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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Bart Kasten 
  Tel: 06-28706955 
  e-mail: kastenbart@hotmail.com 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com   
  + website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: ovreijn@hotmail.com 
  + website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
  Olga van Reijn 
  Kokosnootstraat 119 
  2555 XC Den Haag 
  Tel: 3.25.11.34 
  e-mail: ovreijn@casema.nl 
Dagelijks bestuur 
 Voorzitter 
  Wout Broers 
  Tel: 06-46118283 
  e-mail:wout.broers@hkvachilles.nl 
 Plaatsvervangend voorzitter 
  Hans Lijmbach 
  Tel. 3257503 / 06-51517051 
  e-mail: hamams@ziggo.nl 
 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
  Tel: 06-42206367 
  e-mail: roger.kalberg@gmail.com 
  Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV  
  Achilles 
  Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds” 
  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
  Tel: 06-20367657 
  e-mail: roel.westgeest@xs4all.nl 
Jeugdsportcoördinator 
  Malou Abbas 
  Tel: 06-30580200 
  e-mail: jscachilles@gmail.com 
Contactpersoon Recreanten 
  Susan Middeldorp 
  Tel: 06-51031491 
  e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Achilles online 
 www.hkvachilles.nl 
 e-mail: info@hkvachilles.nl 

Secretaris 
 Arthur Bolder 
 Zaaihoek 28 
 2614 WX  Delft 
 Tel: 015-2131350 
 e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl 
Kantine/Afkeuringen 
 “De Vlonder” 
 Pomonaplein 71 
 2564 XT  Den Haag 
 Tel: 3.68.48.14 
Voorzitter TC + aanspreekpunt selectie 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Wedstrijdsecr. Senioren zaal 
 Marijke Baan 
 Tel: 06 – 486 36 782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld en zaal 
 Rianne van Groen 
 Tel: gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C zaal 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F zaal 
 Miranda Arbouw 
 Tel: 06-42622061 
 e-mail: miranda.arbouw@hkvachilles.nl 
Contactpersoon WAPC 
 Jaap Baak 
 Tel: 06-23884234 
 e-mail: jaap.baak@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 Tel: 06-48072550 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon PR 
 Leonne Zwaal 
 Tel: 06-43422161 
 E-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Ed Arbouw 
 Tel: 06-52336505 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Achillesshirts 
 Linda van den Haak 
 Rhenenstraat 117 
 Tel: 070-3299517 
 e-mail: shirts@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Achilles Trainingspakken 
 Monique Alsem 
 e-mail: trainingspakken@hkvachilles.nl 

 

mailto:roel.westgeest@xs4all.nl
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 Het seizoen is klaar! Over! Uit! Bijna dan... 
************************************* 

 
We zijn klaar! Of nou ja.. Bijna! Na de geweldige prestatie van onze C-jeugd om 
door te dringen tot de halve finale van het NK-veld, komen de sportieve 
"verplichtingen" dit seizoen écht tot een einde. Een mooi en bewogen seizoen met voor mij persoonlijk als hoogtepunt 
het kampioenschap van ons Vlaggenschip in de zaal. Eindelijk zijn we weer terug op het niveau waar wij als club ons 
minimaal willen laten zien. De overgangsklasse! En dat moet eigenlijk ook wel met de geweldig presterende jeugd (op 
alle niveaus, dus zowel wedstrijd- als breedtesport) die er de afgelopen jaren keihard voor hebben gewerkt om ons als 
vereniging nu te laten staan waar we nu staan. 
 
First things first... Want wat was het genieten van onze C-jeugd afgelopen zaterdag. Helaas wilde het na de snelle 3-0 
voorsprong tegen KZ niet meer helemaal lukken. Maar na zó'n seizoen kan je toch niet anders concluderen dan dat 
deze talenten het beste in zichzelf en in elkaar naar boven hebben gehaald. Een dikke vette 10+ voor de geleverde 
prestatie. Nummer 3 van Nederland, dat kunnen er niet veel zeggen hoor.. Stef, Cino, Mick, Noa, Maaike, Pauline, 
Sterre, Rosanna, Dennis, Desiree en alle begeleiding en reserves; van harte gefeliciteerd met deze grandioze prestatie! 
 
