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Herinneringen van het foto-meisje 
******************************* 

 
Met m’n hoofd in het zonnetje zit ik in de auto te wachten tot we eindelijk van de 
parkeerplaats af kunnen rijden. Dit weekend ging ik naar mijn familie in Duitsland 
en reden we via een nieuwe route, omdat de A12 was afgesloten. Zo kwamen we 
langs Roermond en stond daar ineens een gigantisch outlet center langs de weg… Je begrijpt vast dat ik meteen veel te 
enthousiast werd. Na een overtuigende speech op de zondagochtend gingen we op de terugweg weer langs Roermond, 
nu mét een tussenstop bij het outlet center. Met een wat lichtere portemonnee zijn we weer onderweg terug naar Den 
Haag: tijd om te beginnen aan het artikel voor Achilles.   
 
Hoewel ik weet dat Erwin de Laleijne al de hele dag enthousiast klaar zit in zijn yoga outfit, wachtend op mijn volgende 
artikel, wordt het dit keer eens iets minder zweverig. Denk ik.   
 
Ik ben benieuwd of er dit korfbal weekend nog veel is nagepraat over het jubileum weekend. Om mooie herinneringen 
op te halen, maar misschien ook omdat sommigen stiekem niet meer weten wat er eigenlijk allemaal is gebeurd tijdens 
het grote feest. Er is weer flink gedanst, gesjanst, geproost en wat heb ik mensen zien genieten met elkaar. Omdat ik de 
zaterdag mocht vastleggen met mijn camera kon ik daar extra bij stilstaan. Ik denk dat ik dat ook zo leuk vind aan het 
fotograferen. Het dwingt je om wat langer stil te staan bij al het moois om je heen. Een glimlach, mensen die elkaar weer 
treffen na een lange tijd, oude legendes die weer op het veld staan te springen, kinderen die de grootste lol hebben aan 
de kleinste dingen en ga zo maar door. Daarnaast zorgt het fotograferen er ook voor dat je extra op zoek gaat naar die 
mooie momenten. Zo beleefde ik die dag onder andere door mijn lens, die zich vooral focuste op het creëren van mooie 
herinneringen tijdens dat bijzondere weekend.  
 
Ik kreeg dan ook al vrij snel de bijnaam ‘’het foto-meisje’’. Kunnen we best erin houden als je het mij vraagt. Over ‘’meisje’’ 
gesproken: dit weekend bestelde ik in een restaurant een rode wijn. Deze kreeg ik dan ook alleen omdat ‘’de ouders’’ erbij 
waren, zoals de mevrouw zei die de bestelling noteerde… Toch word ik over een paar dagen echt alweer 25. Ach, ooit 
komt er vast een dag dat ik graag zoveel jonger wordt geschat. Anyways…   
 
Zo zag ik ook weer veel kinderen met elkaar plezier hebben tijdens het jubileum weekend. Daardoor moest ik toch weer 
denken aan toen ik zelf lid werd in de E. Dit voelt eigenlijk ook helemaal niet zo lang geleden als dat het daadwerkelijk is 
en dan verbaas ik me er elke keer weer over hoe snel de tijd is gegaan. Ook is het best bijzonder dat de nieuwe kantine al 
zo snel eigen voelt. Heel mijn korfbal jeugd heb ik namelijk doorgebracht in dezelfde oude kantine. Ondanks de geur die 
af en toe uit het putje kwam, heb ik daar ook onwijs veel mooie herinneringen aan. Zo blijft onze club zich altijd verder 
ontwikkelen en worden er keer op keer weer mooie nieuwe herinneringen gemaakt. Dat doen we met z’n allen, waarbij 
de nieuwe jeugd op Achilles zich later alleen deze nieuwe kantine zal herinneren. Grappig hoe je dan ineens in de generatie 
komt waar je begint te praten over ‘’vroeger’’. Om deze reden was het ook zo leuk om alle oude foto’s van Achilles te 
kunnen bekijken en deze prachtige afgelopen 100 jaar gezamenlijk te kunnen vieren. Verschillende generaties, met 
verschillende herinneringen, die gezamenlijk proosten op hun club, dat is toch wel echt iets bijzonders.   
 
