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Goed nieuws over het Achilles Soundz festival 2023! 
********************************************** 

 
Het is donker en de avond gaat starten met de eerste act. Spanning in de zaal. Er 
klinkt wat gerommel op het podium. Gepraat: ‘Moet die stekker hierin?’ Op een 
gegeven moment plugt iemand in en er volgt een klap. Boem, veel rook, iedereen in 
de zaal kijkt een beetje beduusd naar het podium. Daar staat 
Marco Bakker met zijn haren in de lucht, zwart geblakerd een 
gigantische gitaarsolo weg te geven. Een solo die zelfs ‘Stairway 
to Heaven’ overtreft. 
 
Even later werd het duidelijk: van achter de coulissen kwam 
Frans Cowan aangelopen al spelend op zijn gitaar. Althans dit 
was allemaal in mijn herinnering zo. Frans, voor wie hem niet 
kent, is één van de beste gitaristen, zo niet de beste, die Achilles 
in zijn gelederen heeft en nog steeds actief is in de muziekscene.  
 
Samen met Patrick Bos heeft hij overigens nog meegedaan aan 
de ‘Soundmixshow’. Dat werd een mooi Achilles-uitje. Met een 
volle bus zijn we meegereisd om ze naar nummer 1 te schreeuwen. En dat alles onder aanvoering van Henny Huisman. 
En later Harald Braakman, die de rol van floormanager had overgenomen. Ze speelden daar ‘Runaway Train’. Ik weet 
eerlijk gezegd niet of ze er nog aan herinnerd willen worden, omdat ze zichzelf daarna allang hebben overtroffen. Het 
was voor iedereen aanwezig in ieder geval ook een mooie belevenis en een boeiend kijkje achter de schermen van dit TV-
programma.  
 
Via Marco Bakker hierboven, kom ik dan bij de broer van Marco, mijn vriend Rob. Rob, bekend als Rollings Stones 
fanatic. Hij heeft ook aan twee shows meegedaan ‘My name is…’ en ‘X-Factor’, als u raadt het al. Beelden spreken meer 
dan woorden, dus kijk vooral naar een van de optredens via onderstaande link. 
 
En zo heb ik begrepen dat er bij de ouders en Oud-Ready/Nieuw-Achilles, vele talenten rondlopen op muzikaal of 
dansgebied. Ik zou zeggen: Laat je horen! We zijn allemaal erg benieuwd naar jullie talenten of enthousiasme.  
 
Dat brengt mij bij het goede nieuws!!  
 
Samen met de CR en de AC gaan we het feest organiseren op zaterdag 13 mei 2023. Een muziek-festival in al zijn vormen 
‘Het Achilles Soundz-festival’. Waarom ‘Soundz’? Omdat het lekker klinkt en omdat het hier om draait, ieder mag 
zijn/haar/hen geluid laten horen. Een podium voor iedereen!! 
 
Live-optredens, Karaoke, playback, dansen, cabaret wat je maar wilt. Wij bieden een podium voor alle Achillianen, oud-
lid of nieuw/ jong en oud. Ik heb vele positieve reacties van muzikanten ontvangen en er is ook veel enthousiasme over 
het Karaoke. Het wordt een mooi feestje! En hierbij kunnen we natuurlijk alle hulp gebruiken.  
 
Schrijf alvast de datum: zaterdag 13 mei in je agenda. Laat je niet weerhouden door wat dan ook om mee te doen. Achilles-
Soundz is geen wedstrijd, meedoen is al winst!  
 
Heb je zelf een mooi verhaal of herinnering aan een vroeger muzikaal optreden bij Achilles of Ready, of waar dan ook, 
als het maar relatie heeft met onze club, dan hoor ik dat ook graag. Al dat soort verhalen zijn een mooie inspiratie in 
aanloop naar deze dag. Zaterdag 13 mei lijkt misschien nog ver weg, maar de een heeft nou eenmaal meer de tijd nodig 
om te oefenen dan de ander. ;-) 
 
Everybody Happy?! 
Soundz Good!!! 
 
