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Een lange korfbaldag 
******************* 

 
Zaterdagochtend. Uit de kast kwamen onder andere vier Achillesshirts, twee rokjes, 
twee broekjes, trainingsbroeken, een paar Achillessokken en een Achillestrainersvest. 
Vier shirts hoor ik de oplettende lezer(es) denken? Ja, Guinevere vindt het helemaal 
leuk om op de Kangoeroetraining te verschijnen in Brandon zijn oude shirt en dit keer gingen ook Brandon zijn oude 
Achillessokken aan. 'En een Achillestrainersvest?' hoor ik dezelfde oplettende lezer(es) denken? Ja, Quirina en ik zijn dit 
jaar, samen met Melissa, trainers van de E3.  
 
Gewapend met enthousiasme, ervaring, fanatisme en een VOG staan we met alle liefde op het trainingsveld en langs de 
lijn. Een VOG? Ja, dat hebben de trainers vanaf dit seizoen nodig als jeugdtrainer. Wat mij betreft een goede zaak, want 
als pupil (en ouder) moet je er op kunnen vertrouwen dat de trainer het beste met je (kind) voor heeft. 
 
Wat ook mee ging naar het veld waren de vier Achillessjaals die we bij het jubileum gekregen hebben. De zwemtas ging 
ook mee, want na de korfbaldag stond er ook nog een zwemles op de planning. 
 
Aangekomen op het veld druppelden de E3-ers en Kangoeroes binnen. Terwijl de E3 aan 
het inschieten was, begonnen de Kangoeroes aan hun training. Het was wederom leuk om 
te zien met hoeveel plezier, geduld en toewijding de Kangoeroetrainers de kleintjes een 
leuke en goede training voorschotelen. Wat ook leuk om te zien was, was het 
slingertikkertje. Dochterlief was de eerste tikker en binnen het vak rende ze rondjes achter 
de andere kinderen aan die ook rondjes aan het rennen waren. De eerste die ze te pakken 
had was Lode: ook een Team 6 kind. Samen veegden ze het vak schoon. Hopelijk doet 
Team 6 dat straks ook dacht ik, terwijl ik mij omdraaide omdat ik het eerste fluitsignaal 
hoorde van de wedstrijd van de E3.  
 
Vanaf de kant (Quirina en Melissa deden de coaching vandaag, dus ik was vandaag 
stuurman aan wal) zag ik dat ONDO een taaie tegenstander was en dat de E3 vandaag 
niet op hun best was. Waar ik aan de ene kant zag dat Guinevere drie ballen achter elkaar 
raak schoot, zag ik aan de andere kant de E3 helaas maar één keer raak schieten. Omdat 
ONDO negen keer raak schoot was mijn conclusie dat zij vandaag een maatje te groot 
waren voor de leukerds van de E3. 
 
Waar Quirina de kantine in dook, want kantinedienst stond ook nog op het programma, ging ik met de kids naar huis om 
even een uur te chillen alvorens we elkaar in Rotterdam zouden treffen voor de wedstrijd van Team 6. Team 6, het 
samengestelde gezin van miskende talenten en vergane glorie, mocht op een modderig grasveld aantreden tegen THOR 
2. Helaas voor de vrouwen was het enige Marveleske aan deze wedstrijd iemand die een beetje op Iron Man lijkt en deze 
stond nog in de basis bij Team 6 ook.  
 
Een erg heroïsch epos was de wedstrijd trouwens ook niet. Het was zwoegen op het zware veld en het was te zien dat de 
tegenstander dat gewend is. Aan het einde van de wedstrijd was er nog bijna de dreiging dat Tom het veld in moest 
komen, omdat ondergetekende bijna het veld uit was gestuurd vanwege het roepen van ‘Ja, doei’ naar de scheidsrechter. 
Gelukkig werd dit doomscenario geen werkelijkheid, want bij Odins gratie mocht ik in het veld blijven staan. Wat ook op 
hun veld mocht blijven waren de punten, want helaas lukte het Team 6 niet om de wedstrijd winnend af te sluiten. 
 