Ik wil ook nog eens mijn complimenten uitspreken naar iedereen die bij de organisatie betrokken was en iets heeft 
bijgedragen. Jullie hebben het ongelooflijk goed gedaan en stiekem hoop ik dat we dit draaiboek erin kunnen houden 
voor een jaarlijks jubileum.   
 
Wie weet staan alle foto’s inmiddels op de website, maar ik deel graag alvast mijn eigen mini collage met jullie. Geniet van 
de mooie herinneringen en laten we er snel nog veel meer maken met elkaar! En vergeet niet om er af en toe even extra 
bij stil te staan.   
 
Liefs,   
Lena van Bijsterveld 
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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 
 
 
Toespraak door Jan van Zanen bij de viering van het 100-jarig jubileum van HKV Achilles en de uitreiking van 
een Koninklijke Erepenning, 1 oktober 2022 
 
Beste Achillianen, 
 
Wat aardig dat ik vandaag aanwezig mag zijn bij het eeuwfeest van HKV Achilles. Een sportclub geworteld in de 
vruchtenbuurt, taai dankzij hechte korfbalfamilies. We vieren samen honderd jaar sport en ontmoeting. We openen het 
vierde clubgebouw sinds de oprichting in 1922 en hebben zo dadelijk nog een moment met een officieel tintje. 
 
Een fraaie foto, gemaakt bij het vijfjarig bestaan, toont zes zelfverzekerde jonge mensen. Zij richtten – met drie anderen 
– de vereniging op toen ze nog tieners waren. Het begin van een club met een rijke geschiedenis. De eerste twintig jaar 
heeft de club gezworven langs verschillende locaties en velden. Maar het grootste deel van de afgelopen honderd jaar zat 
de club hier aan het Pomonaplein. 
 
Bij Achilles gaat het om korfbal en wat daarbij nodig is. Er kwam kunstgras, energiezuinige veldverlichting en er had een 
‘samensmelting’ plaats met KV Ready. Uit die samensmelting is ondertussen al veel moois voortgekomen. Een bredere 
basis voor de club, een vernieuwd logo, een nieuw clubtenue en nog veel meer. 
 
Bij Achilles gaat het ook om verbinding. De club heeft een hechte band met de buurt en de aangrenzende basisscholen. 
De accommodatie wordt ook al ruim twintig jaar gebruikt voor andere sporten: jeu de boules, tennis en seniorenfit. 
Studenten van de afdeling Sport en Bewegen van het Mondriaan College verzorgen het fitprogramma voor ouderen. 
Achilles biedt op haar beurt de faciliteiten en begeleide stageplaatsen. De vereniging staat midden in de samenleving en 
zet zich op de velden en vanuit het nieuwe clubgebouw meer dan ooit in voor laagdrempelig sporten, bewegen en 
ontmoeten in de eigen buurt. 
 
En dan zijn er de goede doelen. De club heeft al eens samengewerkt met de Hartstichting en geld ingezameld met een 
sponsorloop. De jeugdleden doen ieder jaar mee met de Grote Clubactie en er is de Stichting Semmy. Sinds het overlijden 
van het jeugdlid Iris Rog in 2009, steunt de vereniging via de stichting met verschillende activiteiten onderzoek en 
behandeling van kinderen met hersenstamkanker. 
 
De honderdjarige geschiedenis en vele verdiensten van de HKV Achilles zijn een reden om trots te zijn. Het is voor mij 
een eer om namens Zijne Majesteit de Koning, HKV Achilles een Koninklijke Erepenning uit te kunnen reiken. Van 
harte gefeliciteerd. 
 
Mag ik voorzitter Wout Broers naar voren vragen om de Koninklijke Erepenning in ontvangst te nemen. 
 
 
In zijn logboek stond het volgende 
 
In de loop van de middag bezoek ik de Haagse Korfbalvereniging Achilles aan het Pomonaplein in de Vruchtenbuurt. 
De vereniging bestaat honderd jaar en vandaag is ook de opening van het nieuwe clubhuis. Wout Broers (voorzitter en 
erelid) en Steven Broers (erelid) ontvangen mij allerhartelijkst. De openingshandeling is het hijsen de nieuwe Achillesvlag. 
Dat lukt. De vlag wappert in top. Krijg een rondleiding door Arthur Bolder. Ben onder de indruk van het nieuwe clubhuis. 
De accommodatie wordt ook voor andere sporten gebruikt. Het is een mooi en duurzaam ontwerp van architect Bert de 
Jel. Complimenteer de styliste Audrey de Man met de prachtige en sfeervolle inrichting. Inmiddels zijn heel veel clubleden 
(jong en oud) in de grote zaal aanwezig. Het typeert de hechte en familiaire band binnen vereniging. Reik de versierselen 

