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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 veld 
 Rinus Cost 
 Tel: 06 – 06-81174233 
 e-mail: rinus.cost@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: zie gemaild krantje 
 e-mail: rianne.vgroen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Marieke Morshuis 
 Tel: 06-10742296 
 e-mail: marieke@mag.demon.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 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 
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Seizoensafsluiting 2015/2016: Het Leeuwenweekend 
********************************************** 

 
Het is zondagochtend, ik ben nog lang niet helemaal wakker en ik zie op mijn 
telefoon een app van Bart. Of ik iemand weet om het hoofdartikel van deze week te 
schrijven. Na even wikken en wegen besluit ik de stoute schoenen aan te trekken en app ik terug dat ik wel een poging 
wil wagen.  
Na een goed ontbijt begeef ik me naar het Achillesveld, waar ik samen met Rinus vanochtend oorspronkelijk van plan 
was om deel te nemen aan de fietsenrally, maar de rest van het weekend was al een iets te grote aanslag op ons jeugdige 
lichaam geweest. Als ik aankom (om half 3 in plaats van 10 uur) houden Jasper en Erwin in de zon de wacht en komt 
de eerste groep alweer bijna binnenfietsen. In de zon met een (non-alcoholisch) drankje heb ik de ideale 
omstandigheden gevonden om het weekend te beschrijven. 
 
Het begon allemaal met het recreantentoernooi op vrijdagavond. Met 5 teams werd er gestreden om de prachtige beker. 
KVS, ALO, een heus oud-Readyteam, Achilles 10 en de Achilles-recreanten kwamen tegen elkaar in actie, en de ene na 
de andere briljante actie was te aanschouwen vanaf de zijlijn. Susan had de organisatie in handen en alles verliep 
vlekkeloos. Bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat de Achilles-recreanten de grote winnaars van het toernooi waren, en 
zij kregen de niet-zo-grote (maar wel hele mooie) beker.  
 
De kantine was door de CR ondertussen omgetoverd tot een glitterparadijs, en onder leiding van DJ Sem kwamen één 
voor één de via Facebook aangevraagde verzoeknummertjes voorbij. De bardiensten werden ingevuld door de toppers 
die net ervoor hun kunsten al in het veld hadden vertoond, en nu ook nog eens over kwaliteiten achter te bar bleken te 
beschikken. Alle feestgangers genoten van de hits uit de jaren 70 en 80 en bleken de dansmoves uit die tijd nog niet 
verloren te zijn. Tot in de late uurtjes was het druk op de dansvloer… 
 
Toen ik zaterdagmiddag op het veld kwam stond Robin in de partytent achter de microfoon, niet om te zingen 
(helaas?!), maar om de komende wedstrijden in het ouder-kindtoernooi door te geven. In gemixte teams van spelers en 
hun ouders werd er fel gekorfbald, en we hebben nog flink wat talent bij ouders gespot, die natuurlijk welkom zijn bij 
de recreanten (training na de vakantie weer elke vrijdagavond) ;). Ondanks een buitje af en toe was de sfeer leuk, alle 
spelers enthousiast, de scheidsrechters foutloos en de organisatie uitmuntend. Bij de jongere kinderen werden er 
bronzen, zilveren en gouden medailles aan alle winnaars uitgedeeld. Bij de ouderen had team Hollander/Pot volgens de 
organisatie de meeste punten en zij mochten de grote beker in ontvangst nemen. De saté die werd geserveerd na het 
toernooi was ook fijn en een goede bodem voor het feest dat weer zou volgen.  
 