Na de wedstrijd was het snel aankleden en naar de auto, want om half vijf moest er weer gezwommen worden. Eenmaal 
thuis gingen we aan de decadente ‘Sandwich au fromage fondu’ en ‘Nuggets du poulet’ , waarna langzaam het licht bij 
Brandon en Guinevere uit ging. Met een biertje ging ik zelf ook in de relaxmodus en kon ik terugkijken op een lange, 
puntloze, maar leuke korfbaldag. Het was meer dan een gewone zaterdag. 
 
Doei! 
Leon van Dam 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV 4 november  
 
Op vrijdag 4 november staat het tweede deel van de JAV op het programma. In 
dit deel van de JAV kijken we terug op het seizoen 2021-2022. 
 
We rekenen op jullie aanwezigheid. 
 
Het Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 6 
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
A.s. vrijdag is het dan zover, de gezellige klaverjasavond. 
Er is lang op gewacht, dat het weer mogelijk was. 
De volgende mensen hebben zich opgegeven en worden voor acht uur verwacht, zodat we 
om acht uur kunnen starten. 
Belinda - Arie Marc – Dennis 
Wieka – Dries Peter – Jerry 
Simon – Sten Wendela – Wout 
Bas – Sten Roelie – Ed 
Anno – Natalie Olga - ??? 
De kosten slecht €5,-. Graag contant betalen. 
 
Aanmelden kan nog steeds, maar dan wel met 2 koppels, anders krijgen we een “wachttafel” en dat is niet gezellig!! 
 
Olga 
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Activiteiten Agenda Senioren 

21 oktober 
4 november 
9 november 

Klaverjas 1 
JAV 
12.00 – 17.00 u 
verjaardagfeestje 

16 december Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
OZC 3 – Achilles 6 16-11 
Achilles 5 – De Meervogels 4 18-10 
Velocitas – Achilles 16-16 
Ve3lositas 2 – Achilles 2 18-16 
TOP 3 – Achilles 3 15-10 
Avanti/Post Makelaardij 3 – Achilles 4 11-17 
Achilles 5 – Tempo 4 12-6 
Thor 2 – Achilles 6 14-12 
Achilles 7 – ALO 6 13-9 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Velocitas – Achilles 16-16 
DES – Maassluis 16-19 
Victum – Refleks 9-10 
HKV/Ons Eibernest – Sporting Trigon 23-14 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 6 5 1 0 11 112 78 34 
Maassluis 6 5 0 1 10 88 81 7 
Achilles 6 3 1 2 7 101 75 26 
Refleks 6 3 0 3 6 75 94 -19 
Victum 6 3 0 3 6 84 85 -1 
HKV/Ons Eibernest 6 2 0 4 4 81 83 -2 
DES 6 2 0 4 4 81 87 -6 
Sporting Trigon 6 0 0 6 0 75 114 -39 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Velocitas 1 – Achilles 1 
Vandaag tegen de koploper, Velocitas. Een rommelige voorbereiding met zieken en 
geblesseerden. Velocitas was op zijn hoede, gezien hun laatste verslag: "Volgende week wacht Achilles. Zij zijn de laatste 
weken met een opmars bezig en hebben op twee wedstrijden na alles ruim weten te winnen dus het belooft een spektakel 
te worden."  En een spektakel werd het. Achilles schoot uit de startblokken en nam een snelle 6-1 voorsprong. Velocitas 
counterde, wist het aanvalsspel van Achilles te ontregelen en kwam vlak voor de rust langszij, met 7-7. De tweede helft 
zou evenwichtiger worden in scoreverloop. Een eenmalige voorsprong van Velocitas werd keurig weggewerkt en kort 
voor tijd scoorde Romy met heel haar hebben en houden een mooie doorloopbal voor 14-16. Maar Velocitas wist met 
twee aanvallen twee keer te scoren en de laatste goal van Achilles vond geen genade in de ogen van de leidsvrouw.  Het 
voelde als een verloren punt en dat is ook een compliment voor de super leeuwen. Na de eerste twee wedstrijden is 
Achilles goed op stoom gekomen en met de komende wedstrijden in het vooruitzicht is een plekje vlak onder de top in 
beeld. 
 
???? 
 