Zoals ik al zei, we zijn klaar.. Bijna! Want er ligt nog een JAV in het verschiet. That's right, een Jaarlijkse Algemene 
Vergadering. Belangrijk om bij te wonen en om eventueel je stem te laten horen. Vorig jaar lag de opkomst voor de 
JAV erg hoog, ik hoop dat ik ook dit jaar weer een volle zaal mag verwelkomen samen met mijn collega bestuursleden.  
 
Tot vrijdag, 10 juni om 20:00 uur in de Vlonder! Laten we met z'n allen dit mooie en positieve jaar goed afsluiten. 
Samen proosten we op het jaar en vooral op de toekomst! Tot vrijdag dus. 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

HKV Achilles laat zich van zijn beste kant zien 

***************************************** 

 

Afgelopen zaterdag slaagde Achilles C1 er niet in om zich te 

plaatsen voor de finale om het Nederlands kampioenschap 

voor C-aspiranten. In de halve finale op het terrein van het 

Sassenheimse TOP bleken de leeftijdsgenoten van KZ/Hiltex 

C1 te sterk (14-18).  

 

Achilles C1 kende een goede start en nam al vlot een 3-0 

voorsprong. De machine van KZ kwam langzaam op gang 

maar bleek goed geolied te zijn. Na een kwartier spelen was de 

stand weer gelijk en ging het duel tot aan de rust gelijk op. De 

ploeg uit Koog aan de Zaan ging met één punt voorsprong de 

rust in (7-8). Na de rust kende KZ een ijzersterke periode 

waarin de Achillianen niet konden volgen. Binnen acht 

minuten troffen de Koogers zes maal doel waar Achilles 

slechts één goal tegenover kon zetten. Deze sprint bleek 

beslissend, want de talentvolle Haagse formatie kon niet meer 

aanhaken. 

“We hebben een waanzinnige prestatie neergezet door bij de 

beste vier ploegen van Nederland te eindigen,” vertelt coach 

Desirée de Bruin die het afgelopen jaar Jolanda Muller afloste 

om samen met Dennis Brusse het begenadigde team te 

begeleiden. “De ploeg bleef voor elkaar gaan ook al leek het de 

laatste tien minuten tegen beter weten in,” vervolgt De Bruin, 

“maar er blijft niets anders dan trots over na zo’n succesvol 

seizoen als dit seizoen met deze ploeg.” 
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HKV Achilles present bij Haagse Stadsspelen 

Op zondag 5 juni vonden de eerste Haagse Stadsspelen plaats. Bij dit evenement konden bezoekers deelnemen aan tal 

van sportclinics. Deze waren gericht op iedereen: van jong tot oud, mét of zonder beperking en op ieder niveau. Dus 

typisch een evenement waar Achilles een bijdrage aan kon leveren. De selectie van Achilles en de A1 waren hier onder 

leiding van jeugdsportcoördinator Malou Abbas aanwezig om demonstraties te geven. In de schaduw van het Kyocera 

stadion was een beachcourt ingericht waarop de Achillianen hun beachkorfbaltalenten vertoonden. Dit alles met als 

doel het in beweging krijgen van kinderen en het op de kaart zetten van korfbal. Met de vele bezoekers die het 

evenement trok en de belangstelling voor het beachkorfbal mag de manifestatie een succes worden genoemd. 

