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Achilles ontvangt Koninklijke Erepenning 
************************************** 

 
De Burgemeester van Den Haag, Jan van Zaanen, bezocht ons afgelopen zaterdag. 
Dit ter gelegenheid van zowel de opening van ons nieuwe clubhuis als de 100ste 
verjaardag van onze vereniging.Hij bracht een bijzonder cadeau mee: de Koninklijke 
Erepenning. 
 
Wat betekent dit ? Zijn wij nu de Koninklijke HKV Achilles geworden ? Nee. Omdat onze overkoepelende organisatie, 
het KNKV, al koninklijk is, kunnen de onderliggende verenigingen niet ook het predicaat "koninklijk" gaan voeren. Wat 
betekent dit dan wel ? Hieronder de tekst die staat op de website van het Koninklijk Huis: 
 
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. 
Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. 
 
Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht 
op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. 
 
In een toelichting die wij hebben ontvangen, samen met de Erepenning en het bijbehorende Koninklijk Besluit, staat de 
volgende verduidelijking: 
 
Desgewenst kan bij de naam van de vereniging, instelling, enz. de volgende tekst worden gevoerd:  
 
Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. 
 
Wij kunnen dus voortaan door het leven gaan als 
 
HKV Achilles/ onderscheiden met de Koninklijke Erepenning/ meer dan een club. 
 
Hoe één en ander precies 
op de website zal worden 
gepresenteerd, zullen jullie 
binnenkort zien. 
 
In ieder geval kunnen we 
met ons allen apetrots zijn 
op deze erkenning, die niet 
veel andere 
korfbalverenigingen is 
toegekend. 
 
Arthur Bolder 
Secretaris  
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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 
 
 
 

Taakie komt eraan! 
**************** 

 
De officiële aankondiging! Na het jubileum starten we met het programma Taakie. Taakie gaat ons helpen met het invullen 
van vrijwilligerstaken. Twee jaar geleden, hoogtij corona, hebben we tijdens de JAV een nieuw vrijwilligersbeleid omarmd. 
Het resultaat daarvan zien we direct terug op de velden. Zo zijn alle spelers van de selectie actief als trainer, coach, 
scheidsrechter of commissielid van de TC. Een resultaat waar we trots op zijn! Het laat niet alleen zien dat onze selectie 
ook wat terug doet voor de club, het is juist de energie, het enthousiasme en de betrokkenheid die de selectie momenteel 
laat zien. En dat is nog veel belangrijker.  
 
Helaas is de uitvoering van ons nieuwe vrijwilligersbeleid maar gedeeltelijk uitgerold. Door corona viel het momentum 
weg, want onze club lag immers zo goed als stil. Nu alles weer op volle toeren moet gaan draaien, lopen we tegen flinke 
uitdagingen aan. We hebben namelijk nog nooit zoveel vacante posities gehad in het brede scala aan vrijwilligerstaken.  
 
In de aankomende maanden zullen we ons vrijwilligersbeleid weer verder uitrollen. We zullen in de aankomende week 
persoonlijk contact opnemen met alle leden om de contactgegevens te verifiëren. Deze gegevens zullen worden verwerkt 
in Taakie.  
 
Zodra we over alle juiste informatie beschikken, zullen we opnieuw een profielenonderzoek uitzetten via Taakie, een 
slimme, snelle en leuke online tool. Een tool die door meer verenigingen wordt gebruikt. Door het stellen van slechts een 
paar vragen krijgen wij een goed beeld van al die unieke types die Achilles rijk is! 
 
Na het beantwoorden van de vragen zie je waar jouw talent ligt. Mochten wij tegen een uitdaging aanlopen op een 
bepaalde functie of taak, dan kunnen we met Taakie heel handig 'scouten' wie er plezier aan zou beleven om een helpende 
hand te bieden. 
 