My Name is 
https://youtu.be/aZSDs8UZflE 
 
Peter Zoutendijk  
peetzet@ziggo.nl 
06-41526560 
  

https://youtu.be/aZSDs8UZflE
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmeldingen voor het klaverjassen op 10 februari lopen nog niet echt hard. 
Slechts 4 koppels hebben zich opgegeven en dat is veel te weining. 
Voor minder dan 4 bezette tafels doe ik geen moeite, dus meld je aan. 
Ik weet dat er veel meer klaverjassers zijn binnen Achilles. 
Kom op dus!! 
Aanmelden vis de mail: ovreijn@hotmail.com oif tel 070-3251134. 
Ik hoor jullie.. 
 
Aangemeld hebben zich: 
Dennis – Marc Belinda – Arie 
Simon – Tjitse Marian – Olga 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

29 januari 
5 februari 
7 februari 

Verhuring 12-15 uur 
Verhuring va 14.00 uur 
Verhuring 16 – 22 uur 

10 februari 
17 maart 
1 april 

Klaverjassen 
Vrijdagmiddagborrel 
Afsluitfeestje zaal 

 
 

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

 
Achilles – Rohda 16-13 
Achilles 2 – Rohda 2 25-21 
Rapid 2 – Achilles 3 10-18 
Achilles 4 – OVVO 3  
VEO 3 – Achilles 5 10-16 
Maassluis 5 – Achilles 6 22-14 
Achilles 7 – ALO 6 14-12 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Rohda 16-13 
KVA – ZKV 35-17 
KOAG – Sporting Delta 23-22 
BEP – Victum 18-15 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Sporting Delta 5 4 0 1 8 104 77 27 
KVA 5 4 0 1 8 123 01 32 
ZKV 5 3 0 2 6 107 98 9 
KOAG 5 3 0 2 6 103 100 3 
BEP 5 2 0 3 4 92 106 -14 
Victum 5 1 1 3 3 84 102 -18 
Achilles 5 1 1 3 3 83 107 -24 
Rohda 5 1 0 4 2 83 98 -15 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles 1 - Rohda 1 
Afgelopen zaterdag mochten we in onze goed gevulde thuishal aantreden tegen het Amsterdamse Rohda. Een heuse 
kraker, want voorafgaand aan het duel stond Achilles op 1 punt waar Rohda tot dan toe 2 punten had weten te 
bemachtigen. De opdracht was dan ook duidelijk; deze wedstrijd moest gewonnen worden.  
 
Na een moeizame voorbereiding, met veel zieken, bleek iedereen gelukkig fit genoeg om aan de wedstrijd te starten. We 
waren ons er van bewust dat het nog wel eens een fysieke, vechtwedstrijd zou kunnen worden waarin de doelpunten 
schaars zouden zijn. Die verwachting werd al snel na het eerste fluitsignaal bevestigd.  
 
De eerste helft verliep dan ook moeizaam. Verdedigend zat het goed, maar aanvallend wilde het nog niet echt lukken. De 
kansen waren er wel, maar de afronding liet nog te wensen over. Hoewel we steeds op voorsprong wisten te komen, lukte 
het maar niet om een gat te slaan. Met een gelijke stand van slechts 5-5 werd dan ook de kleedkamer opgezocht.  
 
De tweede helft werden er nog wat tandjes bijgeschakeld; er werd voor elke bal gevochten, er was sprake van vechtlust 
en duelkracht, en na een aantal wijzigingen lukte het ook beter om het gat van de korf te vinden. Hoewel Rohda nog lang 
wist aan te haken, lukte het door goed samenspel uiteindelijk om een gat van 4 doelpunten te slaan. Mede dankzij 
aanmoedigingen langs de kant en op de tribune sleepten we onder luid applaus de eerste overwinning van dit toch wel 
zware zaalseizoen binnen. Eindstand 16-13.  
 
Hoewel er nog heel veel beter kan, is het fijn en goed voor het vertrouwen dat we deze moeizame wedstrijd over de 
streep hebben weten te trekken. Aan motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen geen gebrek. Duidelijk is dan ook 
dat er nog veel meer inzit dan er nu in fases nog uitkomt. Echter, de verschillen onderin de poule zijn klein. We hopen 
jullie zaterdag dan ook allemaal weer te zien én te horen! Want, met de energie en aanmoedigingen van zaterdag kunnen 
we – in het hol van de leeuw – het heel wat ploegen nog moeilijk gaan maken. Kortom, zorg dat je er bij bent, want we 
hebben alle steun en aanmoedigingen hard nodig om voor een verassing te zorgen tegen de gedeelde koploper in de 
poule, KVA (hoe gaat zou dat zijn!)  
 
