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45 jaar
Een impressie van een mooie feestdag

Ed Elve& Age Kramer
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Ons negende lustrum: Achilles bestaat 45 jaar.
Op 19 september 1971 staken een zevental schutters in Uitgeest de koppen bij
elkaar om een nieuwe Handboogsportvereniging op te richten. Dit zevental was toen
lid van de Handboogsportvereniging Assenburg in Heemskerk.

Ze moesten een locatie vinden alwaar
ze hun sport konden beoefenen. Dat
was niet eenvoudig. Via diverse
locaties, van ijsbaan tot sporthal(letje),
via Santpoort, Uitgeest, Heiloo
kwamen ze voor de tweede maal in
Alkmaar terecht. Via een paar kleine
sporthalletjes schoten ze enkele jaren
op de locatie Laanenderweg.

Sinds 1993 verblijven we op onze huidige locatie: de Havinghastraat. De eerste paal
op deze locatie werd geslagen op vrijdag 25 juni 1993. Door de inzet van de
toenmalige 35 leden is in 10 weken het casco gebouwde pand omgetoverd tot een
schiethal, kantine, toiletgroepen en een kleine opslagruimte. Volgens het
krantenartikel waren andere verenigingen jaloers op onze mooie accommodatie. Een
zeer uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen is gepubliceerd in het boekje dat
in 2001 is gepubliceerd. Daarin is de gehele geschiedenis vastgelegd.

Vanuit de kantine richting schiethal.
Voor bouwen was natuurlijk geld nodig, dit werd voor een deel door demonstraties, al
dan niet verkleed, bijeengebracht. Toen waren er ook al vrijwilligers die “de boer”
opgingen met bogen, doelpakken etc. etc. Men ging naar campings toe en liet daar
vakantiegasten voor een klein bedrag schieten.
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Een demo op een camping.

Een demonstratie tijdens de 8 oktober feesten.

Dankzij een goed doordacht financieel beleid is er gestaag gewerkt aan
verbeteringen van onze locatie. Verbeteringen waaraan men vanaf 1993 alleen nog
maar kon dromen: slaapbanken in de kantine, vloerverwarming in de schiethal, een
overdekt terras, vernieuwing van de toiletgroep, de nieuwe keuken, het aanpassen
van de buitenbaan, het nieuwe cursusmateriaal, een mooie website. Regelmatig
worden er cursussen gegeven die geleid worden door gediplomeerde trainers.
Tevens zijn er vrijwilligers die hun inzet tonen voor het noodzakelijke onderhoud in
en om het clubgebouw. We hebben nu meer dan 200 leden. Diverse schutters
vertegenwoordigen Achilles op wedstrijden en niet alleen in Nederland maar ook over
de grens. In het clubblad wordt hiervan regelmatig verslag gedaan. Voldoende
aanleiding tot het vieren van ons lustrum.
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De feestdag 19 september
Zaterdag 17 september,
staan we stil bij de vijfde
lustrum. Er was een half
jaar terug een
feestcommissie “geboren”.
Margreet, David, Dennis,
Nico en Kees hebben de
taak op zich genomen om
een feestelijk dag te
organiseren.
Even een tukkie doen
Reeds vrijdagmiddag was
men bezig met de versiering en het opstellen van de overige
spellen. Op zaterdagmorgen was men al in de weer met het
aankleden van o.a. de schiethal, het buiten gebeuren etc.
Ook waren de BBQ specialisten druk in de weer met het
opstellen en aansteken van de verschillende BBQ.
Twee leden van het eerste uur

De opening

De aanvang van de festiviteiten was gepland om drie uur, de opening werd muzikaal
omlijst door de Drumband van muziekvereniging Soli Deo Gloria. Nadat de
muzikanten klaar waren met hun optreden opende de voorzitter Jan de Goede de
feestelijke bijeenkomst.

De voorzitter verdeelt op wiskundig
verantwoorde manier de taarten.
Alle leden waren vol lof over zowel deze
verdeling als de smaakvolle taarten.
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Een speciale schietschijf
Er werd een schietschijf opgesteld met daarop een kleine schijf precies in het hart.
Als de schutter die raakte werd dat bevestigd met een luide knal. Dit bleek, ook voor
ervaren schutters, geen eenvoudige opgave te zijn.