Tijdens het Ibiza-feest werden de winnaars van de door Achilles Acht georganiseerde Achillespoll bekend gemaakt en 
de kampioenen in alle dertien categorieën mochten een oorkonde en eeuwige roem in ontvangst nemen. De meeste 
overtuigende winnaar (met 78 van de 85 stemmen, de concurrentie wist van tevoren dat ze het zwaar zouden krijgen), 
Vakkie A als beste supporters, vierden een feestje alsof we weer kampioen werden!! Dj’s Ilan en  Kjeld sloten af met 
een aantal ouderwetse topnummers, waardoor het tot op het laatst druk was in de kantine, en na het opruimen sloten 
Dinna en Sten de deur van de Vlonder.  
Nu zondag, helaas de fietsenrally dus nét niet gehaald, maar zo zittend in de zon kan ik er niet echt verdrietig om zijn. 
Gelukkig wel een mooi beeld van de tocht kunnen krijgen, want alle deelnemers kwamen superenthousiast en vol 
verhalen terug. Rond zessen is het voor mij tijd om het veld weer te verlaten. Vijf van de zeven fietsgroepen intussen 
binnen, uitgebreid bluffend over wie er gewonnen heeft, en waarschijnlijk zullen we ten tijde van het verschijnen van dit 
stuk weten wie er het minste bluften en daadwerkelijk het meeste wisten. 
 
Uiteindelijk hebben we op Achilles mogen genieten van een geweldig weekend! Ik ben er, misschien ietwat overdreven, 
gewoon drie bijna volledige dagen geweest om van al het leuks te genieten, maar gelukkig heb ik meerdere die hards 
gezien die er (minstens net zo) veel waren. Dit weekend was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder alle topvrijwilligers 
die er hun steentje aan hebben bijgedragen – en dat waren er weer veel. Allemaal bedankt! Voor mij was het een 
awesome slotweekend van het eerste jaar als Achilliaan, en dit kan alleen maar veel goeds betekenen voor de jaren die 
nog komen!  
 
Tot na de zomer! 
Liefs, Britt 
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Van de redactie 
************** 

 
 
Dit is het laatste krantje van het seizoen. 
De eerste Leeuwenkrabbels van het nieuwe seizoen zal uitkomen op woensdag 10 
augustus. De kopij voor het eerste krantje moet maandag 8 augustus voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn. 
 
Prettige vakantie!! 
 
Namens de Leeuwenkrabbelscommissie 
Bart Kasten 
 
 

Topsport bij HKV Achilles 
*********************** 

 
Tijdens de JAV van vrijdag 10 juni is de Topsportcommissie geïnstalleerd. Deze commissie wordt gevormd door acht 
betrokken personen en heeft als doel het korfbal bij HKV Achilles structureel op een hoger plan te tillen, met als 
randvoorwaarde dat de club haar warme en open karakter behoudt. 
Als topsportcommissie hebben we er geen gras over laten groeien en zijn we meteen op de maandag na de JAV voor 
het eerst met zijn allen bijeengekomen. Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we gesproken over wat wij als de taken 
en de verantwoordelijkheden van de topsportcommissie zien. Daarnaast hebben we het ook gehad over de positie van 
de topsportcommissie binnen de vereniging en de beoogde samenwerking met de andere commissies. 
Het was een vruchtbare eerste vergadering waarbij we een goed beeld hebben gekregen van de grote lijnen en de 
benodigde eerste stappen, maar waarbij we tegelijkertijd ook beseffen dat een heleboel zaken nog verdere uitwerking 
behoeven. Aan die uitwerking gaan we in de komende weken verder werken. Wij zullen hiervoor intern de aansluiting 
zoeken bij het dagelijks bestuur, bij verschillende commissies, en bij verschillende personen om op die manier de route 
naar de topsportstip verder in kaart te kunnen brengen. Uiteraard zullen wij ook onze voelsprieten buiten Achilles 
opsteken, opdat we tevens kunnen leren van eerder opgedane ervaringen bij andere sportverenigingen.  
Als commissie hebben we een goede communicatie hoog in het vaandel staan. Wij hopen hiermee tevens de 
betrokkenheid en motivatie van alle leden van Achilles te kunnen vergroten. Dit is namelijk een van de belangrijkste 
randvoorwaarden om Achilles structureel naar een hoger plan te kunnen trekken. We zullen jullie dan ook geregeld via 
de berichten op de website en via de digitale krant op de hoogte brengen van onze plannen en activiteiten. Daarnaast 
kunnen jullie ons voor vragen en/of opmerkingen te allen tijde op het volgende e-mailadres bereiken: 
Topsport@hkvachilles.nl.  
Wij hebben er enorm veel zin in en gaan er met zijn allen iets moois van maken. 
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
Marcel Noordam (voorzitter)  
Dennis Brusse  
Rob van Ee  
Sjoerd Houwing  
Rob Koene  
Renske Lelieveld  
Hugo van den Haak (externe adviseur)  
Malou Abbas (jeugdsportcoördinator)  
 