Tot zaterdag! 
 
Groetjes, 
Laura de Joode 
 
Achilles 2 – Rohda 2 25 – 21 
Vandaag was de missie duidelijk. Willen we het zicht behouden op 
de bovenste regionen van de competitie, dan moeten de 
winstpunten in Den Haag blijven. Om de Amsterdamse bluf af te weren is het belangrijk dat we er niet in meegaan maar 
naar onze eigen krachten blijven kijken. En wat is dat dan? Wat is de kracht van Achilles 2 dit zaalseizoen? Is het het 
volwassene spel of het vertrouwen in elkaar, de score over verschillende schijven of misschien de onderlinge doelpunten 
competitie tussen Sterre en Ilan? In deze wedstrijd kom de kracht van Achilles 2 weer duidelijk naar voren. 
De wedstrijd dan, want daarvoor zijn we hier. In de beginfase wist Achilles als snel een klein verschil te maken met Rohda. 
Zaak was wel om dit in de eerste helft al voldoende uit te bouwen, zodat we met een comfortabel verschil de rust in 
konden gaan. Rohda liet echter zich niet kennen en maakten het Achilles niet makkelijk door de druk op de score te 
houden. Met nog een minuut in de 1 e helft werd er nog een aardige klapper gemaakt. Niet in de zin van een mooi 
doelpunt, maar twee koppen van Simon en Kim die hard tegen elkaar botste. Gelukkig konden beide de wedstrijd snel 
vervolgen alhoewel met een stijve kaak van ondergetekende. Want snel daarna versierde Rick Pot nog een stip met nog 
1 seconden op de klok. Of deze stip nou niet raak was maakt daarna al snel niet meer uit als je na het missen, het toch 
afmaakt met een mooi jumpshot. Dankzij het jumpshot gingen we de rust in met een 14-10 stand in het voordeel van 
Achilles.  
 
Over wat in de rust is gezegd kan ik vrij kort zijn. Ik heb geen idee. Ik ben vooral bezig geweest met m'n hoofdpijn. 
Daarom leek het me toch verstandig om niet meer verder te gaan. Aan Timme vertrouw ik wel mijn plek toe (jij ook wel 
Cino�).  
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De tweede helft was eigenlijk een kopie van de 1 e helft. Achilles bleef de leiding nemen met 3 of 4 punten verschil en 
kwam niet echt in gevaar. Het uitbouwen naar een groter verschil wilde niet lukken, omdat Rohda de druk erop hield en 
doorging met mee scoren. Desondanks bleef Achilles 2 rustig en speelde de wedstrijd volwassen uit en bleef het tot het 
einde gretig. In de tweede helft werd er weer in de laatste minuut gescoord nu door Julia die de eindstand van 25-21 op 
haar naam schreef.  
 
Zat er meer in. Ja, denk dat iedereen wel voelde dat het nog beter kon, ondanks dat er gewoon een goede wedstrijd is 
neergezet. Persoonlijk weet ik dat wij nog beter kunnen als team en dat wij dit de komende weken gaan laten zien op de 
training EN in de komende wedstrijden. Want de competitie gaat nu echt beginnen en wij zijn er klaar voor!! Volgende 
week DeetosSnel 3 thuis. Dit wordt weer een wedstrijd waarin we moeten laten zien dat we thuis horen in de bovenste 
regionen van de competitie en gretig zijn tot de laatste minuut. 
 
