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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 
 Marijke Baan 
 Tel: 06-48636782 
 e-mail: marijke.baan@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ingrid van Dortmont 
 Tel: 06-41766174 
 e-mail: ingenwim@msn.com 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Nicole de Groot 
 Tel: 06-48480553 
 e-mail: familie@ahmdegroot.nl  
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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 

 



 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Indelingen zaal volgend jaar gepubliceerd 4 
 
Achie en Achelientje 5 
 
Activiteitenagenda 7 
 
Uitslagen afgelopen weekend 7 
Uitslagen/standen poule Achilles 1 7 
 
Wedstrijdverslagen 9 
 
WAPC Wat Was 10 
 
Wedstrijdverslagen WAPC 11 
 
WAPC-nieuws 12 
 Agenda 12 
 Verjaardagenhoekje 12 
 
Ledenlijst 14 
 
Tennis 15 
 
Inzamelingsactie´s / minibieb 18 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

Indelingen zaal volgend jaar gepubliceerd! 
************************************* 

 
Dat Achilles na een zwaar zaalseizoen volgend jaar ook “gewoon” in de 
Overgangsklasse speelt, is inmiddels al een tijdje duidelijk. Na het gelijke spel in en 
tegen Tilburg was duidelijk dat ons Vlaggenschip volgend jaar ook op het gewenste niveau blijft korfballen. En als dan 
deze week de indelingen van volgend seizoen gepubliceerd worden, dan is duidelijk dat ons volgend jaar een heel mooi 
zaalseizoen te wachten staat.  
In een poule met KVS en HKV/OE hebben we sowieso een viertal prachtige derby's op het programma staan. Maar 
ook alle andere wedstrijden zijn meer dan noemenswaardig. 
 
BEP – Purmerend 
Toen ik zelf nog net niet in de selectie speelde, moest Achilles in het zaalseizoen 2002/2003 aantreden tegen BEP uit 
Purmerend. Niet alleen in de reguliere competitie bleek dit een lastige tegenstander, want uiteindelijk was deze ploeg 
ook de tegenstander in een beslissingswedstrijd om degradatie naar de 1e klasse te voorkomen. Ik kan mij nog heel goed 
herinneren dat in de weken voorafgaand aan deze ontmoeting via internet het vuurtje opgestookt werd door Patrick 
Bos. Hij deed zich op ons legendarische forum voor als een BEP-hooligan. Later bleek “Vakkie-B” van BEP uit 3 
kinderen en een trommel te bestaan.  
De wedstrijd werd gespeeld in de Blauw-Wit hal in Amsterdam, waar ons Vlaggenschip uiteindelijk veel te sterk was 
voor BEP. Gesteund door een kolkende Zwart-Witte massa op de tribune, werd nog een seizoen in de Overgangsklasse 
veilig gesteld. Het jaar daarna zou helaas het laatste jaar zijn dat wij (tot vorig seizoen) in de OK mochten acteren. 
 
HKV/Ons Eibernest 
Een bekende club voor heel veel van ons is HKV/Ons Eibernest. Een club die de afgelopen jaren altijd ambitieus en 
met veel Haagse Bluf het “bijna” hoogste heeft gespeeld, met als absoluut hoogtepunt plaatsing voor de play-offs in de 
Hoofdklasse. Ook de jeugd van “De Eibers” heeft de afgelopen jaren qua prestaties weer de weg naar boven gevonden. 
Belangrijk, want in een Haagse volksbuurt met steeds minder nieuwe leden is het goed om iets te kunnen bieden aan de 
kids die wel komen korfballen. Er zijn veel persoonlijke connecties tussen Achilles en De Eibers. Iets wat zo'n derby 
altijd bijzonder en spannend maakt. In onze nieuwe thuishal volgend seizoen en in de vernieuwde HKV/OE-hal staan 
ons twee prachtige wedstrijden te wachten. Stadsderby's zijn altijd wedstrijden op zich, dus ik kan niet wachten! 
 