https://www.hkvachilles.nl/
http://djvdl.com/
http://djvdl.com/
https://ontwerpbureau3.nl/
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uit die horen bij een Koninklijke Erepenning en spreek net als voorzitter Wout en bondcoach Jan Niebeek de aanwezigen 
toe. 
 
 

 
 
 
Aankondiging informatieavond voor (nieuwe) ouders - dinsdag 18 oktober 18:00 - 19:00 uur 
 
Bent u nieuw op de club of heeft u vragen omtrent het (toekomstige) lidmaatschap van uw kind bij HKV Achilles? Kom 
dan op dinsdag 18 oktober 18:00 - 19:00 uur naar de informatieavond. Wij zullen u informatie geven over praktische 
zaken zoals welke spullen u kind nodig heeft voor korfbal, hoe de wedstrijden worden georganiseerd, wat er van ouders 
wordt verwacht, waar u belangrijke informatie kunt vinden op de website en wie u voor welke zaken het beste kunt 
benaderen. Daarnaast vinden we het fijn om u rond te kunnen leiden op de club, zeker gezien het prachtige nieuwe 
clubhuis net geopend is. Het geeft u de gelegenheid om mensen te leren kennen die bij de club betrokken zijn en om 
kennis te maken met andere ouders.  Daarnaast kunt u vragen stellen over dingen die u niet duidelijk zijn en ook delen 
wat uw ervaring is als ouder van een nieuw lid. Onze ervaring leert dat er ook geregeld ouders van kinderen die al enige 
tijd lid zijn met vragen zitten; ook deze ouders zijn uiteraard van harte welkom.  
 
Kortom reden genoeg om 18 oktober aan te schuiven! Meldt u zich gaarne wel even aan door een mail te sturen naar 
kangoeroes@hkvachilles.nl. Wij zorgen voor een kopje koffie/thee met iets lekkers.  
 
We kijken er naar uit om u (weer) te zien.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Margot, Miriam, Janneke en Marjolein van de commissie ledenwerving 
 
 
 
 
 
 
  

https://janvanzanen.denhaag.nl/aftrap-duinenmars/
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Van de KC 
********** 

 
Cleanteams: schoonmaken op Achilles 
 
Wat genieten we van onze fijne nieuwe kantine! We willen natuurli jk samen 
deze kantine mooi, schoon en fris houden.  
 
In deze laatste weken van het veldseizoen worden de 'Cleanteams' ingezet om de kantine schoon te maken en te houden. 
Teams zijn op de eigen trainingsavond opgesteld schoonmaakploeg. Voor de seniorenteams geldt dat je voor of na je 
training het beste aan de slag kunt, de ouders van de jeugdploegen kunnen tijdens de training van de kinderen aan het 
werk. Als het goed is, zijn er weinig mensen in de kantine aanwezig, ook op drukke trainingsavonden. Je kunt dus fijn 
even een uurtje lekker aan de slag! We hopen op ieders medewerking, Achilles is immers meer dan een club! 
Lees verder voor het schoonmaakrooster en wat er gebeuren moet! 
 
Klussenlijst 

● Toiletten schoonmaken, aanvullen zeep, wc-papier 
● Handgrepen en drukpunten van deuren schoon maken 
● Vloeren vegen + dweilen 
● Afvalbakken legen, binnen en langs de lijn 
● Glaswerk naar glascontainer brengen 
● Tafels, stoelen, bar schoonmaken 
● Aanrechten, keukenkasten schoonmaken 
● Kasten achter de bar reinigen 
● Balkon en trap vegen 
● … 

 
Cleanteamrooster: 

 Cleanteam 
Dinsdag 10-10 Ouders B1 

Ouders B2 
Ouders B3 

Donderdag 12-10 Achilles 4 
Achilles 5 

Zaterdag 14-10 Eerste twee teams met 
kantinedienst 

Maandag 16-10 Ouders D1  
Ouders D3 

Donderdag 19-10 Achilles 1 
Achilles 2 

Zaterdag 22-10 Eerste twee teams met 
kantinedienst 
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Van de Sponsorcommissie 
************************ 