Groetjes, 
Simon 
 
Rapid 2 – Achilles 3 
Dit weekend was het weer zo ver een wedstrijd na de vakantie. Iedereen was er ready voor en we waren klaar om Rapid 
2 een poepie te laten ruiken. Zij stonden met 0 punten op de een na laatste plek en wij op de derde plek en nog steeds in 
de reeks voor de top 3. Het begin van de wedstrijd begon voor ons wat stroef, de ballen vielen niet in het korf en Rapid 
stond volgends mij 3 of 4 punten voor en zij dachten het WK te winnen. MAAR.... wij weten niet van opgeven en wij 
weten dat wij niet op het wk staan maar gewoon het balletje moeten gooien in het mandje wat Bas altijd zegt dus dat 
gingen wij de 2e helft ook doen. Het WK was over voor Rapid en zij hebben de 2e helft er maar 3 gescoord! De einduitslag 
was 10-18 dus prachtig en wij hebben gewonnen en de punten zijn meegenomen naar DenHaag. En zoals een pakje 
pittige noedels, het is even moeilijk maar elk hapje smaakt beter en als je het op hebt ben je trots en voldaan. Zo voel ik 
mij ook zo! Volgende week hebben wij geen wedstrijd maar ik verwacht jullie te zien bij de wedstrijd tegen de nummer 2 
die week erop thuis  in onze poule Victum 2. Tot dan!  
 
Groetjes Nosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 11 
 

WAPC Wat was 
************** 

 
KVS/Groeneveld Keukens A1 – Achilles A1 6-24 
Avanti/Post Makelaardij A7 – Achilles A2 7-5 
Refleks B1 – Achilles B1 24-13 
Achilles B2 – HKV/Ons Eibernest B1 11-11 
Achilles C1 – Flrtuna/Delta Logistiek C2 6-11 
ONDO C5 – Achilles C2 5-10 
Achilles D1 – Vadjoe D1 7-4 
Achilles D2 – KVS/Groeneveld Keukens D3 6-5 
Achilles D3 – VEO D2 6-6 
De Meervogels E1 – Achilles E1 12-8 
VEO E1 – Achilles E2 9-2 
Excelsior E4 – Achilles E3 4-8 
Weidevogels E4 – Achilles E4 19-4 
Avanti/Post Makelaardij F1 – Achilles F1 7-22 
Fortuna/Delta Logistiek F4 – Achilles F2  
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
KVS/Groeneveld Keukens A1 – Achilles A1 
Vandaag stond weer de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar op het programma tegen 
een tegenstander die voor ons geen onbekende was, namelijk KVS. Van tevoren wisten 
we dat het geen makkelijke pot zou worden, want op het veld hadden we het ook al lastig 
tegen ze. We moesten gewoon snel de voorsprong pakken in de wedstrijd. Dat gebeurde echter niet en we kwamen dan 
ook al vrij snel op een 2-1 achterstand. Maar laat dit nou de enige voorsprong zijn geweest van KVS in de hele wedstrijd. 
We konden al vrij snel uitbouwen naar een 3-9 voorsprong en uiteindelijk stond het zelfs 4-13 met de rust. Na de rust 
gingen we gewoon weer vrolijk verder met scoren en wisten we eigenlijk al wel dat het best wel een hele eenvoudige 
middag zou worden. Uiteindelijk scoorde KVS nog twee keer in de tweede helft maar dat maakte al niet meer uit want 
wij hadden er inmiddels al 24 inliggen. Uiteindelijk wonnen we met 6-24 en kunnen we terugkijken op een goeie 
overwinning. Volgende week waarschijnlijk een wat lastigere tegenstander, want dan staat Avanti op het programma. 
 
Groetjes Mick 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

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

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn: Elishya Ros, zij wordt 17 januari 17 jaar. 19 januari viert 
Jarmo Laarhoven zijn 10e verjaardag. Op diezelfde dag viert Feline Top haar 18e 
verjaardag. 21 januari feest voor Justus Heerema, hij wordt 15. 22 januari 2 jarige, t.w. 
Paibi Labordus en Sanne vd Zwan. Paivi wordt 16 en Sanne 19. De laatste deze week is 
Noah de Bruijn, zij wordt 23 januari 19. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.. 
 
 
Grote Club Actie 
Zoals eerder aangekondigd, 14 januari worden de bestverkopende leden en teams van de 
Grote Clubactie weer in het zonnetje gezet. Dit zal gebeuren tijdens de rust van het 1e 
(de wedstrijd begint om 19:30 thuis in Sportcampus Zuiderpark). Neem allemaal je 
Achilles sjaal mee en kom het 1e aanmoedigen en wie weet word jij of je team in de rust 
naar voren geroepen om een prijs in ontvangst te nemen.  
 