KVS en De Meervogels 
Geen idee of Achilles in het verleden ooit in competitieverband tegen KVS en De Meervogels heeft gespeeld. Wel weet 
ik dat wij komend seizoen over een coach beschikken die heel (lees heul heul heul) erg veel van deze clubs weet. Zowel 
KVS als De Meervogels heeft onder leiding gestaan van onze trainer/coach van volgend jaar; Ton van der Laaken. En 
Achilles heeft de afgelopen jaren natuurlijk regelmatig talent naar onze Zwart-Rode vissen zien vertrekken. Uiteraard 
om vervolgens allemaal weer terug te komen dus ook daar zit nog flink wat kennis. 
Nu zijn die rollen een klein beetje omgedraaid. Waar KVS de afgelopen paar jaar in een flinke neerwaartse spiraal 
terecht is gekomen, zijn wij met onze club enorm aan het groeien. Ik ben erg benieuwd naar deze ontmoetingen.  
 
KVA – Amstelveen 
De eerste en gelijk ook de laatste keer dat Achilles gekoppeld werd aan KVA was in het seizoen 2010 – 2011. Ik kan op 
dit moment niet terug kijken op Antilopen want dat veldseizoen is van ons Vlaggenschip niet meer terug te vinden. 
Misschien maar goed ook, want dat seizoen degradeerden we helaas naar de 3e klasse. KVA was dat seizoen een van de 
titelkandidaten en volgens mij werden zij toen ook kampioen. KVA heeft de afgelopen jaren hard aan de weg 
getimmerd en is een beetje een jojo geweest tussen de Hoofdklasse en de Overgangsklasse. Met Jolien de Jonge heeft 
KVA in ieder geval een dame die wij nog heel goed kennen. Het jaar in de 3e klasse werd om het kampioenschap 
gestreden met Oranje-Nassau uit Amstelveen. In die ploeg zat eigenlijk maar een gevaar; Jolien de Jonge. Zij scoorde de 
belangrijke last minute gelijkmaker in de laatste uitwedstrijd, waardoor een driekamp met Fiducia en Oranje-Nassau 
gespeeld moest worden. Deze driekamp wonnen wij uiteindelijk en promoveerden op het veld (evenals in de zaal 
trouwens) direct weer terug naar de 2e klasse.     
 
ZKV – Zaandam 
In het seizoen 2009 – 2010 werden wij op het veld gekoppeld aan ZKV uit Zaandam. ZKV is “die andere club met 
onze kleuren verkeerd om” en heeft de afgelopen jaren qua jeugd een beetje het zelfde meegemaakt als wij. In bijna alle 
leeftijdscategorieën heeft ZKV de laatste jaren de stap gemaakt naar de Hoofdklasse. En ook hun Vlaggenschip heeft 
inmiddels de stap gemaakt naar de Overgangsklasse en speelt al een paar jaar stabiel op dit niveau. Het jaar dat wij net 
niet degradeerden uit de 2e klasse, werd ZKV net niet kampioen. Zij moesten helaas een tweede plek innemen achter 
het bijna foutloze EKVA uit Almere. Ook met ZKV hebben wij dus na al die jaren nog een appeltje te schillen. 
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DOS – Westbroek 
De laatste in de poule is DOS uit Westbroek, een club waar wij tot twee seizoenen nog nooit van hadden gehoord. Ik 
durf zelf te stellen dat op dit moment in de selectie ook maar een handje vol mensen deze club kennen. Een kleine 
korfbalvereniging in een nog kleiner dorpje. Twee seizoenen geleden speelden wij tegen deze ambitieuze club uit het 
midden van het land. In de eerste wedstrijd van het seizoen werden wij compleet overklast door deze ploeg en dat bleek 
later geen toeval te zijn. De afgelopen seizoenen heeft DOS de weg naar boven gevonden en staan inmiddels op het 
veld bovenaan in de Overgangsklasse. In de zaal hebben zij dat jaar door een ongelukkige beslissingswedstrijd tegen 
MIA uit Amersfoort net niet het kampioenschap in de 2e klasse weten te halen waardoor zij in de zaal een jaartje achter 
lopen. Afgelopen zaalseizoen is het kampioenschap in de 1e klasse met gemak binnen gesleept. Een promovendus om 
meer dan een beetje rekening mee te houden volgend seizoen. 
 
Een mooie indeling dus, als ik dat zo teruglees. Ik ben heel erg benieuwd... 
 
Tot volgende week! 
 