 
Daan Alkema Media nieuwe sponsor Achilles! 
Met gepaste trots kunnen we melden dat Daan Alkema de nieuwe shirtsponsor is van 
Achilles B1. Dat is natuurlijk niet toevallig want zijn eigen Esmee speelt in de B1 en Daan is 
zelf een echte ras Achiliaan. Vanaf de komende zaalperiode zal de B1 de rest van het huidige 
seizoen en het seizoen daarna gaan spelen in shirtjes van Daan Alkema Media. 
 
We zijn erg blij met deze samenwerking en deze nieuwe impuls op sponsor gebied. De 
shirtjes met logo worden bedrukt door onze vaste partner Zeefdruk Westland. 
 
Weet jij zelf nog een sponsor die mogelijk interesse heeft in het sponsoren van Achilles, of wil je zelf misschien wel 
sponsoren? Laat het ons weten via sponsoring@hkvachilles.nl. Je mag ons natuurlijk ook even aanschieten op het veld 
of in ons mooie nieuwe clubhuis. We zijn ook nog op zoek naar versterking binnen de sponsorcommissie. Dus als jij iets 
wil betekenen voor de club ben je ook van harte welkom! 
 
De SponsorCie 
Paul, Rick, Rinus, Simon en ...? 
 

 
 

mailto:sponsoring@hkvachilles.nl
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Nog ruim een week en dan is het zover, de eerste klaverjasdrive van dit seizoen. 
De aanmeldingen lopen nog niet echt hard binnen. 
De volgende koppels hebben zich wel aangemeld: 
Ilonka – Ruud Marc – Dennis 
Wieka – Dries Peter – Jerry 
Simon – Sten Wendela – Wout 
Waar blijven de aanmeldingen van jeugdleden??? 
Di moeten er natuurlijk meer worden, geef je dus nog op. 
 
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 
*************************** 

 
Achilles – Sporting Trigon 24-9 
Achilles 2 – KVS/Groeneveld Keukens 4 9-17 
Achilles 3 – Excelsior 2 3-10 
TOP/IAA fresh 4 – Achilles 4 23-15 
Pernix 5 – Achilles 5 17-17 
DES 6 – Achilles 6 6-16 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Sporting Trigon 24-9 
DES – HKV/Ons Eibernest 10-12 
Velocitas – Victum 23-18 
Maassluis – Refleks 16-9 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 5 5 0 0 10 96 62 34 
Maassluis 5 4 0 1 8 69 65 4 
Achilles 5 3 0 2 6 85 59 28 
Victum 5 3 0 2 6 75 75 0 
DES 5 2 0 3 4 65 68 -3 
Refleks 5 2 0 3 4 65 85 -20 
HKV/Ons Eibernest 5 1 0 4 2 58 69 -11 
Sporting Trigon 5 0 0 5 0 61 91 -30 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
HKV Achilles 1 – Sporting Trigon 1  
Nadat wij allemaal weer bijgekomen waren van het jubileumweekend mochten wij weer 
aan de bak. Sporting Trigon staat onderaan zonder punten. Scherpe analyses van Teun wezen ons erop dat wij meer 
ruimte zouden krijgen deze wedstrijd en dat het van belang is dat wij onze kansen goed selecteren.   
De dag begon goed met een lekker zonnetje, maar ook met af en toe een sterke wind. Tijdens het spelen klonk dan 
weleens ‘vanaf de bankkant aanvalluhh!’ over het veld. Dit kon tot verwarring leiden want deze bank verplaatst zich zo 
nu en dan. Na de eerste 20 minuten bij een 10-3 stand lieten we meteen zien dat er bij ons geen punten te halen valt voor 
Sporting trigon en wij ons niet gek laten maken door wat wind. Sterre en Tobias mochten op dit punt al beide 3x hun 
naam op het score formulier zetten. Toch was het aan ons om deze wedstrijd goed uit te spelen. In het laatste deel van 
de eerste helft kwamen wij minder tot scoren en gingen we een rust in met een stand van 11-6.   
In de tweede helft moesten we ons daarom meer aan onze afspraak gaan houden, namelijk de juiste kansen selecteren. 
En dat deden we, mooie lange aanvallen werden gespeeld en beloond. De doelpunten vielen aan onze kant en de 
verdediging stond sterk. Sporting Trigon kon amper nog een bal gooien en raakten zeer gefrustreerd. De wedstrijd 
eindigde in een ruime 24-9 overwinning.  
Op naar volgende week, dan mogen wij op bezoek bij de tot nu toe ongeslagen nummer 1 Velocitas om 15.30 in 
Leiderdorp. Dat kan een hele spannende wedstrijd gaan worden, tot dan!  
 