 

 

Van het Bestuur 
************** 

 
De JAV (Jaarlijkse Algemene Vergadering) zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni. 
De stukken behorend bij de vergadering zullen uiterlijk op 27 mei naar de leden 
worden gestuurd. 
Alle commissies wordt daarom gevraagd om uiterlijk op 20 mei (liever eerder) de volgende stukken aan te leveren aan 
de secretaris (arthur.bolder@hkvachilles.nl) 
1. Jaarverslag 2015/2016  
2. Jaarplan 2016/2017  
3. Samenstelling commissie in 2016/2017 
 
Arthur Bolder 
Secretaris 
 
 

Van de redactie 
************** 

 
Aangezien het Achillesseizoen nog wel even doorgaat met de plaatsing voor de kruisfinales 
van onze C-jeugd én het Leeuwenweekend van 17 tm 19 juni, zal de laatste 
Leeuwenkrabbels uitkomen op woensdag 15 juni. De kopij voor dit krantje zal op 
maandag 13 juni vóór 12:00 uur bij Olga binnen moeten zijn. 
 
 
 

mailto:arthur.bolder@hkvachilles.nl


 6 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 7 

 

Activiteiten Agenda Senioren 
10 juni 
15 juni 

JAV 
Korfbaltoernooi HALO 

17 t/m 19 juni 
24 - 27 juni 
7 okt 

Slotweekend 
CR Kamp 
Kantine verhuurd 

 
 
 

Wat was 
******** 

 
Achilles C1 – KZ/Hiltex C1 
Daar is ie dan, het laatste wedstrijdverslag van dit seizoen. Na het kampioenschap van Achilles C1 vorige week, stond er 
nog minimaal één wedstrijd als toetje op het menu: de halve finale van het Nederlands Kampioenschap.  
 
In deze halve finale wachtte KZ/Hiltex C1, een ploeg die al lang bij elkaar is en ruime ervaring heeft met NK’s. We zijn 
hen al eens eerder tegengekomen, tijdens onze eigen Alsem League en tijdens het NK in de zaal. Achilles won op eigen 
veld, terwijl op het NK de stand na twintig minuten gelijk was. Vooraf op papier al een spannende wedstrijd dus; de 
vorm van de dag en omgaan met de spanning en entourage zou wel eens bepalend kunnen zijn! 
 