Groeten, 
Bart 
 
 

Achie en Achelientje  
****************** 

 
Heb jij al kennisgemaakt met Achie en Achelientje? 
Vanaf morgen zijn wij aan de bar te bestellen! 
Voor slechts € 12,50 (ong. 30 cm hoog) Graag vooraf opgeven. 
De opbrengst is voor….De Ton voor Achilles! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

6 mei 
13 mei 
17 mei 
20 mei 
24 mei 

Flowerfestival 
Flowerfestival 
Kantine verhuurd 
Flowerfestival 
Sportverhuur 8-13 u. 

25 mei 
09 juni 
16 juni 
26 aug 
15 september 

21 competitie 
JAV 1 
Sportdag HALO 
Alsem Jeugd League 
JAV 2 

 
 

Uitslagen afgelopen weekend 
************************** 

 
Achilles – Rapid 16-13 
Achilles 2 – Rapid 2 20-11 
Achilles 3 – Nieuwerkerk 5  
Vriendenschaar 4 – Achilles 4 11-11 
Pernix 5 – Achilles 5 3-21 
Fiks 4 – Achilles 6 12-16 
Avanti 7 – Achilles 7 14-14 
De Meervogels 6 – Achilles 8 23-12 
Achilles 9 was vrij 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Rapid 16-13 
Velocitas – IJsselvogels 15-15 
Futura – ONDO 27-17 
KCR – VEO 19-19 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
KCR 10 16 7 1 2 225 180 45 0 
Futura 10 15 7 2 1 200 157 43 0 
Achilles 10 14 6 2 2 198 166 32 0 
VEO 10 13 6 3 1 188 170 18 0 
IJsselvogels 10 8 3 5 2 178 184 -6 0 
Velocitas 10 8 3 5 2 171 199 -28 0 
ONDO 10 4 2 8 0 173 232 -59 0 
Rapid 10 2 1 9 0 140 185 -45 0 
 



 8 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 9 
 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Avanti 7 – Achilles 7 
De voorbereiding op deze wedstrijd was zoals altijd bij ons weer voortreffelijk voor de wedstrijd. Zo had Nikki om 
precies te zijn maar 1 uur geslapen, was Nelleke een beetje brakjes van een avondje uit en wilde Louise zich vooral 
sparen voor de avond die nog moest komen. Het was dan ook de grote vraag wie van de dames reserve zou staan. 
Gelukkig was er snel duidelijkheid, in ieder geval op tijd genoeg. De heren genoten van een vuurpit en vele glazen 
whisky, maar met maar vier heren aanwezig viel daar weinig te kiezen. Afwezig was Rick, die was nog aan het 
nagenieten van de vrijdagavond. "Ik heb nog nooit zo'n leuke whiskyavond gehad" aldus meneer Ruis. Gelukkig was 
Henk niet op zijn achterhoofd gevallen en was hij er ditmaal wel weer bij. Maar de enige echte vraag van deze dag was 
natuurlijk of de baby giraffe tijdens de wedstrijd geboren zou worden. Dit zou namelijk betekenen dat Nikki een maand 
lang van haar leven verspild heeft aan wachten zonder te genieten van de geboorte. De wedstrijd bleek een vrij eentonig 
verhaal te worden. Puntje voor, gelijk. Puntje voor, gelijk. Puntje voor, gelijk. Het lukte ons maar niet om uit te lopen 
en afstand te nemen. Met , u begrijpt, 1 punt voor gingen we de laatste 10 minuten in. De voorsprong wisten we lang 
vast te houden, helaas in de laatste seconde van de wedstrijd moesten we toch de gelijkmaker slikken. Bijna bracht Evy 
ons toch nog de volle winst maar de bal wilde er helaas niet meer in. Eindstand 14-14. Maar belangrijker, was de baby 
giraffe geboren? Snel pakte Nikki haar telefoon en ja hoor, de eerste twee benen hingen er al uit. In de auto op de 
terugweg werden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Omdat het allemaal vrij lang duurde wilde Alex ons toch ook 
nog wel iets belangrijks kwijt. "Wisten jullie dat er tegenwoordig alleen nog maar Sprite Zero bestaat?". Bedankt Alex! 
Ondertussen probeerde Louise nog een politieagent te versieren toen de baby giraffe Patience werd geboren. Met 
tranen geroerd kwamen we aan op Achilles voor een afsluitend drankje in het zonnetje. Toen Dinna ons allen 
mededeelden dat ze niet hield van dun en slap dropen we teleurgesteld af naar huis. 
 