Taakie heeft een positieve insteek. Dankzij Taakie benaderen we jou alleen als we in jou de beste match zien! Heel 
laagdrempelig maar toch persoonlijk, via een WhatsAppje. Met één druk op de knop kun je een Taakie accepteren, maar 
ook afwijzen! 
 
Hoe meer leden, ouders en vrijwilligers de vragenlijst invullen, hoe meer plezier wij aan Taakie beleven. Je helpt ons dus 
enorm mee deze korte vragenlijst in te vullen. We sturen je binnenkort een mailtje met de link naar de vragen. 
 
Ben je benieuwd naar Taakie? Neem hier alvast een kijkje! 
 
Dank je wel! 
Het bestuur 
 
 
Vrijwilligersbeleid HKV Achilles 
We willen ernaartoe groeien dat elke Achilliaan passend z’n steentje bij 
gaat dragen: 
1. Een verplichte teambijdrage. 
2. Een verplichte minimale bijdrage als individu. 
3. Een aanvullende inspanningsverwachting (die vrijwillig afgekocht kan worden).  
  

https://youtu.be/FkteJf6QMEQ
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Hieronder staan we kort stil bij de inhoud van het beleid en hoe we dit verder uitvoeren. 
 
De verplichte teambijdrage is voor het overgrote deel niets nieuws onder de zon, eerder opschrijven van wat we al 
doen. Nieuw is wel het fluiten van een vast aantal van externe wedstrijden voor de bond bij de seniorenteams die uitkomen 
in de wedstrijdklasse. Een knelpunt dat we nu echt willen gaan oplossen.  
 
De verplichte minimale bijdrage als individu is nieuw. Ook hier leggen we de focus op daar waar Houdini’s trucs 
vaak nodig zijn: training geven, thuiswedstrijden fluiten en coachen. Kort gezegd: 
- Alle leden van 15 jaar en ouder willen we kunnen bereiken voor dit soort bijdragen. Dit doen we passend en tevens, 

er is ruimte voor opleiding en er is en komt begeleiding. We doen het samen! 
- Bij de selectieleden (Achilles 1, 2 en 3) zetten we het vizier op het leveren van een bijdrage van bondsscheidsrechter, 

commissielid TC, coach of trainer. Een passende rol bij de spelende top van onze club. Dit verloopt tot nu toe dus erg 
goed! 

 
De aanvullende inspanningsverwachting geldt ook voor iedere speler vanaf 15 jaar, of zijn/haar ouders/verzorgers 
indien jonger dan 15 jaar. Dit is echt nieuw en voor ons ook experimenteren en lerend voorwaarts gaan. Het zijn de taken 
en functies die uitgevoerd worden, soms her en der verspreid binnen de gang van zaken van de club. Daar willen we ook 
meer voorspelbaarheid in krijgen. En ook hier gaan we passend mee om. We zijn geen bedrijf, wel een grote club, met 
veel leden. Dus, er is veel moois te doen. 
 
Goed, tot zover het wat we willen gaan doen. Maar, hoe dan? Nou om het af te pellen: voor een deel blijft het hetzelfde, 
voor een deel wordt het net even anders en voor een deel ook echt helemaal nieuw. 
1. Exact hetzelfde blijft: Het krantje/website voor bijvoorbeeld de bardiensten en welk team welke wedstrijd moet 

fluiten.  
2. Net even anders wordt: We willen vooraf beter gaan inventariseren wie welke structurele rol op onze sleutelplekken 

gaat vervullen (trainer, coach, scheidsrechter) conform het beleid. Met de Selectie hebben we de vuurdoop gehad. 
Dit gaat en ging heel goed en veel dank!  

Echt helemaal nieuw wordt (ook voor ons!): Voor al die taken en functies soms her en der verspreid, willen we zicht 
krijgen op wie onze leden zijn. Ja, iedereen kent elkaar en zeker de vaste krachten, maar wat vind jij leuk, waar ligt jouw 
talent? Dat inzicht willen we in gaan zetten vanuit vrijwilligersoptiek. En daar komt Taakie dus om de hoek kijken. 
 
