 2 x 35 minuten (pupillen) te sporten maar we zijn er groot van geworden.  
Wij in Den Haag hadden gelukkig nog wedstrijden in het Haagse maar buiten de stad clubs waren elke week de klos op 
de thuiswedstrijden na. 
Ik moet nog zien wanneer een jeugdteam even naar 's Gravenzande fietst om een korfbalwedstrijdje te spelen. 
U zult wel zeggen wat een oude zakken verhaal en dat is ook zo maar gelukkig hebben we sinds die tijd de luxe 
opgebouwd dat dit niet meer hoeft en we geriefelijk per auto even op en neer gebracht worden 
Wij pensionado's spreken de hoop uit dat dit zo kan blijven en niet terug moeten naar mindere tijden want we hopen 
voor onze kleinkinderen dat ze het beter krijgen dan wij. 
 
Wij hebben het volste vertrouwen in de toekomst want heus na regen komt zonneschijn. 
 
groeten 
Elly en Rene 
 
 
  



 17 
 

Wasrooster 
********** 

 
Daar er enkel mensen zijn afgevallen blijven er helaas nog maar 4 over. 
Dus weet je iemand die ook bereid is om een keer een wasje te draaien meld ze dan bij Rene of Olga aan, dan 
kan ik ze invoegen in het schema. 
 
 
Anneke Zoutendijk 
Coby Linse 
Marian Lijmbach 
Olga van Reijn 
Majka Deurloo 

19-09 
26-09 
03-10 
10-10 
17-10 

24-10 
31-10 
07-11 
21-11 
05-12 

27-12 
09-01 
23-01 
06-02 
20-02 
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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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