Jasper 
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Wat was 
******** 

 
De Meervogels A1 – Achilles A1 13-17 
Achilles A1 – DeetosSnel A2 26-14 
Achilles A2 – VEO A1 15-6 
Achilles A3 – Avanti A3 9-10 
Die Haghe A2 – Achilles A4  
Achilles B1 – Oranje Wit B1 19-13 
Dijkvogels B1 – Achilles B2 10-9 
Achilles B3 – Die Haghe B2 8-5 
Achilles C1 – Oranje Wit C1 11-18 
VEO C2 – Achilles C2 6-3 
Refleks C2 – Achilles C3 1-4 
Achilles D1 – Dijkvogels D1 7-6 
Achilles D2 – Avanti D5 1-8 
Achilles E1 – RWA E2 7-7 
Achilles E2 – ALO F2 7-8 
KVS/Maritiem E4 – Achilles E3 20-3 
Achilles F1 – KVS/Maritiem F1 16-9 
De Meervogels F1 – Achilles F2 12-7 
Achilles F3 – TOP F5 6-11 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

 
Wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
Achilles B1 – Oranje Wit B1 
Na de heerlijke overwinningen van de afgelopen 2 weken ligt de lat hoog bij de B1. Goed korfbal, zuiver schieten en de 
zeer nodige energie zorgt ervoor dat de B1 de laatste 2 weken dan ook zeer goed heeft gepresteerd. Oh, en natuurlijk de 
passie, zoals ik het ongrijpbare dan maar even voor het gemak benoem. Als alle 8 spelers dit weten op te brengen zijn 
ze, op de Nederlands kampioen Dos`46 na, praktisch onklopbaar. Na de piek van vorige week werd de ploeg al 
gewaarschuwd dat na een piek er meestal ook een dalletje komt. (anders is het geen piek) Natuurlijk wil je altijd op een 
“tafelbergplateau” presteren, maar ooit houdt het plateau op en lazer je van de berg af.  
Liever een klein beetje van berg afglijden en daar controle over hebben en in het geval van korfbal en B1 was dat 
vandaag tegen Oranje Wit van toepassing. Niet alle 8 spelers toonden de passie en energie en of waren wat ongelukkig 
met het schot. Is dat een drama, nee, want de B1 is een sterk en hecht team. Waar een ander misschien het net niet 
heeft, levert de ander net dat beetje meer waardoor het niveau hoog blijft en er geen schade ontstaat tegen een ploeg als 
Oranje Wit. Ook spelen wij graag met windje stil, en er stond toch windkracht 5 op de teller, waardoor het vizier 
gevonden moest worden en er net een paar kansen meer nodig waren dan de voorgaande weken.  
Was het dan zo slecht? Nee hoor, slechts wat kritische kanttekeningen want over 2 weken wacht Fortuna B1, die nog 
steeds 4 punten verwijderd van ons staan. En het verwachtingspatroon van de B1 is hoog, maar daar hebben ze zelf de 
meeste schuld aan. Noodzakelijk is dat we onze hakken in de berg zetten en direct weer naar de piek toe klimmen want 
dat zal nodig zijn tegen Fortuna en de helaas aankomende meivakantie waarin niet volledig getraind kan worden. 
Goed terug naar vandaag en Oranje Wit. Het eerste aanvalsvak had in het begin moeite met de juiste mensen te vinden 
om uit te spelen. Hierdoor waren er wat geforceerde aanvallen en aan de andere kant waren we verdedigend niet scherp. 
Dit mede door het “hoogblok” zetten van de tegenstander waardoor continue snijballen ontstaan waarin we nog steeds 
te lief zijn waardoor de scheids het kennelijk ook niet waarneemt zoals in de uitwedstrijd. Ook werd er minder gecoacht 
op dit stukje zoals vorige week waardoor we te makkelijk de goals tegen krijgen waardoor Oranje Wit in de score bij 
kon blijven. Na de 2-2 hadden we het initiatief volledig in handen en stonden we met 9-5 voor bij rust. De nadruk lag 
toch echt op het definitief breken van de tegenstander en het uitspelen van de juiste mensen. Malou, Sterre en met 
name Rick deden dit uitstekend door Noah hierin de kansen te geven die hij vandaag dan ook benutte (7x), ondanks 
zijn irritante lok die er binnenkort vrijwillig danwel gedwongen afligt. Eerst even je haar goed doen voordat je een bal 
pakt, zie je door de megagellen zelfs amper op het voetbalveld en kan echt niet meneer De Jong. Het is dat we Lucas in 
de slot wilden laten aanvallen;). Het verdedigende werk van het 2e aanvalsvak, of beter 1e verdedigende vak, zorgde 
ervoor dat we uiteindelijk ook het verschil groter konden maken. 
Rust was het 9-5 en na 14-10 was Oranje Wit definitief gebroken en werd het 19-13. Prima score, uit was het 10-14 
tegen deze ploeg, dus gewoon weer een zeer degelijke overwinning, ondanks de licht kritisch kanttekening  van 
hierboven.  
Qua doelsaldo hebben we Fortuna ingehaald wat niet onlogisch is na deze goede 3 weken met overtuigende scores!  
Zoals gezegd 2 weken vrij en wacht Fortuna, nu al zin in! 
Roos, Lucas dank voor het invallen wederom en Luca, Olivia en Yara, dank voor het reserve zitten! 
Tot over 3 weken. 
 