 

De Week van de Scheidsrechter 
**************************** 

 
Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 oktober is het weer de Week van de Scheidsrechter. Dit is hét jaarlijkse moment 
waarop we scheidsrechters massaal bedanken voor hun inzet. Zij zijn immers onmisbaar voor onze sport. Hoewel het 
altijd goed is om je waardering te laten blijken, is dit een extra mooi moment om scheidsrechters in het zonnetje te zetten 
en te bedanken voor wat zij allemaal doen. Doe jij ook weer mee? 
 
Elke week staan scheidsrechters voor ons klaar. Ze dragen bij aan ons sportplezier en zorgen dat wedstrijden veilig 
verlopen. Om ze te bedanken voor hun waardevolle inzet, kun je je waardering laten zien, bijvoorbeeld met een cadeautje, 
lokale lekkernij, een kaartje, een drankje na de wedstrijd of een bericht op social media. 
 
Zet jij via social media scheidsrechters in het zonnetje? Dan maak je kans 
op een leuke prijs! NOC*NSF verloot onder alle geplaatste bedankt-
video’s en -foto’s een TeamNL-kledingpakket. Wil je meedoen? Bedank 
dan jouw scheidsrechter, maak hier een foto of video van, vertel waarom 
je de scheids bedankt, deel jouw video of foto vanaf 1 oktober om 10.00 
uur op social media en gebruik de hashtag #scheidsbedankt. Motiveer 
ook anderen om hun scheidsrechter te bedanken! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

21 oktober 
4 november 

Klaverjas 1 
JAV 

16 december Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
Refleks – Achilles 16-22 
Refoleks 2 = Achilles 2 18-19 
HKC 2 – Achilles 3 13-9 
Refleks 3 – Achilles 4 14-24 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Refleks – Achilles 16-22 
Sporting Trigon – Maassluis 14-18 
Victum – DES 17-14 
HKV/Ons Eibernest v- Velocitas 11-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 4 4 0 0 8 72 43 29 
Victum 4 3 0 1 6 57 52 5 
Maassluis 4 3 0 1 6 53 56 -3 
Achilles 4 2 0 2 4 61 50 11 
DES 4 2 0 2 4 54 55 -1 
Refleks 4 2 0 2 4 56 69 -13 
HKV/Ons Eibernest 4 0 0 4 0 46 59 -13 
Sporting Trigon 4 0 0 4 0 52 67 -15 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Refleks 2 - Achilles 2  
Het is zondagavond. Laptop op schoot in bed. Benen die niet meer kunnen. Kramp in 
kuiten, hamstrings en voeten is meer regel dan uitzondering geworden, maar wat een weekend hebben we achter ons rug. 
Uitgerekend in ons jubileumweekend ben ik, geheel op alfabetische volgorde, aan de beurt als verslagmeneer. En die kans 
grijp ik graag om het grotendeels vergeten van het wedstrijdverloop te compenseren. De afgelopen weken hebben 
namelijk voor mij intensief in het kader gestaan van het afmaken van het nieuwe clubgebouw en tegelijkertijd het 
organiseren van het jubileumweekend. Ik zou bijna een pettenwinkel kunnen beginnen met al die verschillende petten die 
ik bij Achilles op heb, maar dat terzijde. Hoewel ik in tegenstelling tot mijn vader nooit een pet draag, schijn ik de 
figuurlijke variant stiekem toch best leuk te vinden. Dus bij deze een sorry (not sorry) aan mijn allerliefste vriendin, mijn 
vrienden, familie en teamgenoten. Vanaf nu ga ik ook weer iets meer tijd aan jullie besteden.  
 