Met twee goede trainingen, kampioenspannenkoeken eten en het bekijken van de NK 
video als voorbereiding waren we zo goed als klaar voor deze spannende pot. Met 
onze trouwe wissels op de bank en een bijzonder goedgevulde zijlijn kon de wedstrijd 
van start gaan. De eerste tien minuten waren voor ons. Schoten wellicht nog van iets 
te ver; maar ze zaten wel. Verdedigend was het nog even zoeken, maar schoot KZ niet 
heel zuiver en konden wij daardoor veel rebounds pakken. Gevolg was een 
voorsprong van 2  a 3 punten.. Met wat standaardballetjes en acties, vanuit de 
korfzone en vooral veel kruisend voorin, kwam KZ langzaam maar zeker beter in de 
wedstrijd en pakten zij brutaal de eerste voorsprong. Bij rust was het 7-8. 
Nog niets aan de hand, een sprankeltje beleving en passie er bij en wie weet hoe we 
ons dan konden terugknokken. Teruglopend het veld op stonden onze Superleeuwen 
daar luidkeels te zingen, met rookfakkels in de hand waren zij met recht de 
sfeermakers vandaag. Bizar en waanzinnig gaaf, dat moet de kids een extra boost 
geven. Chickenskin! 
Stef maakte vrij snel de gelijkmaker, dus de wedstrijd lag weer helemaal open.. Zou je zeggen. Daarna bleek, helaas voor 
ons, wat een ervaren en goede ploeg KZ is. Korfballend zochten zij de beste kansjes en in tegenstelling tot de eerste 
helft gingen die er ook allemaal in. We konden hier niet meer genoeg tegenover zetten, ineens keken we tegen een 
achterstand van 5 a 6 punten aan. Stiekem begin je dan als coach echt al wel een beetje te balen, want nog twintig 
minuten spelen is dan best aan de korte kant, kunnen we dit nog wel rechttrekken? Toch ben ik geen seconde gaan 
zitten, want door dat twijfelen heen, bleef de trots overheersend. De kids probeerden nog te overleggen, elkaar op te 
peppen en te blijven gaan, zelfs al was dat tien minuten voor tijd misschien tegen beter weten in. Er staat een team in 
het veld, dat voor elkaar wil blijven gaan en nog niet los wil laten. Dit lukte helaas niet genoeg meer, we konden daarna 
wel mee blijven scoren, maar het gaatje was te groot. 
Na het laatste fluitsignaal volgen bij de kids wat tranen, alle mensen wat is dit jammer zeg! We trekken de groep bij 
elkaar, benadrukken dat we vooral niet mogen vergeten dat we vorige week nog een kampioensfeestje konden vieren. 
Eigenlijk is het bijna jammer dat zo’n halve finale zo kort op het kampioenschap volgt, je zou die waanzinnige prestatie 
bijna vergeten. We hadden vandaag helemaal niets te verliezen, we horen bij de beste vier van Nederland! Ik heb het al 
zo vaak gezegd, in krantjes en tegen de kids zelf: er blijft niets anders dan trots over na zo’n succesvol seizoen als dit 
seizoen met deze ploeg. 
Inmiddels is algemeen bekend dat mijn speeches beter op papier zijn dan in het echie, dus bij deze nog even een 
allerlaatste bedankronde. Dennis postte al een riedeltje op Feestboek, maar ik kan natuurlijk niet achterblijven. 
Allereerst de kids zelf. Pauline, Maaike, Sterre, Rosanna, Mick, Stef, Cino en aanvoerder Noa (die gelukkig net zo slecht 
in speechen is als zijn coach ;-)) ontzettend bedankt voor de trainingsinzet, de strijd in de wedstrijden, het lachen om de 
slechte grappen, het giegelen als we samen aten etc etc. Ik hoop dat jullie net zo trots zijn op jullie zelf als dat ik dat 
ben. 
Dan alle reserves, stuk voor stuk, die ons trouw bleven steunen. Het vergt veel energie om iedere week op de bank te 
zitten, niet altijd met zoveel speelminuten als we zouden willen, soms zelfs als je daar je eigen wedstrijd voor moet 
missen. Grote klasse om zonder mopperen voor de ploeg klaar te staan! 
Ook alle ouders kan ik natuurlijk niet vergeten. Het is belangrijk dat de kinderen zelf willen, maar zonder de steun en 
toeverlaat op de achtergrond kan dat nog knap lastig zijn. Napraten en uithuilen na wedstrijden, oppeppen en krachtige 
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ontbijtjes voor wedstrijden, rijden naar en supporten tijdens wedstrijden.. En natuurlijk de gezellige barbecue als 
afsluiter, bedankt! 
 
Over steun en toeverlaat gesproken. Onderweg naar het NK en deze halve finale op het veld, hebben nogal wat 
mensen hun steentje bijgedragen aan de successen van de ploeg. Alles was tot in de puntjes geregeld en de kids kwamen 
nooit iets te kort. Met alle randvoorwaarden op orde zijn prestaties als deze dus echt mogelijk, dat blijkt! 
 
Ik heb ze voor mijn eigen wedstrijden al meermaals bedankt, maar na gisteren natuurlijk nog een shoutout naar de 
mannen van Vakkie A en alle andere zwartwitte harten langs de lijn. Bij het inschieten concludeerden de C1’ers dat er 
toch wel erg veel zwartwit geklede mensen aan de lijn stonden, ‘zijn die allemaal voor ons?’ 
Tot slot, last but not least, mijn medecoach natuurlijk! Den, bedankt dat ik in de zaal mocht aanhaken bij wat jij, samen 
met Jo, al gestart was. Twee van die brulapen aan de kant moet voor de kids misschien even wennen geweest zijn, maar 
volgens mij hebben we het best redelijk gedaan. ;-) Had het voor geen goud willen missen! 
970 woorden later rest mij iedereen alleen nog een hele fijne vakantie te wensen. Rust goed uit, laad weer helemaal op, 
dan kunnen we er volgend seizoen weer tegenaan om als club nog een heleboel van dit soort bijzondere prestaties te 
leveren. Ook afgelopen zaterdag bleek maar weer, Achilles is meer dan een club! 
 