 

Achilles/Semmy-dag 
******************* 

 
Met deze laatste Leeuwenkrabbels sluiten wij een prachtig seizoen af. Nog 3 
weken en de vakantie begint. Op de achtergrond zijn de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen al gestart. In het seizoen 2016-2017 zal wederom 
“Stichting Semmy” op de shirts van ons vlaggenschip prijken. Misschien is het goed om even stil te staan hoe de relatie 
tussen Achilles en “Stichting Semmy” is ontstaan.  
 
In december 2005 wordt bij jeugd lid Iris Rog hersenstamkanker (DIPG/ponsglioom) geconstateerd. Ongeveer 18 
kinderen in Nederland worden hiermee jaarlijks gediagnosticeerd.  Er is geen behandeling die leidt tot genezing. De  

mailto:Topsport@hkvachilles.nl
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meeste kinderen overlijden meerdere maanden na het ontdekken. Voor een klein deel wordt meerdere maanden enkele 
jaren. Iris behoorde tot deze laatste groep. Op 11 mei 2009 was zij het eerste jeugdlid van Achilles dat overleed.  
 
Stichting Semmy is in 2007 opgericht door de ouders van Semmy. Zij konden het niet verkroppen dat de genezingskans 
vrijwel nihil is terwijl dit bij andere vormen van kinderkanker door onderzoek gelukkig gestegen is naar meer dan 70%. 
Stichting Semmy heeft tot doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk vergroten van de 
overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. 100% van de inkomsten van de stichting 
worden besteed aan onderzoek. Helaas is het medicijn of de behandeling nog niet gevonden maar er zijn de afgelopen 
jaren zeker belangrijke resultaten geboekt.  
 
Naar aanleiding van het overlijden van Iris heeft Achilles “Stichting Semmy“  omarmd. Door de uitingen op het shirt 
van het 1e en op alle trainingspakken is naamsbekendheid aan de stichting gegeven. Vanaf 2009 is het aantal Achillianen 
die jaarlijks deelneemt aan de sponsorloop van 8 kilometer “Run 4 Semmy”; op de eerste zondag van de herfstvakantie 
in Amsterdam,  toegenomen.   
 
In 2014 is gestart met de “Semmy-dag”. Ieder team van kangeroe tot en met het 1e moest iets verzinnen om geld in te 
zamelen voor Stichting Semmy. Er zijn fietsen gewassen, taarten gebakken, cup-cakes versierd, smoothies gemaakt, een 
kalender samengesteld etc. .   
 
In 2016 wordt een Achilles/Stichting Semmy-dag georganiseerd. De vakantie is een goed moment voor de leiders, 
trainers en spelers om een originele manier te vinden om geld in te zamelen voor deze dag.  
De opbrengst wordt verdeeld tussen de club (50%) en  Stichting Semmy (50%). De definitieve datum wordt bekend 
gemaakt zodra het speelschema voor het nieuwe seizoen bekend is maar zal in de tweede helft van september liggen.  
Inmiddels is via een veiling op de sponsoren-avond  van 1 april  
€ 2.000,00 opgehaald waarvan € 1.000,00 voor “Stichting Semmy”.  
 