Dan toch nog iets over de wedstrijd. Vorige week hadden we na een hele wedstrijd achter de feiten aanlopen geen punten 
kunnen pakken, dus we hadden wat goed te maken. Het schotpercentage verbeteren was een van de speerpunten om de 
overwinning binnen te slepen. Refleks staat bovenaan dus ook fouten konden we ons niet veroorloven. Op tijd 
verschijnen bij een doordeweekse wedstrijd bleek ook een uitdaging te zijn. Jamie, Timme en Twan mochten om tijd te 
winnen aanschuiven in restaurant Verboom. Het broodje hete kip bleek later wonderen te verrichten. Het allereerste 
schot van de wedstrijd van ondergetekende vloog gelijk binnen waarna via Fay, Jamie, Timme en weer ondergetekende 
de stand binnen no-time op 0-5 stond. Het schotpercentage werd nog maar eens opgekrikt door Fay die 3 uit 3 schoot in 
de beginfase. Team Hete Kip was in de eerste helft goed voor 9 goals van de 10-13 ruststand. Hadden we het maar ook 
in de rust gegeten, want de tweede helft verliep een stuk moeizamer. Nadat Cino de 10-14 binnen schoot van afstand 
kwam Refleks via 12-14 terug naar 14-15. Sander en Twan waren al binnen de lijnen gekomen en daar kwam ook Simon 
bij. Met meer lengte in het spel konden we langer herhalen om zo de aanvallen beter uit te spelen. Refleks bleef angstvallig 
dichtbij maar met een stand van 17-18 schoot Twanneman een vrije bal koeltjes binnen waarna de scheidsrechter na een 
retespannende slotfase op zijn fluit blies voor een 18-19 overwinning. Het was heel hard werken en een hele tweede helft 
sleuren om de stand aan de goede zijde te houden maar het is ons gelukt met z'n allen. Ook het eerste (en het vierde) 
won haar wedstrijd bij Refleks dus we waren al in de juiste stemming voor een heel weekend feest.  
 
De oprichting van de jubileumcommissie geschiedde op 10 januari 2021. Eén jaar, 8 maanden en 19 dagen later kon het 
feest beginnen. De reünie-lunch, hapjesavond, pubquiz, sportenspeldag, burgemeesterbezoek, vedettewedstrijd, 
foodtrucks, het onvergetelijke feest met coverband Jewelste en zelfs de katerbrunch; Alles was een grandioos succes. 
Tijdens het regelen en rennen door heb ik intens genoten van alle blije, gezellige koppies van iedereen die op de verjaardag 
van Achilles was. Mensen die ik al in jaren niet had gezien kwamen speciaal langs om honderd kaarsjes uit te blazen. 
Onzettend leuk om te zien hoe Achilles na al die tijd toch altijd nog een plekje in iemands hart heeft verovert. En voor 
de mensen die dit seizoen nieuw zijn, hopelijk geldt voor jullie hetzelfde. Mijn hart is in ieder geval gevuld met liefde na 
dit weekend met alle mooie, lieve mensen die deze club zo speciaal maken! 
 
Ilan Verboom 
 
HKC 2 – Achilles 3  
3 wedstrijden gespeeld en nog nul punten, dat we op een beter begin hadden 
gehoopt van het seizoen hoef ik niet uit te leggen. Dinsdag hebben wij voor de 
wedstrijd met zijn alle bij Bas gegeten en met elkaar besproken wat wij als team 
beter kunnen doen. We misten de strijdlust bij elkaar om echt voor elke bal te gaan 
en het elkaar coachen. Nadat de broodjes knakworst naar binnen waren gewerkt 
konden we vertrekken naar HKC om het geen dat we besproken hadden gelijk uit 
te gaan voeren.  
 