Met vriendelijkste groetjes, 
Desiree de Bruin  
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
 

AGENDA: 
 
9 t/m 16 juli Kamp 
 

 
 

Verjaardagenhoekje 
***************** 

 
Deze week hebben we slechts 1 jarige. 
Het is Bo Linse die op 12 juni haar 9e verjaardag viert. 
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag. 
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PR-ubriek 
********* 

 

sponsoring@hkvachilles.net 
 
Vrijdag 17 juni: The Glitter Club (21+ feest)  
Heb jij al hét knalfeest in je agenda gezet? Een feest met muziek uit de jaren ’70 en ’80 
voor vooral alle ouders van de jongere leden, maar ook voor donateurs, niet-leden etc. Als 
je maar 21 jaar of ouder bent! Je krijgt de mogelijkheid om jouw top 3 van muziek uit deze 
tijd door te geven via FB (The Glitter Club) of via: benthe@ziggo.nl. DJ Sem zal dan een 
top 50- samenstellen en kunnen de oudere jongeren onder ons weer heerlijk ouderwets los 
gaan. Je kunt jouw kaartje aan de deur kopen voor € 5, maar dat is inclusief één 
consumptie.  
Je hoeft absoluut niet verkleed te komen, maar het mag.  
 
Zaterdag 18 juni: Ouder-kind toernooi (alle leeftijden) 

Weet je al dat jij met je kind bent opgegeven voor het jaarlijkse Ouder-kind toernooi ? Vanaf 14:00 starten de 
competities voor de felbegeerde medailles. Als je echt niet kunt meedoen, kun je je vóór 11 juni afmelden via: 
536071@student.inholland.nl bij Robin Pot. En ben je een seniorspeler en wil je ook met een team meedoen? 
Hartstikke leuk en dat kan! Meld je dan via aan op het mailadres. Voor iedere speler is er plaats in een team en uiteraard 
zijn er medailles. Rond 17:00 is de uitreiking. 
 
Zaterdag 18 juni: Barbecue (alle leeftijden) 
Aansluitend aan het O-K toernooi kun je lekker blijven hangen voor een grootste ouderwetse barbecue. De 
kantinecommissie laat haar talenten zien door heerlijke zaken te grillen. Opgeven kan op de dag zelf door te betalen aan 
de bar. Kun je niet bij het toernooi zijn? Zelfs dan kun je jezelf op de dag zelf voor de overheerlijke barbecue van de de 
KC aanmelden. 
 
Zaterdag 18 juni: Ibiza/Achilles Party (alle leeftijden) 
Voor degenen die niet op het feest van vrijdag konden zijn of voor degenen die nog geen 21 jaar zijn, voor jullie is er 
speciaal een feest voor alle leeftijden met het thema Ibiza!  
DJ’s Kjeld en Ilan draaien de nieuwste hits aller tijden en natuurlijk is de hit LaBamba ook van de partij. Je bent vanaf 
20:30 welkom in de kantine en je kunt je ticket kopen via de kassa van de KC maar ook aan de deur. Ook hiervoor 
geldt: kaart à € 5 inclusief een consumptie en naast eigen leden is dit feest ook open voor leden van buitenaf. Wat 
bijzonder aan deze avond is……. Tijdens deze avond wordt de 1e Achillespoll gehouden! Wat is dit? Bij Ready werd dit 
evenement om de x-aantal jaar gehouden en nu zal hij ook bij Achilles plaatsvinden: De Achillespoll. De Achillespoll is 
een avondje feest voor junioren en senioren waarbij er prijsuitreikingen zullen zijn in verschillende categorieën. 
De komende periode zullen er via Facebook en de website nominaties komen in een aantal categorieën. De categorieën 
staan verderop in dit stukje. Per categorie zijn er 5 genomineerden. Aan het begin van de avond op 18 juni krijgt 
iedereen bij binnenkomst een stemformulier waarmee gestemd kan worden op zijn/haar favorieten. 
 