Velocitas 2 - Achilles 2 
Afgelopen zaterdag waren we op bezoek bij het tot dan toe puntloze Velocitas 
in Leiderdorp. Dat Velocitas met 0 punten onderaan de poule stond bood veel 
perspectief, maar we waren ons er des te meer van bewust dat ze ons de punten 
niet cadeau zouden doen. Die verwachting werd al snel na het eerste fluitsignaal bevestigd. Velocitas schoot letterlijk en 
figuurlijk uit de startblokken, waarbij één heer zelfs vier keer het gat van de korf wist te vinden uit slechts vijf pogingen. 
Yara, Marlou en Fay zorgden er met een aantal belangrijke doelpunten voor dat het gat in de rust beperkt bleef tot vier. 
Wellicht ietwat overdonderd door de schotkracht van Velocitas werd de kleedkamer opgezocht met een 11-7 ruststand.   
  
Het probleem was duidelijk. Waar Velocitas relatief makkelijk tot scoren wist te komen, kostte het ons veel moeite om 
het gat van de korf te vinden.   
  
Tweede helft schakelden we een tandje bij, wonnen we steeds meer duels en kreeg de verdediging steeds meer controle. 
Hoewel we tweede helft – mede door een aantal wissels – wat makkelijker tot scoren kwamen (vooral aan de kant van de 
mannen) bleek het helaas onvoldoende. Velocitas bleef mee scoren en ondanks dat we het gaatje wisten te verkleinen tot 
twee, was het Velocitas dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Eindstand 18-16.   
  
Aan de wil en motivatie van onze toch nog relatief jonge ploeg heeft het niet gelegen. Ook aan wilskracht en 
doorzettingsvermogen geen gebrek. Duidelijk is dan ook dat er veel meer inzit dan er momenteel uitkomt. Echter, de 
verschillen in de poule zijn – op KVS/Groeneveld Keukens 4 na – klein. Aankomende zaterdag staat er een heuse derby 
op het programma, waarbij we het opnemen tegen stadsgenoot HKV/Ons Eibernest. Bij winst stijgen we weer naar de 
bovenste regionen van de poule. Kortom, we kunnen alle steun en aanmoedigingen gebruiken! Tot volgende week! 
 
Laura de Joode  
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WAPC Wat Was 
************** 

 
IJsselvogels A1 – Achilles A1 20-16 
Achilles A2 – Tempo A4 6-6 
Korbis B1 – Achilles B1 15-6 
Achilles B2 – ODO B2 11-6 
Excelsior B2 – Achilles B3 5-4 
Achilles C1 – Weidevogels C1 2-8 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 4-3 
VEO D1 – Achilles D1 5-10 
Achilles D2 – ONDO D2 3-5 
Achilles D3 – Refleks D2 2-8 
Avanti/Post Makelaardij E2 – Achilles E1 4-10 
Die Haghe E2 – Achilles E2 26-5 
Achilles E3 – ONDO E2 1-9 
Fortuna/Delta Logistiek E4 – Achilles E4 15-0 
Achilles F1 – ALO F1 12-5 
Maassluis F1 – Achilles F2 15-5 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles B1 – IJsselvogelsB1 (voirige week) 
Op zaterdag 8 oktober om 09:35 hoorde je het eerste fluitsignaal, de wedstrijd was 
begonnen. We begonnen er sterk met een 2-0 voorsprong door 2 prachtige 
doelpunten van Bradley. Het begin van de eerste helft verliep goed, maar op een 
gegeven moment kwam de tegenstander terug het stond na 20 minuten 3-3 gelijk. En 
toen gaven we de voorsprong weg. We gingen de rust in met een stand van 3-5.   
 
We kwamen zelfverzekerd het veld oplopen door een goede preek van Sander en Sterre. We begonnen de tweede helft 
sterk. We kwamen terug. Het stond na een paar minuten al 5-5. We kregen daarna veel en kansen en iedereen was ervan 
overtuigd dat wij de betere ploeg waren, maar helaas kwam de tegenstander terug. Hierdoor maakten we ver fouten. 
Uiteindelijk is het 5-9 geworden.  
 
Bradley Smit 
 
Korbis-Achilles B1 
De wedstrijd begon niet zo goed gelijk 2-0 achter gelukkig scoorde Lucas toen. We 
stonden achter en bleven achter staan. We hadden veel plaatsfouten en weinig 
kansen. Maar het overnemen ging super goed. We bleven achter staan en hebben 
het niemand meer ingehaald wel ging het na de time-out beter. Volgende onze 
laatste veldwedstrijd hopelijk winnen we die. 
 