In de stromende regen begon de wedstrijd. De eerste treffer van de wedstrijd werd gemaakt door Alana en zo stonden 
wij, helaas ook de enige keer in de wedstrijd, op voorsprong. Kort hierna was er al snel de gelijkmaker van HKC. 
Vervolgens lukte het beide ploegen ongeveer 10 minuten niet om te scoren. Na de doelpuntloze periode wist HKC als 
eerste te scoren. Quincy schoot paar minuten later van afstand de gelijkmaker binnen. HKC wist iets uit te lopen en  
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met nog 1 minuut te gaan tot de rust was de tussenstand 5-3. In de laatste minuut geven wij de bal in de aanval nog twee 
keer dom weg en weet HKC nog twee keer te scoren en werd de ruststand 7-3.  
 
Na de rust was het HKC die als eerste wist te scoren. Beide ploegen scoorde steeds na elkaar tot de 9-5. Hierna was het 
HKC die snel twee keer wisten te scoren en zo uitliepen naar een 11-5 voorsprong. In het laatste kwartier van de wedstrijd 
konden we nog inlopen, maar het gat dichten lukte niet. De eindstand was dan ook 13-9 voor HKC.  
 
Het was een lastige wedstrijd en hoewel we goed speelde bleek HKC voor ons nog net een maatje te groot. We hebben 
voor elkaar gevochten maar het was niet genoeg. Ik ben er van overtuigd dat als wij zo doorgaan de punten vanzelf gaan 
komen!  
 
Stef 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Ja, ja, we mogen en kunnen weer! 
Ik heb het hier over het klaverjassen. 
Ik heb 2 avonden vastgelegd voor het klaverjas. We beginnen op vrijdag 21 oktober en de 2e 
avond is vrijdagavond 16 december en dat wordt dan een Kerstklaverjas. 
Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat er ook onder jeugd diverse zijn die ook kunnen klaverjassen. Het zou dus 
leuk zijn als de jeugd zich ook meldt. Natuurlijk zijn ook de ouders van “onze kids” van harte welkom. 
Aanmelden per koppel kan bij Olga, email: ovreijn@hotmail.com of telefoon 3251134. 
Ik reken op een grote opkomst. 
 
Olga 
 

 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 4 jarige. We beginnen op 4 oktober, dan zijn Fiep den Hartog 
en Luuk Deurloo jarig. Fiep wordt 11 en Luuk wordt 10 jaar. 
Op 7 oktober wordt Niels Latour 12 jaar. En op 8 oktober weer 2 jarige, 
t.w. Kenz en Ella Fakhir. Zij worden 9 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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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 donateur: Vera (V.D.) de Graaf 
 Zie gemaild krantje 
 
Aangenomen als lid: Matthijs Brouwer (Achilleslidnr. 3176) 
 Laura de Joode (Achilleslidnr. 3177) 
 