Wat zijn de categorieën? 
1. Leukste ploeg    8. Knapste vrouw 
2. Beste commissie   9. Beste barman/-vrouw 
3. Beste speler    10. Beste scheidsrechter 
4. Beste speelster   11. Beste vrijwilliger 
5. Aanstormend talent bij de dames 12. Beste supporter(s) 
6. Aanstormend talent bij de heren 13. Beste coach 
7. Knapste man 
 
De organisatie van deze avond is in handen van de Achilles Acht Atleten en de prijsuitreikingen op de avond zelf zal in 
handen zijn van het duo Britt en Rinus. Over de nominaties kan niet worden gecorrespondeerd en uiteraard kan er 

alleen gewonnen worden als de persoon in kwestie aanwezig is deze avond . Houd de komende tijd de 
Facebookpagina en de website in de gaten, want wie weet ben jij één van de genomineerden! 
 
Achillespoll: De eerste nominaties 
Zoals jullie in de aankondiging van het Leeuwenweekend konden lezen zal op zaterdag 18 juni de eerste Achillespoll 
gehouden worden. 

mailto:536071@student.inholland.nl
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Bij deze de bekendmaking van de eerste nominaties! 
 

Beste commissie 

Kantine Commissie 

Bestuur 

Activiteiten Commissie 

Sponsor & PR 
commissie 

Technische Commissie 

 

Beste speler 

Dylan Rovers 

Gerald van Dijk 

Kjeld Verboom 

Michael Matla 

Arien vd Berg 

 

Beste speelster 

Desiree de Bruin 

Laura Rozendaal 

Raquel Chapper 

Valerie Pronk 

Jeanette Cost 

 

Leukste ploeg 

Achilles 8 

Achilles Recreanten 

Achilles A4 

Achilles 7 

Achilles 3 

 
Leon van Dam  
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CR-Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Afgelopen vrijdag was het dan de laatste klaverjasdrive van dit seizoen. 
Ondanks de afschrijvingen hadden we toch nog 4 tafels en was het er niet minder gezellig door. 
Deze keer gingen Marc en Dennis er met de eerste prijs vandoor. De roemprijs was voor Yoke en Marian V. De 
poedelprijs voor Belinda en Arie. Zij deden voor de eerste keer mee, dus moesten nog even wennen, zal volgend 
seizoen beter gaan, toch? 
Vanwege de enthousiasme heb besloten om volgend seizoen opnieuw het klaverjassen te organiseren. Ik hoop dat er 
dan nog meer kaarters deelnemen, want ik weet dat er meer mensen zijn die kunnen klaverjassen. 
De uitslag was:  
 Punten roem totaal 
Dennis – Marc 4397 870 5267 
Marian V. – Yoke 4227 900 5127 
Patty – Gerard 4405 680 5085 
Peter – Olga 4101 670 4781 
Tjitse – Simon 3571 650 4221 
Clasina – Frans 3613 590 4203 
Roelis – Ed 3508 380 3888 
Belinda – Arie 3272 440 3712 
 
Allemaal prettige vakantie en tot volgend seizoen 
Olga 
 
Fietsenrally: meld je snel aan! 
Terug van weggeweest staat de Fietsenrally weer op het programma. Geïnspireerd op de prestaties van onze Steven 
Kruijswijk, maar dan toch iets minder prestatiegericht en zonder valpartijen, is er een prachtig parcours uitgelegd door 
de organisatie met allerhande vragen, opdrachten en meer. Weer of geen weer, wind mee of tegen, hier wil je bij zijn. 
De Fietsenrally vindt plaats op zondag 19 juni.  
 