Mariska  
 
Achilles 2 - KVS 4 
Na een week weer hard getraind te hebben, was het weer tijd voor een 
wedstrijd. Dit keer tegen KVS 4, een ploeg waar wij als 2e team wel vaker 
tegen gespeeld hebben. De opdrachten waren duidelijk en we waren allemaal gebrand om deze wedstrijd te gaan winnen.  
 
Het begin van de wedstrijd was al spannend. Waar het begon met een 1-1, 2-2, 3-3.. hierna liep KVS wat meer uit dit 
omdat wij verdedigend scherpte miste. In de aanval wilden we er dus alles aan doen om weer duidelijkheid en scherpte 
terug te krijgen. Met goede aanwijzingen van o.a. Dylan (die na een lange tijd eindelijk weer mocht spelen) kwam daar 
gelijk een goal uit! Toch moest er wat nieuwe energie in de wedstrijd komen. Net voor rust werden er dames van het 
derde ingebracht, om juist die scherpte en energie te brengen!  
 
Alles eruit halen wat erin zit dat was de conclusie in de rust en zo gingen we de tweede helft ook in. We stonden wat 
punten achter, maar we hadden alsnog het vertrouwen dat we nog konden winnen als we als team voor elkaar gingen 
strijden. De tweede helft begon ook met veel energie zoals we dat gewend zijn. KVS bleef goed spelen en schieten 
waardoor het lastig werd om de punten in te halen. Helaas deze wedstrijd uiteindelijk verloren.  
 
Even flink balen afgelopen weekend, maar nu gaan we ons weer richten op de volgende wedstrijd. We kunnen beter en 
dat gaan we ook zeker laten zien!  
 
Jamie 
 
Achilles 3 - Excelsior 2 3-10. 
3 doelpunten in een gehele wedstrijd, dat is natuurlijk bedroevend weinig. 
Toen we de poule indeling zagen vreesden we al dat we het heel zwaar zouden krijgen. Dat is helaas ook de realiteit.  
Mijn Friese schoonzus zou zeggen: “Het is wat het is”. 
 
Waar we trots op mogen zijn is dat we deze wedstrijd heel erg goed hebben verdedigd en er maar 10 hebben doorgelaten. 
Excelsior staat niet voor niets stijf bovenaan in onze poule. 
Vorige wedstrijden hebben zij er 21, 24, 13 en 23 kunnen scoren. 
Verdedigend zit het dus helemaal goed bij ons, maar het daadwerkelijk afronden van de (toch echt veel gecreëerde) kansen 
wil —> nog <— maar niet lukken. 
Positief benaderen: Genoeg punten voor supertrainer/supercoach/Superman (inside joke) Bas  om aan te werken en op 
te trainen  
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Waar ik heel erg trots op ben is dat de kanjers van het 3e iedere keer weer positief en optimistisch het veld in stappen 
voor de training en de wedstrijd en - als het toch weer niet meezit - elkaar proberen op te peppen en moed in te praten. 
Het is echt een geweldig en hecht team met stuk voor stuk fantastische, enthousiaste en betrokken mensen. 
 
Gisteren kwamen Dennis en Peter van ACTOS (onze sponsor �) op bezoek. 
Dennis vertelde dat Peter de voorzet had gegeven v.w.b. de sponsoring, maar dat Simon echt gas heeft gegeven om het 
rond te krijgen. Simon accepteerde simpelweg geen nee. Dat vond Dennis geweldig en mede daarom is hij met ons in zee 
gegaan. Een enorm dikke, vette en welgemeende shoutout naar ONZE Simon dus!  
 