We hebben eerder ook vermeld dat er een scorebord zou worden gekocht met het 
opgehaalde prijzengeld. Nu blijkt dit achteraf niet haalbaar, althans het elektronische scorebord dat we voor de zaal in de 
Vlonder hadden bedacht. De flipovers worden wel gekocht van het geld. Maar wat doen we dan met de rest van het geld 
dat de Achillianen hebben opgehaald met de Grote Clubactie? Heb je een goed idee, laat het ons vooral weten 
(groteclubactie@hkvachilles.nl). We vinden het belangrijk dat het een bestemming is waar de kinderen van de club plezier 
aan kunnen beleven. 
 
Groetjes, 
Rianne, Bart-Jan 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: ovreijn@casema.nl 

 
Aangemeld als lid: Oliver Robert (O) Heredi 
 Zie gemaild krantje 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Renee Lelieveld 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag Zuiderpark 15.10 uur Achilles A1 – Avanti/Post Makelaardij A2 
  16.25 uur Achilles 4 – KVA 2 
  17.50 uur Achilles 2 – DeetosSnel 3 
  19.30 uur Achilles – KVA 
  21.00 uur Achilles 6 – NIO 4 
 
Zaterdag De Vlonder 09.00 uur Achilles F2 – ALO F2 
  11.00 uur Achilles E1 – Nieuwerkerk E1 
  12.00 uur Achilles E3 – VEO E3 
  13.00 uur Achilles E5 – Fortuna/Delta Logistiek E3 
  14.00 uur Achilles E2 – ODO E1 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 28 en zondag 29 januari 
 

BEP – Achilles 
BEP 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Victum 2 
Tempo 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – Fortuna/Delta Logistiek 5 
OZC 3 – Achilles 6 
Achilles 7 – Refleks 7 
Maassluis A1 – Achilles A1 
Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A7 
Achilles B1 – VEO B1 
Achilles B2 – Die Haghe B2 
Achilles C1 – Madjoe C1 
Achilles C2 – Vitesse C3 
Achilles D1 – TOP/AA fresh D2 
Achilles D2 – Refleks D2 
RWA E1 – Achilles E1 
KVS/Groeneveld Keukens E3 – Achilles E2 
Refleks E3 – Achilles E3 
KVS/Groeneveld Keukens E5 v- Achilles E4 
Weidevogels F2 – Achilles F1 
Dunas F2 – Achilles F2 
 

Za 17.30 uur 
Za 16.00 uur 
Za 16.55 uur 
Za 15.35 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 17.30 uur 
Zo 14.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 15.40 uur 
Za 13.35 uur 
Za 14.35 uur 
Za 12.35 uur 
Za 11.35 uur 
Za 10.35 uur 
Za 09.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.30 uur 
 

De Beuk 
De Beuk 
Zuiderpark 
Limeshallen 
Zuiderpark 
De Enk 
zuiderpark 
Olympia 
Zuiderpark 
De Houtzagerij 
De Houtzagerij 
De Houtzagerij 
De Houtzagerij 
De Houtzagerij 
De Houtzagerij 
Rhoon 
De Blinkerd 
De Schilp 
De Blinkerd 
Rijneveen 
Zuidhaghe 

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

WASROOSTER 
16-01 Majka Deurloo 
23-01 Ilonka van Hagen 
30-01 Anneke Zoutendijk 
06-02 Coby Linse 
 
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! 
 

 
 

Inleveren plastic flessen 
********************* 

 
Wist je dat er sinds kort een grijze container 
voor de tent staat met een oranje deksel. Deze 
is speciaal en alleen voor de plastic flesjes. 
Iedere keer wanneer jij een plastic flesje daarin 
weggooit doneer je automatisch een bijdrage 
aan Achilles (het statiegeld) en ben je ook nog 
eens goed bezig voor het milieu. 
Dus geen plastic flesjes meer in de andere 
afvalbakken op het Achilles veld maar keurig in 
de daarvoor bestemde container 

 
 
 
 

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

	***********
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

	Pleunen