Vanaf 9:30 kun je in de kantine terecht voor een lekker bakkie. Om 9:45 wordt de uitleg gegeven en om 10:00 zal het 
startschot gegeven worden. De bijdrage bedraagt €5 voor groepen tot 5 personen. Is je groep groter dan 5 dan wordt 
een bijdrage gevraagd van €10 wat ten goede komt van ‘de meter van Achilles’.  
 
Opgeven doe je in teamverband. Hoe groot je team is mag je zelf bedenken. Opgeven doe je bij Erwin via een mailtje 
(erwindel@hotmail.com of appje (06 28 38 67 34) waarbij je de en teamnaam en aantal personen doorgeeft o.v.v. 
Fietsenrally 2016. Je kunt uiteraard later gewoon meer mensen aan je team toevoegen, maar dat willen we t.z.t. uiteraard 
wel weten. 
 
De volgende teams hebben zich al gemeld: 

● Team 10 
● Team Canary 
● CR Dames 
● Team Whisky 

 
CR Kamp 2016! 
 
OPGEVEN KAN NOG STEEDS!!!  
 
Kamp zorgt voor onvergetelijke herinneringen en ervaringen. Vorig seizoen was het Ready-kamp een groot succes. 
Ook het Achilleskamp kende een dampende editie. En NU kun je je weer opgeven voor het leukste Achilles evenement 
van het jaar voor 18+.  
 
Dit wil je niet missen! Geef je dan ook snel op bij Henk via een appje, smsje, belletje (06 81 46 55 11), of mailtje (henk-
kop@hotmail.com). De kosten bedragen dit jaar €100.  
 
Willen degenen die zich hebben opgegeven en dat nog niet gedaan hebben z.s.m. hun aanbetaling van €50 
overmaken? 
 

mailto:erwindel@hotmail.com
mailto:henk-kop@hotmail.com
mailto:henk-kop@hotmail.com
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Dit kun je overmaken naar NL03INGB0000178155 t.n.v. HKV Achilles o.v.v. CR kamp 2016. Je mag uiteraard ook in 
één keer het hele bedrag overmaken. 
 
Het kamp vindt plaats van 24 t/m 27 juni. We gaan naar De Holenberg in het prachtige Schaijk. Vanaf 16 uur ben je 
welkom en vanaf 19 uur staat het eten klaar. Ben je later en denk je trek te hebben, laat het dan weten en dan zal er nog 
een portie voor je klaar staan. De bedoeling is dat je op eigen gelegenheid naar Schaijk komt. Mocht je geen vervoer 
hebben, laat het ons dan weten, dan brengen we je met iemand in contact die een plekje over heeft. 
 
Dit was even een tipje van de sluier. Check de event-pagina op FB en de stukjes in de krant voor updates. Hierop 
worden onder andere de teams en het thema bekend gemaakt. 
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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 

 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Jolanda Muller 
 Mark Nijland 
 
Aangenomen als lid: Robbin Noorlander (Achilleslidnr. 2976) 
 Kelly de Koning (Achilleslidnr. 2977) 
 Bastiaan Overwater (Achilleslidnr. 2392) 
 
Bedankt als lid: Edwin van Aggelen 
 Marloes Turfboer 
 Mike Braber 
 
Olga 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
 

Flessenactie Flessenactie 
 
In het halletje van de kantine staat een groene container waarin iedereen zijn/haar lege flessen 
kan deponeren. 
De opbrengst wordt besteed voor materialen en activiteiten voor de jeugd. 
 
 
 

Frituurvet Frituurvet 
 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

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. 
 
 

 
 
 

NIEUW! NEU! NEW! NOUVEAU! 
DE MINIBIEB! 

 
Neem een boek mee en lever er eens 1 in in de Achilleskantine!!! 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 

 
Zaterdag: Geen thuiswedstrijden!! 