Groetjes Esmee Alkema 
 
Die Haghe – Achilles  E2 
Vandaag mochten we weer tegen koploper Die Haghe spelen. We moesten uit, maar 
gelukkig waren er veel supporters mee om ons aan te moedigen. We hebben vorige 
keer heel dik verloren tegen dit team en maar 1x gescoord dus we hoopten dat het 
deze keer beter ging. Het eerste doelpunt was in ieder geval voor ons, dat was een fijn begin. Helaas bleek Die Haghe de 
terechte koploper want ze scoorden het ene na het andere doelpunt, alle ballen die ze op de korf schoten gingen erin. Bij 
ons stuiterde de bal er vaak uit. Ze waren ook heel snel, daarom waren we steeds iets te laat met verdedigen. Maar we 
hebben er deze keer wel 5 raak geschoten dus beter dan vorige keer. Hoeveel zij hebben gescoord, dat heb ik niet meer 
bijgehouden, te veel �. Ze waren kampioen dus onze felicitaties. Het is wel heel leuk om in ons team te spelen met Lauren, 
Ashlyn, Teun, Kenz en Boris en Daphne, Yara en Demi zijn super leuke coaches. We sluiten af als 2e in de poule dus 
best goed. Nog 1 wedstrijd en dan gaan we weer naar het zaalseizoen, hebben we geen last van de regen en de natte bal. 
 
Groetjes, 
Milou 
 
 
 
  

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

 
 
AGENDA: 
11-11 AC 27-11 AC 
 
 

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

 
Deze week 3 jarige, t.w. Lianne Plugge, Siemen Mathot en Malek Thomas. 
Lianne viert 18 oktober haar 13e verjaardag. Op 20 oktober zijn Siemen en Malek 
jarig. Siemen wordt dan 15 en Malek 14 jaar. 
Alle drie van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
 
 
 

Vriendjestraining E/F 
******************* 

 
Afgelopen dinsdag was er een hele succesvolle vriendjestraining voor de E en F jeugd. Leuk om even aandacht aan te 
besteden op de website. Ik heb een foto bijgevoegd. Willen jullie het berichtje beoordelen en plaatsen? 
 
Afgelopen dinsdagavond was het extra druk op het veld! Voor de E en F-jeugd verzorgden de Teamplayers van de Haagse 
Hogeschool een vriendjestraining. Onze eigen trainers waren aanwezig voor ondersteuning. 
Zeker 20 tot 25 extra kids kwamen een kijkje nemen bij Achilles en deden mee met een echte Korfbaltraining! Heel veel 
blije en vrolijke gezichten! 
Wie weet zien we een aantal van deze talentjes straks weer terug op het Achillesveld! 
 
Dank! 
 
Groet,  
Miriam 
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Tussenstand Grote Clubactie 
************************* 

 
Op 24 september is de Grote Clubactie gestart en dat gaat als een speer. Er zijn online al 
486 loten verkocht, dat belooft een mooie opbrengst te worden. Waar sparen we voor 
zouden jullie vast wel willen weten? In onze prachtige zaal zullen binnenkort ook 
wedstrijden gespeeld worden, alleen hangt daar nog geen scorebord. Als er genoeg geld 
wordt opgehaald zullen we een mooi digitaal scorebord kopen! En daarnaast willen we ook draagbare flip 
scoreborden aanschaffen want die zijn er niet en zo kunnen de toeschouwers en jullie lastig de stand in de wedstrijd 
bijhouden. Kortom, zoveel mogelijk scoren doen we op het veld maar ook met de Grote Clubactie.  
 
Per verkocht lot ontvangt de club €2.40. De laatste dag dat het lotenboekje ingeleverd kan worden is 7 november, maar 
de online verkoop kan tot 21 november doorgaan. Gaan we het aantal verkochte loten van afgelopen jaar (1020) 
overtreffen? Hieronder een paar tips voor jullie voor de (online) verkoop:  

• Laat aan iedereen (online) weten dat jij loten verkoopt. Hoe meer mensen weten dat jij meedoet aan 
de Grote Clubactie, hoe meer je verkoopt.   