De fruitmachine
Er was een “theatertje” genaamd De Menselycke Fruytmachien geplaatst
waarop drie “prominenten”, geblinddoekt, dienden plaats te nemen.
Het was de bedoeling, dat ze na het geluid van een ratel, een voorwerp uit een zak
pakten, liefst ieder hetzelfde. Zo niet dan moest degene die het afwijkende voorwerp
had nogmaals in de zak grijpen.
Je kunt begrijpen dat deze “voorstelling” van Ed, Joep en Pim, wie anders zou je
zeggen, met humor van de bovenste plank uitgevoerd werd.
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Hapjes proeverij wedstrijd
Er was een proeverij gepland. Vier kandidaten streden om de
prijs van de lekkerste hapjes producent. Gudrun en Berend,
Horst, Roy en Patrick en David leefden zich uit op hun
specialiteit. Deze super koks waren reeds lang voor de
aanvang van de festiviteiten bezig. De vleesgerechten
dienden langzaam te “garen”. Overigens, ze smaakten
allemaal heerlijk. Hiervoor gefeliciteerd. Ook de soep, de
tomaten en kippensoep, waren heerlijk! Dennis bedankt voor
het bedenken van deze activiteit. Niet alleen het vlees
smaakte heerlijk, maar tevens de saus, een recept uit de oude
doos!
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De soepspecialist
Aan een driepoot hing een grote ketel met soep die op houtvuur verwarmd werd, Dat
was een heerlijke kippensoep en een overheerlijke tomatensoep. Hiervoor al zijn de
koks geslaagd.

Een cadeau voor de vereniging
Ed en Pim bieden de vereniging een cadeautje aan. Een mozaïek met als voorbeeld
een blazoen met de datum 1971 – 2016.
Dit kunstwerk is gemaakt van kleine steentjes bevestigd op een mooie houten
ondergrond. Achilles is weer een kunstwerk rijker!
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Spellen in de schiethal
In de schiethal waren diverse oud Hollandse spelen opgesteld.

Het “voetbalspel”

De spiegel beduvelde je.

De BBQ wagen
De feestcommissie verdient daarvoor een compliment want het kostte nogal
hoofdbrekens om de stroomvoorziening te garanderen. Dit is goed opgelost.
De keuze voor deze BBQ wagen was een groot succes. De Grillwagen werd door
twee man gerund en de patat, kippenvleugeltjes, halve kippen smaakten zeer goed.
Vóór de wagen zwaaide Dennis de scepter en het leek of dit zijn dagelijks werk was.
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Passende kleding
De feestcommissie vroeg om in “passende kledij” te komen. Daar is flink gehoor aan
gegeven zoals we hieronder kunnen zien. Hele mooie outfits waren er, de één nog
mooier dan de ander. Een kogelronde pater, een musketier, feeën, piraten, ouders
met kinderen, gelukkige stellen, geharnaste personen, kapsters waren te
bewonderen.

Een musketier.
De twee feeën.
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Gezelligheid troef

Prijzen toekennen
Er was een wedstrijd uitgeschreven, het was de bedoeling dat een aantal
aanwezigen zowel de producten van het BBQ als ook de “passende kledij” zouden
beoordelen.
Dit was een moeilijke taak. Alle BBQ producten smaakten heerlijk en wie was het
mooiste gekleed?
Eigenlijk zou iedereen in de prijzen moeten vallen.
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jurylid

De hapjeswinnaars

jurylid

De mooiste kleding

Wie heeft de mooiste uitdossing? Dat is even
piekeren voor Dennis.
De dame en de heer waren volgens de jury het
mooist gekleed. Een staatsiefoto: Alle naast
onze koningin Frederique..
Dennis bedankt tot slot nog de fotografen,
Werner en Age.
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De feestcommissie bedankt.

Aan het eind van de dag is de feestcommissie bedankt voor al haar energie, de
perfecte organisatie en haar oplossingsgerichtheid. De verwachte beren op de weg
bleven achterwege, Alles liep op rolletjes en het was een en al gezelligheid..
Dit lustrum is op sfeervolle wijze afgesloten.
Zie de mooie overzichtsfoto op de volgende pagina.
De feestelijke dag kun je weer beleven door op onze PC in de kantine de meer dan
350 foto’s te bekijken en eventueel er enkele af te halen voor je eigen fotoboek.
We zijn op weg naar ons tiende lustrum.

Presentje

Ter herinnering aan dit lustrum kregen alle
aanwezigen een sticker die je met
klittenband op je kleding kunt bevestigen.
Een origineel cadeau.
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