Volgende week mag het team naar Zeeland. 
Ik moet/mag/ga naar een concert dus ik kan helaas niet mee. 
Ik heb uiteraard zin in het concert, maar ik ga “mijn” kinderen toch wel erg missen volgend weekend. Raar om ze niet te 
zien spelen en ze niet te kunnen verwennen met druiven, meloen en winegums. 
Met mijn knuffels en opbeurende woorden blijf ik nu ook zitten. 
Het is niet anders. Ik spaar ze wel op tot de volgende keer. 
Gelukkig kan ik de beelden dankzij aanvoerder Mark bekijken, zodat ik er toch nog een ietsiepietsie bij ben. 
 
Dionne (trotse teambegeleider van het 3e) 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – KCC/CK Kozijnen 19-3 
Maassluis A1 – Achilles A1 7-23 
Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A5 1-14 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 5-9 
´t Capproe4n B1 – Achilles B2 4-14 
Achilles B3 – Reeuwijk B1 2-5 
KVS/Groeneveld Keukens C1 – Achilles C1 13-2 
IJsselvogels C3 – Achilles C2 2-5 
Achilles D1 – Maassluis D1 4-3 
KCR D1 – Achilles D1 3-2 
Achilles D2 – Avanti/Post Makelaardij D2 3-8 
KCC/CK Kozijnen D2 – Achilles D3 6-3 
Achilles E1 – Nieuwerkerk E3 6-4 
Achilles E2 – ALO E2 8-2 
Dunas E2 – Achilles E3 6-4 
Phoenix E3 – Achilles E4 10-2 
Achilles F1 – Valto F1 7-6 
Achilles F2 – ODO F1 3-11 
 
De D1 speelde afgelopen week twee keer en het contrast tussen de wedstrijden kon bijna niet groter. Vorige week 
woensdag traden we aan tegen concurrent Maassluis om het kampioenschap. Bij winst was de D1 kampioen, bij een 
andere uitslag werd het feestje één of twee weken of volledig uitgesteld. Zoals altijd werd er ruim van te voren ingeschoten 
en er was al merkbaar dat de spelers wat drukker waren dan anders. Of dit kwam doordat het een doordeweekse dag was 
of doordat het de kampioenswedstrijd was, was niet helemaal duidelijk, aangezien de coaches het geen moment over het 
kampioenschap hadden gehad. 
Het eerste kwart verliep aanvallend moeizaam. Het tempo was laag, de spelers waren zoekende. Er werd wel gedaan 
waarop we al weken aan het trainen zijn, maar om dat echt effectief te laten zijn, moet het tempo wat hoger dan dat het 
nu was. Verdedigend stonden we echter goed ons mannetje en uiteindelijk wisten we toch de 1-0 te maken. Dat stond 
het nog steeds bij de vakwissel, al was het daarna Maassluis dat gelijk maakte. Het tweede aanvalsvak gooide het tempo 
flink omhoog en creëerde flink wat kansen. Deze wilden er echter maar niet in, waardoor het lang spannend bleef. 
Uiteindelijk wisten we twee keer te scoren en leken we met een 3-1 voorsprong de kleedkamers op te zoeken. Maassluis 
wist echter vlak voor het rustsignaal nog een kansje te benutten en zo was het 3-2 met rust. 
De tweede helft ging het aanvallend beter, alleen leidde het niet tot doelpunten. Verdedigend hadden we het lastiger, 
vooral één dame van Maassluis was gevaarlijk en zij beloonde zichzelf dan ook met de 3-3. Daarna kon het alle kanten 
op. Maassluis kreeg kansen, wij kregen misschien wat betere kansen, maar de bal wilde er aan beide kanten maar niet in. 
Met nog drie minuten op de klok wisten we dan toch de 4-3 te maken en ondanks wat hachelijke momenten daarna, 
stond deze stand ook bij het eindsignaal nog op het scorebord. 
Medailles werden uitgereikt, chips en kippetjes gegeten en een kampioensfoto gemaakt. 
Drie dagen later reisden we af naar Ridderkerk voor de tweede confrontatie tegen KCR. De eerste wedstrijd hadden we 
met 7-1 gewonnen, maar KCR had tegen Maassluis meer weerstand geboden, 7-5, waardoor scherpte vereist was. Die 
scherpte was ver te zoeken. KCR gaf veel druk en in plaats van daar gebruik van te maken met gooibewegingen en veel 
diepte in het spel, bleven we ballen steeds naast ons gooien waar KCR voortdurend tussenzat. Het tempo lag te laag en 
we lieten de kaas ronduit van ons brood eten. Als we de bal wel bij een medespeler kregen, dan vingen we de bal bijna 
net zo vaak niet als wel. Waar wij steeds de bal snel kwijt waren, wist KCR wel lange aanvallen op te zetten. Verdedigend 
boden we goed tegenstand, maar met zulke lange aanvallen is het uiteindelijk een kwestie van tijd voor er eentje ingaat. 
Dat lukte KCR in de eerste helft twee keer, waar wij nul doelpunten tegenover zetten. Bij 2-0 achter kwam de rust. 
Voor de tweede helft werd afgesproken meer gooibewegingen en diepte te zoeken en de paal wat vaker leeg te laten. Dit 
koste aardig wat moeite, gewend als we zijn om snel die paal in te vullen. Toch leverde de diepe ballen ons uiteindelijk 
twee doelpunten op, terwijl we het verdedigend goed dicht hielden. Echter met nog maar een paar minuten te gaan wist 
KCR toch weer dat ene gaatje te vinden. Dat gaatje werd gedicht met een overtreding en de resulterende strafworp werd 
helaas voor ons afgemaakt. In de ons resterende aanval wisten we de gelijkmaker niet meer te produceren, maar eerlijk is 
eerlijk, dat zou ook niet terecht zijn geweest. KCR boekte een verdiende overwinning. 
Of het nou uiteindelijk een typische postkampioenswedstrijdinstelling was of de kwaliteit van KCR, we zijn weer even 
met beide voeten op de grond gezet. Als we scherp zijn, kunnen we van iedereen winnen, maar als we dat niet zijn, 
kunnen we ook van iedereen verliezen. Zaterdag nog een laatste wedstrijd en dan zit de eerste veldcompetitie er alweer 
op. Laten we tegen VEO net zo scherp zijn als tegen Maassluis om te laten zien dat zaterdag een foutje was. 
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Luuk, bedankt voor het haasten en reservestaan op woensdag. Uiteindelijk bleek het niet nodig, maar het was erg fijn dat 
je er was. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles E1 - Nieuwerkerk E3  
Het is 08:30u zaterdagochtend 8 oktober en het zonnetje breekt voorzichtig door: het 
wordt een mooie dag.  
 