Het zou fantastisch zijn als wij dit jaar met een nog grotere groep naar Amsterdam afreizen om deel te nemen aan de 
Run 4 Semmy. De finish is in het Olympisch Stadion. Er wordt gestart in 3 groepen, < 40 minuten, < 50 minuten en < 
60 minuten. Het is de bedoeling dat er 3 keer een blauwe wolk van lopers in het stadion arriveert.  Heb je nog nooit 
gelopen maar wil je dit een keer meemaken? Als je deze week start met trainen dan ben je op 16 oktober zeker klaar om  
mee te doen. Hardloopschema’s zijn beschikbaar via internet. 
De inschrijving is inmiddels gestart. Via de site van “Stichting Semmy” kan je je aanmelden. Op de site van Achilles 
willen wij de deelnemers vermelden dus graag na inschrijven ook een berichtje naar: run4Iris@hkvachilles.nl 
 
Inmiddels hebben Puck Gordijn, Margot van Loon, Ivo, Jolanda en Arie Rog het op zich genomen om deze dag voor 
Achilles en voor Stichting Semmy tot een succes te maken.  
 

Achilles  Més que un club 
 
Jolanda en Arie 
 
 

Een nieuwe werkgroep doet haar intrede….. 
*************************************** 

 
Tot op heden houden de leden van de TC zich bezig met het organiseren van de oefenwedstrijden en toernooien voor 
de diverse teams van Achilles. Gezien de hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden van de TC is de wens 
uitgesproken dat de organisatie rondom oefenwedstrijden en toernooien elders wordt belegd. 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen ‘16/’17 doet de werkgroep ‘regie op oefenwedstrijden en toernooien’ haar intrede. 
Het doel van de werkgroep is om de coördinatie, planning en organisatie rondom oefenwedstrijden en toernooien 
gedurende het seizoen in goede banen te leiden.  
 
Vanaf het begin van het nieuwe korfbalseizoen start de werkgroep actief. Als eerste doen wij een ‘rondje langs de 
velden’ en inventariseren wij bij alle coaches (van senioren tot de F-jes) wat hun wensen zijn op het gebied van 
oefenwedstrijden. Waar kan de werkgroep hen hierin ondersteunen? Daarna zullen wij aan de hand van een 
seizoenplanning onze acties inzetten opdat de Achillesteams iedere keer een mooi oefenprogramma hebben! 
Aangezien het oefenprogramma(augustus)  voor de start van het nieuwe seizoen grotendeels al rond is, zal de werkgroep hier geen actieve rol 
meer in spelen. Dit neemt de TC nog voor haar rekening. 
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Naast een goede afstemming met de coaches is het belangrijk dat wij nauw samenwerken met de diverse 
commissies (kantinecommissie, wedstrijdsecretariaat, TC, scheidsrechtercommissie). Het is natuurlijk 
belangrijk dat alle partijen tijdig zijn geïnformeerd en dat alles op rolletjes loopt. 
 
De werkgroep verzorgt daarnaast ook de externe contacten met andere korfbalverenigingen over oefenwedstrijden of 
toernooien. Voor nu wil de werkgroep deze informatie met jullie delen. 
Mocht je aan de hand van dit bericht de werkgroep vragen hebben of tips willen geven… laat het ons weten! 
 
Namens de werkgroep ‘regie op oefenwedstrijden en toernooien’, 
Margot van Loon 
Sabrina Sanches 
 

 

Het Leeuwenweekend 
 
Het was een groots succes! 
Van vrijdag 17 juni tot en met zondag 19 juni vond het Leeuwenweekend plaats, een 
initiatief ondersteund door alle commissies.  Voor de hele vereniging hebben we aantal 
gezellige dagen gehad. Van een recreantentoernooi, glitter party, ouder-kindtoernooi, 
Ibiza party/Achilles poll tot aan een fietsenrally toe. Naast een jaarlijks slotfeest hebben 
we aandacht besteed aan de nieuwe kantine. Een eerste opbrengst kan al opgetekend 
worden op zowel een digitale als papieren ’Meter van Achilles’.  
 

Vrijdag 17 juni: recreantentoernooi 
Onze recreanten kwamen in actie samen met de recreanten van ALO, KVS, Ready en Achilles 10. En wat werden er 
leuke partijen gespeeld! Fanatiek, zwetend en lachend met mooi weer en er waren zelfs supporters aanwezig. Om 20:00 
ging de finale tussen onze Achilles recreanten en Ready, wat uiteindelijk de eerste een winst opleverde. Susan 
(organisator en trainster) was apetrots en kon een tweede toernooiwinst in haar zak steken. Een heerlijke frituurmix 
ging er bij alle deelnemers wel in en men kon nog nagenieten op het gras.  
 