Bedankt als lid: Damjan Stanojevski 
 Martin Stanpjevski 
 
Bedankt als recreant: Marijn de Smit 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Spelbreker 
Oh, wat hadden we ons verheugd op de 100 jarige jubileumlunch bij Achilles. 
Al maanden geleden werden we door Monique en Harald uitgenodigd om als een 
soort VIP hieraan deel te nemen. 
We waren zeer vereerd en hadden toegezegd zeker te zullen komen. 
Via E-mail werden we later nogmaals aan dit festijn herinnerd en digitaal als wij zijn hebben wij wederom hierop 
gereageerd en het was nog overgekomen ook want af en toe hebben wij onze twijfels hierover. 
Zelfs de dag voor het grote gebeuren ontmoette ik Monique of het zo zijn moest op het Lijsterbesplein. 
Zij stak haar vinger op en riep ,, MORGEN HE,, en ik zei zeker 11.30 uur zijn wij erbij 
Wij hadden onze feestkleding al klaargelegd schoenen gepoetst en nog geoefend op een big smile. 
Maar helaas op het moment suprême sloeg covid toe bij mij en zeg dan maar dag met je handje dat gaat hem niet worden. 
Zeker 2,5 jaar voorzichtig geweest, afstand (1,5 mtr) bewaard, mondkapje.voor ten tijde dat het gewenst werd en drukte 
vermeden. 
Nooit heb ik wat, ik kan me niet heugen wanneer ik wat gehad heb, misschien een beetje verkouden of een loopneus 
maar nooit alarmerend en zeker niet om ergens daarvoor weg te blijven. 
Wat is er gebeurd: wij wonen in een woongroep en vroeger heette dat een commune maar niet te vergelijken met onze 
woongroep geen sodom en gomora en waar 70% van de inwoners boven de 70 jaar is en ver daarboven. 
De bedoelde commune uit de 60/70 jaren bestond uit een vrijgevochten bende met dope, wiet, Lsd, allerlei andere 
geestverruimende middelen en groepsseks . 
Dit komt bij ons niet voor maar als wij eens in de 3 weken een happy-hour in de gemeenschappelijke ruimte gehete ,,de 
Brug,, houden wordt er een aardig wijntje en biertje gedronken zonder dat er 
iemand onbekwaam wordt. 
Nu hadden wij woensdag 28 sept ons wekelijks koffieklets uurtje. 
We praten over koetjes en kalfjes, de oorlog, lek in de gaspijp de algemene 
politiek en wat er op ons pad komt. 
Na een uurtje is het voorbij, wassen we de kopjes af en gaan ons weegs.  
Een van onze buurvrouwen zat naast mij en zij is een gezellige kletser. 
's Middags belde ze op dat zij covid had en in isolatie ging. 
Dat hoeft niets te betekenen maar 'avonds kreeg ik een rauwe strot niet echt 
keelpijn maar toch niet zoals het wezen moet. 
Wij hadden selftests liggen en op donderdag 29 sept uit voorzorg hebben Elly 
en Ik de tests ter hand genomen en ja hoor bij Elly niets 1 streepje en ik had 2 
streepjes dus was het mis. 
Onverantwoord om te doen of er niks aan de hand was en gewoon toch gaan 
want ik voelde me prima maar verder op de dag werd ik toch steeds vervelender. 
Ik werd rillerig, beverig en met een dikke trui aan en daarover nog een dik vest kwam ik weer een beetje bij de mensen 
maar ik voelde me later koortsig. 
Wat een mooie donderdag had moeten worden werd door spelbreker covid te niet gedaan. 
Maar we hebben nog hoop dat wij uitgenodigd worden op het 125 jarig jubileumfeest van Achilles , als iemand ons nog 
kent, dan vieren wij gelijk onze 100 jarig bestaan dat moet toch kunnen maar zoals ik me nu voel haal ik dat niet. 
 
vanuit de ziekenboeg 
Elly en Rene 
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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: 
 
Dinsdag 4-10 19.30 uur Achilles A1 – CK Kozijnen A2 
 
Woensdag 5-10 18.30 uur Achilles D1 – Maassluis D1 
 
Zaterdag 09.10 uur Achilles F2 – ODO F1 
 09.10 uur Achilles E1 – Nieuwerkerk E3 
 09.35 uur Achilles B1 – IJsselvogels B1 
 10.10 uur Achilles E2 – ALO E2 
 10.10 uur Achilles F1 – Valto F1 
 10.55 uur Achilles 3 – Excelsior 2 
 11.15 uur Achilles D2 – Avanti/Post Makelaardij D2 
 12.15 uur Achilles B3 – Reeuwijk B1 
 12.25 uur Achilles 2 – KVS/groeneveld Keukens 4 
 13.30 uur Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A6 
 13.55 uur Achilles – Sporting Trigon 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenwedstrijden zaal november 2022 
 
Ja hoor, na het fantastische jubileumweekend en een fijne herfstvakantie maken we ons weer op voor de zaalcompetitie. 
Het 1e en de A1 doen mee met de Haagse Korfbal Dagen (HKD). Voor de andere teams zijn er één of twee 
oefenwedstrijden in het weekend van 12 en 19 november. Haal je zaalschoenen uit de kast en maak je klaar voor een 
geweldig zaalseizoen! 
 