 
 
Zondag: Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zondag 12 juni 2016 
 
 
INHAALWEDSTRIJD 

Futura 4 – Achilles 8  
 Lisanne, Britt, Quirina, Judith, 
 Colinda 
 Alexander, Rinus, Leon, Rogér, Mark, 
 Martijn 
Res : 5e heer/dame 

Zondag om 13:30 uur Stokroosveld 
Verzamelen:  om 12:45 aldaar 
Wedstr.nr.: 1576 
Scheids: SR Futura 

Afschrijven bij Rinus 06 – 81 174 233 
 
 
 

Aanvoerders kunnen in dringende gevallen contact opnemen met 

Rinus Cost, Tel: 06 - 81 174 233 of Rinus.cost@hkvachilles.nl Mocht je al weten dat je een keer niet kan spelen 
gelieve dit zo spoedig mogelijk te melden. 

 
Wedstrijdformulieren uiterlijk zondagavond inleveren bij: 

Familie van Loon, Pomonaplein 83 
 
 
 
 
 

VELDDIENSTEN 
Zaterdag Geen!! 
 
 
 
Zondag Geen!!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 06-06 Marian Lijmbach 
 20-06 Olga van Reijn 
 04-07 Monique Alsem 
 18-07 Vera Rodriguez 
 01-08 Anneke Zoutendijk 
 15-08 Coby Linse 
 
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.  

 
 
 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
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JANNEN 

KANTINEDIENSTEN 

 
Woensdag 8 juni 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
17:00 – 18:00 Ouders F3 
18:00 – 19:00 Ouders C3 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 9 juni 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders E1 
18:30 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – 21:00 Spelers A2 en A3/3e en 4e 
21:00 – 22:00 Spelers 5e t/m 9e 
22:00 – 23:00 Spelers 1e en 2e 
 
Vrijdag 10 juni 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
17:30 – 22:30 KC + Ruud Verboom (JAV) 
 
Zaterdag 11 juni 
 
Zondag 12 juni 
 
Maandag 13 juni 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders D1 
18:30 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders C3 
20:00 – 22:00 Spelers 3e en 4e 
 
Dinsdag 14 juni 
10:00 – 12:00 Tineke F. 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders C2 
18:30 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom 
 
Woensdag 15 juni 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
17:00 – 18:00 Ouders F2 
18:00 – 19:00 Ouders C3 
19:00 – sluit  Groupies 
 
Donderdag 16 juni 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 18:30 Ouders E1 
18:30 – 19:30 Ouders E2 
19:30 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – 21:00 Spelers A2 en A3/3e en 4e 
21:00 – 22:00 Spelers 5e t/m 9e 
22:00 – 23:00 Spelers 1e en 2e 
 

 
Vrijdag 17 juni 
Recreantentoernooi en The Glitter Club 
18:00 – 21:00 Rene v.L., Ruud V. en KC 
21:00 – 22:00 Dionne, Remko, Jaap en Recr. 
22:00 – 23:00 Belinda, Arie, Lizette en 10e 
23:00 – 24:00 Peggy, Monique R., Simon & Recr 
24:00 – Sluit  Sander N., Margot en Sharon 
 
Zaterdag 18 juni  (o.b.v. oude teams!!!) 
Ouder-kind toernooi, barbecue en 
Ibiza Party 
14:00 – 15:00 Ouders F spelers 
15:00 – 16:00 Ouders E spelers 
16:00 – 17:00 Ouders D spelers 
17:00 – 18:00 Ouders C spelers 
18:00 – 19:00 Ouders B spelers 
19:00 – 20:00 A spelers (en ouders) 
20:00 – sluit   CR en AC 
 
Zondag 19 juni  
Fietsenrally 
W.n.a. door Leeuwenweekend commissie 
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9Sleutel halen/brengen bij Marianne en Wim Muller, 
Perziklaan 94, tel: 3237512 

Bij verhindering zelf voor een vervanger zorgen! 
In uiterste nood: Rene van Loon., Tel: 06-20427206,  

Email: benthe@ziggo.nl 
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