Vrijdag 17 juni: The Glitter Party  
Aansluitend aan het recreantentoernooi vond hét knalfeest plaats! De 21+ onder ons konden op deze avond hun beste 
moves laten zien. DJ Sem draaide alle aangekondigde voorkeursnummers uit de jaren ’70 en ’80. En wat heeft men 
genoten, de dansvloer stond vol en de “Oja’s” hoorde je om je heen. Terug naar de tijd waarin je genoot van je jeugd in 
een disco/rockperiode. Voor herhaling vatbaar was het oordeel. 
 
Zaterdag 18 juni: Ouder-kind toernooi  
Het jaarlijkse Ouder-kind toernooi startte met ruim 100 deelnemers om 14:00. Een categorie F-E met ouders en een 
categorie D-C-B-A met ouders.  De weersvoorspelling gaf een wisselend weerbeeld aan, op een aantal natte wedstrijden 
na is het gelukkig verder droog gebleven. Wat was het leuk om te zien hoe de kleintjes zich rot lachten om hun ouders, 
die probeerden na te doen wat zij al lang kunnen: korfballen! Rode hoofden, puffende ouders die samen met hun 
kind(eren) probeerden te winnen, maar er werd vooral gelachen! Er kon maar één winnaar zijn en dat was bij de jongste 
poule: team 2 en bij de oudere poule: team 5! Deze laatste mochten de wisselbeker mee naar huis nemen. Gefeliciteerd 
families Pot, Den Hollander en Rodriguez. 
Ondanks het weer is ook de barbecue weer een succes gebleken. De kantinecommissie liet haar talenten zien door 
heerlijke zaken te grillen en de salades vonden gretig aftrek. Complimenten aan de KC (die helaas bij de Achillespoll net 
naast de prijs greep)! 
 
Zaterdag 18 juni: Ibiza Party/Achilles poll  
Wat was het een feest zaterdagavond. Naast het thema Ibiza vond ook de eerste Achilles poll plaats. DJ’s Kjeld en Ilan 
draaien de nieuwste hits aller tijden en er werd tot in de late uurtjes goed huis gehouden in de kantine. Via Facebook 
nomineerden de Achilles Acht Atleten vooraf per categorie 5 leden. Er werd in de wandelgangen heel wat gepraat over 
dit event en er werd op de avond goed gestemd. Uiteindelijk kwam het verlossende woord (verdeeld over de avond). 
And the winner is……. 
 
1.  Leukste ploeg   Achilles 8 
2.  Beste commissie   Activiteiten commisssie 
3.  Beste speler    Dylan Roovers 
4.  Beste speelster   Jeanette Cost 
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5.  Aanstormend talent bij de dames Julia Baak 
6.  Aanstormend talent bij de heren Wesley Smit 
7.  Knapste man    Frank Pot 
8.  Knapste vrouw   Benthe van Loon 
9.  Beste barman   René van Loon 
10. Beste scheidsrechter   Lars Alsem 
11. Beste vrijwilliger   Marinus Stulp 
12. Beste supporter(s)   Vakkie A 
13. Beste coach    Dennis Brusse/Desiree de Bruin 
 
Zondag 19 juni: Fietsenrally  
De dag begon al goed, lachende gezichten en mooi weer. Alle benodigdheden voor de befaamde fietstocht fietsenrally 
2016. De teams 10, Canary, CR Dames, Joehoe, Lekkere hapjes, Whisky en Verboom verzamelden zich met hun fiets 
voor de kantine om deel te nemen aan de befaamde fietsenrally. Uitgezet door de ervaren Erwin en Jasper, die niet 
zomaar een fietstocht maken, maar eentje waar je heel goed moet nadenken en op moet letten. Het weer zat dus mee en 
er werd nog heerlijk nageborreld voor de kantine. And the winner is:……..team Lekkere hapjes (Louise, Simone, 
Sandra en Sita gefeliciteerd)! 
 