• Zet al je eigen social media kanalen in om mensen te laten weten dat je meedoet. Zo maak je je bereik nog groter.   
• Deel je verkooplink via WhatsApp met je familie. Heb je nog geen WhatsApp, vraag aan je ouders of ze jouw 

verkooppagina willen delen.   
• Gebruik bij Instagram en Facebook hashtags (#), zoals #groteclubactie #Achilles #jouwinzetisgoudwaard   
• Maak een leuke video met je team en deel de video met de oproep om jullie te steunen via WhatsApp, E-mail, 

Instagram en Facebook.   
• Verkoop loten in je clubtenue, zo weten mensen meteen dat je van Achilles bent.   
• Vertel waarom jij lootjes aan het verkopen bent (alle doelpunten van jou en je team moeten op een scorebord 

komen).   
• Vergeet niet te vertellen dat de kopers van loten kans maken op fantastische prijzen, zoals een auto of € 100.000,-

!   
• Voor meer informatie, ga naar https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/ 

  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.clubactie.nl%2Flotenverkopers%2F&data=05%7C01%7C%7Cb731dfe13fd440f109e308daadb3f163%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638013285612150420%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XuYyFxC3085jMusxRrBOto7VWxVvsgL86PpWkZ2MrFg%3D&reserved=0
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Heb je al ingelogd op jouw eigen verkooppagina? Hier vind je jouw online lotenmeter, gewonnen badges en 
tussenstanden.   

1. Ga via je QR-code naar je eigen verkooppagina en klik je rechtsboven op ‘mijn stand’   
2. Vul hier je inlogcode in. Deze vind je terug op de persoonlijke QR-sticker op jouw verkoopboekje.   
3. Na het invullen van de code ben je ingelogd op je eigen verkooppagina.  

 
En vergeet niet, voor het bestverkopende team en bestverkopende leden zijn er leuke prijzen te verdienen! Is je boekje 
vol, dan kun je deze in de Grote Clubactie (GCA) doos doen (staat in de kantine) en een nieuwe aanvragen 
via groteclubactie@hkvachilles.nl of direct aan ons vragen als je ons ziet.   
 
Groetjes,  
Bart, Rianne en Marjolein  
 
 
 
 
  

mailto:groteclubactie@hkvachilles.nl
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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: Charlie (C.) Meijers 
 Den Haag 
  
 
 Jill (J.J.I.) Verkade 
 Den Haag 
  
 
Heraangemeld als lid: Laura (L.F.J.) Mombarg 
 Den Haag 
  
 
Aangenomen als lid: Valerie de Jong (Achilleslidnr. 3178) 
 
Adreswijziging: Sheila Hak en Max Bakker naar: 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Olga 
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Pannenlappen 
************ 

 
Ja, u leest het goed. Ze zijn er nog steeds. 
Verkrijgbaar in de kantine voor slechts €10,-. Het gehele bedrag gaat naar Achilles. 
Koop dus een set (=2 pannenlappen + 1 onderzettertje) en steun Achilles!! 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag 09.15 uur Achilles E3 – DES E2 
 09.15 uur Achilles E4 – DES E3 
 09.20 uur Achilles D3 – Vitesse D2 
 09.30 uur Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
 10.20 uur Achilles C2 – Vriendenschaar C1 
 10.40 uur Achilles A1 – ONDO A2 
 12.15 uur Achilles 3 – KCR 2 
 12.25 uur Achilles B3 – Fortuna/Delta Logistiek B4 
 13.40 uur Achilles 6 – OZC 3 
 13.50 uur Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 
 15.10 uur Achilles 4 – KVS/Groeneveld Keukens 3 
 15.20 uur Achilles – HKV Ons Eibernest 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 29 en 30 oktober 
 

DES – Achilles 
DES 2 – Achilles 2 
KOAG 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – groen Geel/IJskoud de Beste 3 
Achilles 5 – Die Haghe 4 
Achilles 7 – Die Haghe 6 
Achilles A1 – KCR A1 
Achilles E4 – Phoenix E3 
 

Za 15.00 uur 
Za 16.20 uur 
Za 14.00 uur 
Za 11.50 uut 
Zo 12.25 uur 
Zo 10.55 uur 
Za 10.20 uur 
Za 10.00 uur 
 

 

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

WASROOSTER 
17-10 Majka Deurloo 
24-10 Ilonka van Hagen 
31-10 Anneke Zoutendijk 
07-11 Coby Linse 
21-11 Marian Lijmbach 
28-11 Olga van Reijn 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

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