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  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ledenadministratie@hkvachilles.nl 
 Achilles online/social media 
  www.hkvachilles.nl 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
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 
  e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl  
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Tymen Mos 
  e-mail: tymen.mos@swsdh.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Marcel de Coninck 
  e-mail: marcel.deconinck@hkvachilles.nl 
 
 
 

Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 070-3684814 
Contactpersoon Kantinecommissie 
 René van Loon 
 Tel: 06-20427206 
 kc@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren veld (5 t/m 8) 
 Bij aanvoerder ploeg of 
 Wedstrijdzaken 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A/B 
 e-mail: 
 ab-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D 
 e-mail: 
 dc-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F 
 e-mail: 
 ef-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
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 
 Rinus Cost 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Vacant 
 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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Achilles bijna 100 jaar meer dan een club 
************************************* 

 
Zaterdag gaat het dan toch echt gebeuren: we vieren dan onze 100ste verjaardag. En 
hoe. We beginnen donderdag met de reünie van oud-leden en oudere leden. Daar 
wordt ook het uiterst fraaie jubileumboek in proefdruk gepresenteerd. De bij dit stukje geplaatste foto is de cover van 
dit fraais, dat tegen kostprijs te verkrijgen zal zijn. Vrijdag is dan hapjesavond gevolgd door een wervelende pubquiz. 
En zaterdag staat in de ochtend sport en spel op de agenda. 
 
Jullie vergeten niet om vervolgens aanwezig te zijn bij de officiële opening van de Vlonder, vanaf 14.00 uur? De 
Burgemeester zal rond half drie de vlag ten top hijsen. Waarna de receptie voor ons 100-jarig bestaan in de nieuwe 
Vlonder plaatsvindt. Een aantal sprekers gaat dit opluisteren terwijl de champagne rijkelijk vloeit. 
 
Uiteraard volgt er dan een spetterend feest in onze eigen nieuwe sportzaal. Het weekend wordt afgesloten met een 
katerbrunch annex opruimfeest. Mogelijkheden te over om deze bijzondere verjaardag bij te wonen. 
 
Ik feliciteer jullie nog niet, want dat brengt ongeluk, maar zaterdag schud ik jullie graag de hand. 
Ik wens ons wel alvast hele genoeglijke dagen met vele Achillianen en fans van Achilles van de partij. 
 
Wout Broers 
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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 
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 september 
1 oktober 
 

Reunie oud leden 
Opening nieuwe kantine 

  

 
 

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

 
Achilles – Victum 17-9 
Achilles 2 – Victum 2 14-15 
Achilles 3 – Swift 2 10-13 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 17-11 
Achilles 6 – Thor 2 9-8 
Dunas 4 – Achilles 7 13-10 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Victum 17-9 
Sporting Trigon – DES 14-15 
Velocitas – Refleks 19-8 
HKV/Ons Eibernest – Maassluis 10-11 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 3 3 0 0 6 53 32 21 
DES 3 2 0 1 4 40 38 2 
Victum 3 2 0 1 4 40 38 2 
Refleks 3 2 0 1 4 40 47 -7 
Maassluis 3 2 0 1 4 35 42 -7 
Achilles 3 1 0 2 2 39 34 5 
HKV/Ons Eibernest 3 0 0 3 0 35 40 -5 
Sporting Trigon 3 0 0 3 0 38 49 -11 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 - Victum 1 
De weersvoorspellingen logen er vrijdag niet om: de hele zaterdag regen… Des te blijer was ik zaterdagavond toen ik 
met een drankje in de zon op het balkon van de kantine stond. Niet alleen omdat er maar een paar druppels waren 
gevallen, maar ook omdat ik heb genoten van een heerlijke pot korfbal en de eerste punten van het seizoen. 
    
We zijn nog maar net begonnen aan het seizoen en de ziekenboeg zit alweer flink vol: Romy (enkeltje), Noa (knie) en 
ikzelf (peesplaatontsteking voet). Gelukkig hebben we een onwijs brede selectie, waardoor we met een sterk team aan 
de wedstrijd konden beginnen. En of we sterk aan de wedstrijd begonnen: na 4 aanvallen stond het 4-0. Een super 
begin waar we veel energie en enthousiasme uit haalden voor de rest van de wedstrijd. Door goed samenspel en het 
afmaken van de kansen (wat vorige wedstrijden minder goed lukte), beloonden we onszelf met een stand van 10-4 in de 
rust. Het spel wat Victum graag speelt, lukte niet. Dit resulteerde in nog meer mooie aanvallen voor ons, een cadeautje 
voor het publiek!  
 