Kortom afgelopen weekend was een groots succes en de eerste stap is gezet. Naast het slotweekend is dus de eerste 
stap gemaakt voor de Achilles meter: €1500! Een mooi resultaat waar iedereen hard voor heeft gewerkt. Voor in het 
volgend seizoen geldt: let vooral op de kalender op de website en in de LK en houdt Facebook in de gaten. 
 
Namens de werkgroep willen wij alle vrijwilligers bedanken die dit weekend tot een succes hebben gemaakt. Zonder 
ieders hulp zou er geen Leeuwenweekend zijn geweest!!! 
Arjen van Nieuwenhuijzen, Sander Nooteboom, Henk Kop, Margot van Loon, Robin Pot, Susan Middeldorp, 
Sharon van Bleijswijk, Britt van der Steenstraten. 
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Werkgroep scheidsrechters 
************************ 

 
2e Korfbal Master  
Even aan de aandacht ontsnapt ……. Op 29 mei heeft Danique de Bruijn uit de 
B2 het spelregelbewijs gehaald in de Korfbal Masterz. Ze is de allereerste B-
aspirant van Achilles, die het spelregelbewijs heeft gehaald. Danique van harte gefeliciteerd, 
heel goed gedaan!!  
 
Best een hele bijzondere prestatie. In haar vrije tijd heeft Danique voor het spelregelbewijs alle 
5 levels van de Korfbal Masterz moeten doorlopen, en de toets met goed gevolg afgelegd.  
 
We hopen natuurlijk dat alle andere aangemelde cursisten het goede voorbeeld van Danique 
zullen volgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Scheidsrechters 
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Activiteiten Agenda Senioren 
24 - 27 juni CR Kamp 7 okt Kantine verhuurd 

 
 
 

WASROOSTER 
 20-06 Olga van Reijn 
 04-07 Monique Alsem 
 18-07 Vera Rodriguez 
 01-08 Anneke Zoutendijk 
 15-08 Coby Linse 
 22-08 Marian Lijmbach 
  
 
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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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
 

AGENDA: 
 
9 t/m 16 juli Kamp 
 

 
 

 
 
Omdat het vakantie wordt en er een aantal weken geen krantje zal verschijnen hier alle namen van de kinderen die in de 
vakantie jarig zijn: We beginnen op 25 juni, dan viert Esmee Morris haar 13e verjaardag. Op 26 juni wordt Nikki v.d. 
Marel 9 jaar. Op 30 juni wordt Olivia van Bleijswijk 12 jaar. Op 2 juli maar liefst 3 jarigen. Simon Rodriguez wordt 19, 
Donna de Geest 17 en Zoe Muller 15. 
Op 5 juli wordt Benthe van Loon 18. 7 juli viert Maurits Zuidhof zijn 13e verjaardag. Op 14 juli weer 3 jarigen t.w. 
Rachel van Iperen (14 jaar) en Jordan Gieselaar en Kimberley Vijverberg worden allebei 11 jaar. 
16 juli wordt Selene van Ee 16 jaar. Op 25 juli wordt Esmee de Groot 18 jaar. Op 26 juli Mick Peeters 11 jaar. Op 31 
juli wordt Milan Laarhoven 7 jaar. Op 4 augustus wordt Lars Hogewoning 18 jaar. Als laatste in de rij wordt op 7 
augustus Bjorn Weerman 9 jaar. 
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WAPC kamp 
*********** 