 
 
Team Datum thuis/uit Tegen Scheids Tijd 
1 10-19 nov  HKD   

 
19 nov  
(ovb HKD) thuis Refleks 1  ‘s middags 

      

2 12 nov 
Thuis 
(topsp) De Vinken 1  12.00 

2 19 nov Thuis (B) Die Haghe  12.15 

2 10-19 nov  
Reserve bij 
HKD   

      

3 12 nov 
Thuis 
(topsp) De Vinken 2  13.10 

3 19-nov     
      

4 12-nov 
Thuis 
(topsp) De Vinken 3  14.20 

4 
Trainings-
avond     

      
5  19-nov     
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6 12-nov     
6 19-nov     
      
7 20-nov uit alo Ed 11.00 
      
Recro      
      
A1 10-19 nov  HKD   
      
A2 12-nov uit Danaïden A2   
A2 19-nov     
      
B1 12-nov     

B1 
19-11-
2022  Korbis b1   

      

B2 
12-11-
2022  HKV/oe b1   

B2 
19-11-
2022     

      

B3 
12-11-
2022 uit odo b2   

B3 
19-11-
2022     

      

C1 
12-11-
2022 Uit (ock) Alo c1  13.30 

c1 
19-11-
2022     

      

C2 
12-11-
2022 uit HKV/Oe c1    

C2 
19-11-
2022  Korbis c2   

      

D1 
12-11-
2022 Uit (ock) Alo D1  12.15 

D1 
19-11-
2022 Uit Ondo d1   

      

D2 
12-11-
2022 uit HKV/Oe D1   

D2 
19-11-
2022  korbis d2   

      
D3 12-nov uit odo d3   

D3 
19-11-
2022  korbis d3   
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E1 
12-11-
2022 uit Die Haghe e1  11.10 

E1 
19-11-
2022     

       

E2 
12-11-
2022 uit Die Haghe e2  11.10 

E2 
19-11-
2022     

      

E3 
12-11-
2022 Uit HKV/Oe e1   

E3 
19-11-
2022     

      

E4 
12-11-
2022 thuis odo e4   

E4 
19-11-
2022     

      

F1 
12-11-
2022 uit Die Haghe f1  10.10 

F1 
19-11-
2022 uit VEO f1   

      

f2 
12-11-
2022 uit Die Haghe f2  10.10 

F2 
19-11-
2022     

      

F3 
12-11-
2022     

F3 
19-11-
2022  VEO f2   
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Volgende week woensdag 12, donderdag 13, zaterdag 15 en zondag 19 oktober 
 

Achilles 5 –De Meervogels 4 
OZC 3 – Achilles 6 
 
Velocitas – Achilles 
Velocitas 2 – Achilles 2 
TOP 3 – Achilles 3 
Avanti/Post Makelaardij 3 – Achilles 4 
Achilles 4 – Tempo 4 
Thor 2 – Achilles 6 
Achilles 7 – ALO 6 
IJsselvogels A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Tempo A4 
Korbis B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – ODO B2 
Excelsior B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – Weidevogels C1 
Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
VEO D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – ONDO D2 
Achilles D3 – Refleks D2 
Avanti/Post Makelaardij E2 – Achilles E1 
Die Haghe E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – ONDO E2 
Fortuna/Delta Logistiek E4 – Achilles E4 
Achilles F1 – ALO F1 
Maassluis F1 – Achilles F2 
 

Wo 20.45 uur 
Do 20.30 uur 
 
Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 14.10 uur 
Za 14.00 uur 
Zo 11.35 uur 
Za 12.30 uur 
Za 12.40 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.20 uur 
Za 12.45 uur 
Za 10.20 uur 
Za 13.25 uur 
Za 11.15 uur 
Za 12.20 uur 
Za 11.20 uur 
Za 13.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.20 uur 
Za 10.00 uur 

 

 
 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 

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