De hele wedstrijd lang hebben we voorgestaan en is Victum niet in de buurt gekomen van gelijkspel of de overwinning. 
Dit gaf de coaches de mogelijkheid om nog wat door te wisselen en publiekswissels te maken. En misschien leuk om te 
benoemen: Teun roept elke wedstrijd een (wo)man of the match uit: dit keer was Danique de gelukkige met 5 goals, 
haar werd een heerlijk koud blikje Heineken uitgereikt. Ook leuk om te weten is dat iedereen gescoord heeft! We zijn 
dus gevaarlijk over alle schijven.  
 
Deze punten zijn fijn voor het vertrouwen. In verband met het jubileumweekend spelen we aankomende donderdag uit 
tegen Refleks. Daar hopen we natuurlijk de punten op te halen en mee naar huis te nemen. We kunnen zeker wat 
publiek gebruiken, dus zien we jou daar? 
 
Groetjes, Daphne 
 
Achilles 2 - Victum 2  
Na weer 2 goede trainingen achter de rug en een duidelijke en korte bespreking 
van Frank en Bart konden we de wedstrijd tegen Victum scherp beginnen. Een 
tegenstander waar van te voren niet veel over bekend was.  
 
Al snel werd duidelijk dat we aan de bak zouden moeten deze wedstrijd door de scherpschietende heren van Victum 
begin eerste helft. Door een mooie vrije bal van Yara kwamen we weer gelijk, 4-4. Een moeizame eerste helft waarin 
het nog duidelijk zoeken was naar elkaar, werd er toch keihard geknokt en waren er kansen zat. Een mooie bal van 
Twan zorgde voor de 7-8 ruststand.  
 
Uit de kleedkamer, fris beginnen weer en slimmer omgaan met de lengte van de tegenstanders was de melding van de 
coach. Ilan die perfect inviel en zelf de 8-9 maakte uit een strafworp en daarna met gevaar voor eigen leven de bal 
binnenhield, waardoor Twan de bal heel rustig kon afronden, 9-9. Maar ook gedurende 2e helft konden we niet over 
deze ploeg heen walsen. Iedere keer haken we aan naar 12-12, 13–13, 14-14 tot de laatste minuut en dan valt het helaas 
net de verkeerde kant op, eindstand 14-15!  
 
Goed geknokt, helemaal geen ramp en ik kijk er persoonlijk weer naar uit om weer lekker met jullie te trainen! Trots op 
jullie!  
 
Dylan  
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WAPC Wat Was 
************** 

 
VEO A1 – Achilles A1 18-11 
Tempo A4 – Achilles A2 15-5 
Achilles B1 – Korbis B1 5-8 
Maassluis B2 – Achilles B2 6-12 
Achilles B3 – Phoenix B3 4-1 
Weidevogels C1 – Achilles C1 13-1 
Avanti/Post Makelaardij C4 – Achilles C2 4-2 
Achilles D1 – VEO D1 10-4 
ONDO D2 – Achilles D2 10-4 
Refleks D2 – Achilles D3 11-3 
Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E2 20-5 
ONDO E2 – Achilles E3 2-4 
Achilles E4 – Fortuna/Delta Logistiek E4 0-8 
ALO F1 – Achilles F1 3-11 
Achilles F2 – Maassluis F1 1-8 
 