 
Nog maar 2 weken en dan vertrekken we naar ons zomerkamp in Helvoirt. Ook dit jaar is het aantal kampgangers 
groot, 100 Achillianen inclusief de kampleiding!  
Hieronder nog wat informatie voor de kampgangers (en niet kampgangers), maar alle gedetailleerde informatie staat 
natuurlijk in de kampbrief en vergeet facebook niet voor de allerlaatste info.  
Vertrek zaterdag 9 juli  
De kampgangers van de F, E en D verzamelen om 12:30 uur voor het veld aan de kant van de Mient bij de 
Playground / Pomonaplein. We vertrekken om ongeveer 13:00 uur en het zou leuk zijn als de kinderen worden 
uitgezwaaid. 
De kampgangers van de C, B en A verzamelen om 07.30 uur in de kantine. Na een ontbijtje in de kantine springen 
zij op de fiets om naar het kamp in Helvoirt te fietsen. Ook zij en wij vinden het leuk als wij worden uitgezwaaid om 
08.00 uur en is natuurlijk goed voor het moraal, wat het peloton fietsers nodig zal hebben voor de 110 km. 
Voorts moeten enkele D-pupillen (zie kampbrief) hun fiets inleveren op vrijdagavond 8 juli tussen 19:00 uur en 
19:30 uur. De fiets gaat mee in de vrachtwagen naar het kamp.  
Denk hierbij vooral aan een goed onderhouden fiets en controleer de fiets van uw kind tijdig. 
 
Terugkomst zaterdag 16 juli! 
Om ongeveer 14:00 uur (vertrek uit Helvoirt om 12:00 uur) zal de bus met alle kampgangers weer op het Pomonaplein 
/ Mient arriveren. Wij hopen daar natuurlijk voor een groots ontvangst 
 
Ter herinnering, mocht u het kampgeld nog niet hebben overgemaakt, graag dan per direct overmaken naar NL52 
ABNA 0485 0852 75 t.n.v. S. Verleg.  
 
THEMA 
Alle sprookjes ontspoord in Helvoirt  
…. We leefden nog lang en gelukkig  
In dit kamp lopen allerlei bekende sprookjes en Disney sprookjes door elkaar. Geen enkel sprookje verloopt zoals onze 
oma’s en opa’s hen kende. De sprookjes zijn het namelijk wel zat. Ze doen al jarenlang, dag in dag uit, hetzelfde. 
Doornroosje ligt al jaren te slapen en elke keer als ze eindelijk gevonden is, begint het sprookje weer van voren af aan. 
En ook Aladin moet steeds weer als straatschoffie op straat beginnen voordat hij als een prins eindigt in een paleis. Dat 
is toch niet leuk, eigenlijk is dat best saai? Daarom hebben we alle bekende figuren uit sprookjesland op 1 hoop gegooid 
en er combinaties van gemaakt. Samen is leuker dan alleen! Welkom bij “Alle sprookjes ontspoord in Helvoirt!”  
De corveeploegen bestaan dit jaar dus uit een combinatie van een sprookje en een Disney sprookje. Om je te kunnen 
verkleden voor je corveeploeg kan je dus kijken naar beide sprookjes. Komen daar knappe prinsen of mooie prinsessen 
in voor? Spannende dieren? Een enge heks? Is een appel belangrijk? Of misschien kun je de combinatie ook wel 
letterlijk nadoen?  
Ik weet dat de meeste leiding van de Corveeploegen er al druk mee bezig zijn en ook veel kampkids, dat bleek wel uit 
navraag tijdens het ouder/kind toernooi, maar wellicht nog niet iedereen. Wij zijn nog maar 2 weken van kamp 
verwijderd, de laatste meestal drukke weken voor de vakantie zitten eigenlijk in de weg, maar wij hopen dat het een 
succes wordt. Zoek anders direct contact met je Corveeleider als je geen of weinig inspiratie hebt, want de meeste 
leiding zit er vol mee! De Corveeploegen staan in de kampbrief en succes! 
 
Houdoe en tot over 2 weken! 
 