Terwijl de ouders van de E1 hun kantinedienst draaien, gasten en supporters van koffie en thee voorzien, werken de 
spelers van de E1 toe naar hun wedstrijd tegen Nieuwerkerk E3. Gooien, vangen en veel schieten: focus op de bal, de 
korf en de wedstrijd. 
De E1 heeft geen gemakkelijke wedstrijd in het vooruitzicht, want bij Nieuwerkerk werd gewonnen met ‘slechts’ 5-7. 
Nieuwerkerk E3 is een goede ploeg waar geconcentreerd tegen moet worden verdedigd en waar je echt moet werken om 
in de aanval vrij te komen. 
 
Om 09:10u fluit Susan voor het begin van de wedstrijd. De E1 begint de wedstrijd voortvarend. De ploeg speelt heel 
goede aanvallen. Iedereen zoekt naar kansen, werkt hard en is zorgvuldig in de passing.  
Langs de lijn glunderen de coaches. “Het is mooi om te zien hoe de E1 samen speelt en bereid is voor elkaar te werken. 
Bovendien verkiezen alle spelers een betere kans van een ploeggenoot boven een eigen doelpoging. Op zulke momenten 
kunnen wij alleen maar trots zijn”, aldus trainer/coach Bas Maessen die de onderlinge ‘gunfactor’ prijst. 
De vele gecreëerde kansen worden helaas niet allemaal omgezet in doelpunten. En wanneer de bal wordt onderschept 
blijkt Nieuwerkerk uiterst effectief in de omschakeling: 4 momenten, 3 doelpunten. Met rust leidt de E1 met een minimaal 
verschil. En ondanks het spelbeeld kan de wedstrijd 
nog alle kanten op.  
Achilles houdt het goede spel de hele wedstrijd vol 
en blijft met mooie doelpunten aan de goede kant 
van de score. Susan fluit af bij een stand van 6-4. 
 