Afgelopen weekend trof de D1 de derde tegenstander van dit seizoen, VEO. Waar er flink wat regen was voorspeld, 
bleef het lekker droog, zodat we ruim van te voren uitgebreid konden inschieten. Het idee hierachter is dat het vizier op 
scherp staat tijdens de wedstrijd, maar dat bleek niet helemaal het geval. Achilles creëerde aanvallend kans na kans, maar 
slechts één keer wisten we deze te verzilveren. Verdedigend hielden we het echter goed dicht. Wel duurde het in 
tegenstelling tot de vorige wedstrijden soms lang voor we de bal terug hadden, waardoor we wat minder lang konden 
aanvallen. 
Na het wisselen van vak gingen we verdedigend door waar we gebleven waren, maar ook aanvallend misten we 
aanvankelijk wederom veel kansen. Dit was tot Xander binnen een minuut twee prachtige dieptepassen gaf die 
vakkundig werden afgerond en we op een 3-0 voorsprong kwamen. Niet veel later kwam daar nog de 4-0 bij op 
aangeven van Tim. 
Na rust was het VEO dat als eerste wist te scoren, al werd de marge van vier vrij snel hersteld. Het gaf VEO echter wat 
zelfvertrouwen en plotseling gooiden zij het tempo omhoog en moesten we verdedigend echt even aan de bak. 
Aanvallend bleven wij de kansen missen, maar VEO wist ze wel een paar keer achterelkaar te benutten. Het was mooi 
om te zien wat dit met VEO deed, maar ook mooi om te zien dat de D1 zich niet gek liet maken. Na de 5-4 hadden we 
het verdedigend weer onder controle en maakten we aanvallend weer het verschil. Céline bracht het insnijden zoals we 
dat op de training hadden geoefend een paar keer goed in de praktijk, waaruit dan ook de 6-4 viel. Fedde en Xander 
waren de aangevers van de doelpunten die de eindstand op 10-4 brachten, waarbij het laatste doelpunt net als vorige 
week in de laatste seconde viel. 
Naast het afronden is er aanvallend nog wel wat winst te pakken. Deze waren soms zeer statisch of we bleven te lang in 
hetzelfde trucje hangen, waardoor dat op zeker moment ook niet meer werkte. Daarbij schoten we te vaak zonder 
afvang, waardoor we de bal regelmatig na één schot kwijt waren. Tegelijkertijd was ook weer te zien dat als we het 
tempo omhoog gooien, we prachtige aanvallen op de mat kunnen leggen. 
De volgende wedstrijd is wederom thuis, dit keer tegen Maassluis, maar niet aanstaande zaterdag, maar de woensdag 
erna. Kunnen we dan zien in hoeverre we vooruit zijn gegaan. 
Rianne, wederom bedankt voor het helpen coachen. 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Maassluis B2 – Achilles B2 
Het was een hele spannende wedstrijd, we speelden namelijk tegen de gedeelde eerste plaats Maassluis B2. 
 
Het eerste doel werd al vrij snel door Achilles gescoord maar vlak daarna scoorde Maassluis ook. Zo liep het in de 
eerste helft heel gelijk op en gingen we 4-4 de rust in.  
 
In de tweede helft heeft Achilles 8 punten erbij gescoord en daarmee hebben we met 6-12 gewonnen. Hiermee staan 
we nu eerste in de poule!  
 
Lena 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Helaas geen jarige deze week, dus geen feestjes helaas”!!! 
 
 
 
 

Goed nieuws, De 50e Grote Clubactie begint op 24 september!!! 
********************************************************* 

 
Vanaf zaterdag 24 september mogen er weer loten verkocht worden van de Grote 
Clubactie. Deze editie van de Grote Clubactie is een speciale, want het is al voor de 50e 
keer dat leden op pad kunnen gaan om voor hun club loten te verkopen, zo ook de 
Achillianen. Van de opbrengst gaat 80% direct naar de club. De lotenkopers maken 
daarnaast kans op mooie prijzen met een winkans van 1 op 10. Als je vorig jaar ook hebt meegedaan dan weet je dat de 
verkoop verloopt via de oude vertrouwde boekjes, maar ook met een persoonlijke QR code die je op de sticker op het 
boekje vindt (als deze niet werkt, stuur ons even een mail naar groteclubactie@hkvachilles.nl met je naam en 
telefoonnummer dan sturen we het je toe). Met de online verkoop bereik je heel snel een grote groep mensen; je kan de 
link eenvoudig sturen naar al je familieleden, vrienden en vriendinnen. Kijk op 
https://www.clubactie.nl/lotenverkopers/zo-verkoop-je-loten/ om te zien hoe het precies werkt en wat goede 
verkooptricks zijn. Wil je een bericht ontvangen zodra er een lot is gekocht op jouw naam? Stuur dan jouw email-adres 
naar ons (groteclubactie@hkvachilles.nl) zodat we dat kunnen instellen. 
 