Sponsorlijst kamp 2016 Bedrag Opmerking 

Frituurpan voor Fabbie Frituur 30.00 
30.00 

Linda v/d Haak/Chris Weermen 
Ferry Reijerse 

Een grote PING voor Lars 5.00  

101 kleuren schmink voor Sita 10.00 Gerard Mulder/Joke Knoppert 

WC papier voor (U)rinus 5.00  

Themaspullen voor aankleding van de dag 50.00 Gerard Mulder/Joke Knoppert 

Een zwaard voor drakenstrijder Ivo 5.00  

Supersoakers 50.00  

Nieuwe snorkel voor Sander 5.00  

Lachgas voor geestige Rianne 7.50 Arjen Laarhoven 

Knibbel knabbel knutsels 25.00  

Lange neus voor Marieke 5.00 Arjen Laarhoven 

Gevulde Pucknickmand  10.00 Robbie/Sheila Bakker 
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(Vliegen)strippers voor Fred en Dennis 10.00 Jolanda Muller 

Basketbal 35.00  

De opblaaskrokodil van Kapitein Henk 15.00 Peter en Jenny Zoutendijk 

Schoonmaakpakket voor Dinna(ssepoester) 25.00  

Gekleurde muisjes voor Alex 5.00  

Peterpannenkoekenmix 20.00 Anneke Zoutendijk en 
Roel/Monique Westgeest 

Opblaaszwembad voor Sten 10.00  

Een roos voor Renee 5.00  

Megafoon voor de Juliakunamata roep 15.00 Jaap/Leny Baak 

Keelpastilles voor: Iedereen weet, iedereen weet, dat Frank zijn 
stem vergeet 

5.00  

Bezemstelen voor de ouwe heksen Nicole en Miranda 15.00  

Bloemetje en flesje voor Boer & Boerin (voor de overlast:)) 15.00  

Gierende banden vrachtwagendrop voor sjoof Elmar 5.00  

Bandenplakspulletjes voor de fietsers 7.50 Robbie/Sheila Bakker 

Pondje of Pontje meer of minder voor de oversteek bij de Lek 
en Boven Merwede 

20.00  
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CR-Nieuws 
*********** 

 
Fietsenrally 
Enigszins brak maar gesteund door het zonnetje was het slotstuk van het leeuwenweekend voor de fietsenrally. 
Elektrische fiets of niet, er verschenen zeven teams aan de start die, hetzij de één wat later dan de ander, ook allemaal 
Achilles weer terug hebben weten te vinden. De tocht voerde iedereen langs, zoals Gerald zei, langs plekken waarvan ze 
niet eens wisten dat die in Den Haag waren. Via het centrum, dwars door het Haagse Bos, via Wassenaar en Duinrell 
om vervolgens via Meijendel en Scheveningen weer richting Pomonaplein te keren. Onderweg was het zoeken naar de 
antwoorden op de vragen, de verborgen foto's en nog wat groepsopdrachten uitvoeren. De foto's waren voor 6 van de 
7 teams geen probleem al was team 10 wel erg lang op zoek naar een kapotte bel. De vragen waren wat lastiger en 
leverde sommige mensen een verbod op voor Hotel Des Indes terwijl anderen inmiddels graag geziene gast zijn in het 
Haagse Bos. Er was maar één groep die de juiste een mep heeft verkocht en die mochten de jagerslaan. De kak in 
Wassenaar, het ziekenhuisbier, de tango, het landkaartje en de libelle. Afijn, je leest het al, als je er niet bij was heb je 
een hele hoop gemist! Het lange wachten was uiteindelijk op Team Frank B. die nog even besloten poolshoogte te 
nemen bij onze collega's van GKV. Waar team 10 en team whisky beide dachten makkelijk de overwinning op te 
kunnen eisen waren het uiteindelijk toch de lekkere hapjes die er met de wisselbeker vandoor gingen. Gelukkig mocht 
de organisatie meedelen in de feestvreugde... De eindstand was als volgt: 
 
1. De lekkere hapjes - 28 punten 
2. Team Joehoe en Team Sellicha - 27 punten 
3. Team Verboom en Team 10 - 24 punten 
4. Team whisky - 23 punten 
5. Team Frank B. - 19 punten 
 
Tot volgend jaar! 
 
Groeten, 
Jasper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

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: Naomi (N.) van Leeuwen 
 XXX 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Sita van Rooden 
 
Bedankt als lid: Feline Meijer 
 Lisette Houwing 
 Brandon Heppener 
 
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!!! 

 

 
 
 