Een echte wedstrijd waarin veel strijd is geleverd en 
hard werken wordt beloond. We hebben 
doelpunten van afstand gemaakt, een strafworp 
gescoord, de aangeef ingevuld en vanuit daar ook 
doorloopballen gescoord. Daarnaast hebben we 
heel weinig ‘fouten’ gemaakt en goed verdedigd. 
Kortom; we waren gewoon goed en dat is erg leuk 
om te zien. Na het laatste fluitsignaal van Susan 
kwam Mieke van de Technische Commissie het 
veld op met heugelijk nieuws; de E1 is na het spelen 
van vier wedstrijden niet meer in te halen door 
andere ploegen in de poule en daarom dus 
KAMPIOEN. Een dikke pluim, mooie woorden en 
een echte medaille. Opdat nog vele prijzen zullen 
volgen!  
Esmee trakteert op cup cakes en natuurlijk mag de 
champagne niet ontbreken. 
 
Susan; bedankt voor het leiden van de wedstrijd. In 
de kangoeroes en de F-jes heb je deze kinderen al 
gefloten. Leuk dat je zo ‘meegroeit’ met de jeugd. 
Veel dank! 
 
Tjitse 
 
 
 
 
  

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

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben 5 feestjes te vieren. We beginnen bij Lucas Bouwman 
en Jonne van der Vecht. Beide zijn op 12 oktober jarig. Lucas wordt 14 
en Jonne 9 jaar. Op 13 oktober viert Joep van Stekelenburg zijn 13e 
verjaardag. 15 okotber feest voor Ashlyn Verloop, zij wordt 9 jaar. En als 
laatste deze wwek viert Viggo Linse op 17 oktober zijn 15e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie 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 

 
Heraangemeld als lid: Nosa (N.A.) Iyawe 
 Den Haag 
 Geb.datum: 16-12-1998 
 
Aangemeld als lid: Tymo (T.) Vrolijk 
 Den Haag 
 Geb.datum: 18-04-2019 
 
 Dex (D.J.) van Kasteren 
 Den Haag 
 Geb.datum: 16-06-2016 
 
Adreswijziging: Frank baars naar: 
 Dag Hammerskjoldstraat 33 
 2552 Pm  Den haag 
 Tel. Ongewijzigd 
 
Bedankt als lid: Zohier Belarbi 
 
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: 
 
Woensdag 12-10 20.45 uur Achilles 5 – De Meervogels 4 
 
Zaterdag 09.20 uur Achilles F1 – ALO F1 
 10.20 uur Achilles E3 – ONDO E2 
 10.20 uur Achilles C1 – Weidevogels C1 
 11.20 uur Achilles D3 – Refleks D2 
 11.20 uur Achilles B2 – ODO B2 
 12.20 uur Achilles D2 – ONDO D2 
 12.40 uur Achilles A2 – Tempo A4 
 13.25 uur Achilles C2 – Avanti/Post Makelaardij C4 
 14.10 uur Achilles 5 – Tempo 4 
 
 
Zondag  11.35 uur Achilles 7 – ALO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 22 en 23 oktober 
 

Achilles – HKV/Ons Eibernest 
Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 
Achilles 3 – KCR 2 
Achilles 4 – KVS/Groeneveld Keukens 3 
ALO 3 – Achilles 5 
Achilles 6 – OZC 3 
Sperwers 2 – Achilles 7 
Achilles A1 – ONDO A2 
Phoenix A3 – Achilles A2 
KVS/Groeneveld Keukens B1 – Achilles B1 
Valto B3 – Achilles B2 
Achilles B3 – Fortuna/Delta Logistiek B4 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
Achilles C2 – Vriendenschaar C1 
KVS/Groeneveld Keukens D1 – Achilles D2 
Achilles D3 – Vitesse D2 
Valto E4 – Achilles E1 
Lynx E1 – Achilles E2 
Achilles E3 – DES E2 
Achilles E4 – DES E3 
Korbis F1 – Achilles F1 
Valto F2 – Achilles F2 
 

Za 15.20 uur 
Za 13.50 uur 
Za 12.15 uur 
Za 15.10 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 13.40 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 10.40 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 12.25 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.20 uur 
Za 10.15 uur 
Za 09.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.00 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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