Vorig seizoen zijn er 1020 loten verkocht, dat leverde Achilles €2448 op!! Fantastisch natuurlijk en dat we willen dit jaar 
zeker evenaren of nog liever verbeteren. We hopen dan ook dat iedereen zich weer zal inzetten, zodat er opnieuw zo’n 
mooi bedrag voor Achilles wordt opgehaald. Een lot kost €3,00 en daarvan gaat €2,40 direct naar onze vereniging. De 
boekjes voor F t/m C worden deze week bij de trainingen of wedstrijden uitgedeeld; de spelers van deze teams krijgen 
een persoonlijk lotenboekje waarmee ze namens Achilles loten kunnen verkopen. De hogere teams, senioren tot en met 
de B, krijgen per team een lotenboekje; hiermee kunnen de (ouders van) spelers uit deze ploegen hun loten kopen of 
uiteraard verkopen. 
 
Voor het best verkopende team en voor de best verkopende leden zijn er mooie prijzen te verdienen. Is je (team)boekje 
vol, dan mag deze ingeleverd worden in de GCA doos die in de kantine zal worden neergezet. Heb je vragen, is je 
boekje vol en wil je een nieuwe of heb je een goed idee waardoor we nog meer loten kunnen verkopen? Stuur ons dan 
een e-mail.  
 
Groetjes, 
Bart, Rianne en Marjolein  
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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: Valerie (V.M.C.) de Jong 
 Den Haag 
 Geb.datum: 12-07-2017 
 
Aangemeld als donateur: Paul (P.L.G.M.) Peeters 
 Den Haag 
 Geb.datum: 20-10-1947 
 
Aangenomen als lid: Martin Stanojevski (Achilleslidnr. 3174) 
 Damjan Stanojevski (Achilleslidnr. 3175) 
 
Bedankt als lid: Finn-Jay Verbeek 
 
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  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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 Deze week di 27, do  29 september 
 
 
HKC 2 – Achilles 3 
Refleksw – Achilles 
Refleks 2 – Achilles 2 
 

Di 20.30 uur 
Do 20.45 uur 
Do 19.30 uur 

 

 
 

Volgende week  wo 05, za 08, zo 09, wo 12 en do 13 oktober 
 
Achilles D1 – Maassluis D1 
 
Achilles – Sporting Trigon 
Achilles 2 – KVS/Groeneveld Keukens 4 
Achilles 3 – Excelsior 2 
TOPIAA deesh 4 – Achilles 4 
Pernix 5 – Achilles 5 
DES 6 – Achilles 6 
 
Maassluis A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A6 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 
´t Capproen B1 – Achilles B2 
Achilles B3 – Reeuwijk B1 
KVS/Groieneveld Keukens C1 – Achilles C1 
IJsselvogels C3 – Achilles C2 
KCR D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Avanti/Post Makelaardij D2 
KCC/CK Kozijnen D2 – Achilles D3 
Achilles E1 – Nieuwerkerk E3 
Achilles E2 – ALO E2 
Dunas E2 – Achilles E3 
Phoenix E3 – Achilles E4 
Achilles F1 – Valto F1 
Achilles F2 – ODO F1 
 
Achilles 5 – De Meervogels 4 
 
OZC 3 – Achilles 6 

Wo 18.30 uur 
 
Za 13.55 uur 
Za 12.25 uur 
Za 10.55 uur 
Za 12.20 uur 
Za 16.00 uur 
Za 13.30 uur 
 
Za 11.30 uur 
Za 13.30 uur 
Za 09.35 uur 
Za 10.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 13.00 uur 
za 10.10 uur 
za 10.00 uur 
za 11.15 uur 
za 10.00 uur 
za 09.10 uur 
za 10.10 uur 
za 10.00 uur 
za 10.00 uur 
za 10.10 uur 
za 09.10 uur 
 
wo 20.45 uur 
 
do 20.30 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