Dennis 
 
Refleks C2 – Achilles C3 
Het was een leuke wedstrijd en het ging erg goed. 
Het weer was afwisselend. De ene keer scheen de zon niet en was het koud en de andere keer scheen de zon en was het 
wat warmer. 
Eerst scoorde Refleks een punt in de eerste helft. Vanaf de tweede helft kwam Achilles goed op gang en scoorde Ivy 
het eerste punt. Niet lang daarna maakte Esmee hier 1-2 van. Vervolgens voegde Melissa Vijverberg hier een punt aan 
toe, zodat de stand 1-3 werd. Ivy begon de reeks punten en sloot deze ook passend af zodat het uiteindelijk 1-4 werd. 
 
Groetjes Marijn 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 

 
 
AGENDA: 
6 mei Flowerfestival: bloempotjes schilderen voor Moederdag (kangoeroes, F en E. 
15 mei Giga Kangoeroe Dag 
25 mei 21 competitie 
10 juni Grote Bingoshow (alle jeugd) 
8-15 juli WAPC kamp 
 
 

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

 
Deze week hebben we 4 jarigen. 
Als eerste is op 22 april Maartje Wolters jarig, zij wordt dan 16 jaar. 
Op 23 april zijn er 2 jarig. Quin den Hollander wordt dan 13 jaar. En Soe en Mila Maas worden 5 
jaar. 
Allemaal gefeliciteerd en een fijne verjaardag!! 
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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: Isabelle (I.J.A.) Tollenaar 
 Zie gemaild krantje 
 
Heraangemeld als lid: Nicky van der Hoek 
 Zie gemaild krantje 
 
 
Aangenomen als lid: Marloes Turfboer (Achilleslidnr. 2731) 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Hallo tennissers van HKV Achilles, 
 
Omdat niet iedereen de Leeuwenkrabbels ontvangt, bij deze een update per 
mail! 
 Hemelvaarttoernooi 
 Beschikbaarheid 
 Sleuteladressen 
 Nieuwbouw 
 Abonnementen 

 
Hemelvaartstoernooi 
Traditiegetrouw vindt met Hemelvaartsdag het Hemelvaartstoernooi plaats. Dit jaar valt deze dag op donderdag 25 mei. 
Opgeven kan je nu doen via: tennis@hkvachilles.nl  
 
In tegenstelling tot het Nieuwjaarstoernooi, zal het toernooi dit keer wel de hele dag duren en dus zijn de wedstrijden 
ook langer. 
Opgeven graag in koppels, maar heb je (nog) geen partner, geef je gewoon op en wij helpen je erbij.  
Mis deze drukke gezellige dag bij Achilles niet! 
Kosten leden: € 2,50  
Niet leden: € 5,- 
 
Beschikbaarheid 
Beschikbaarheid tennisvelden in zomerperiode: 
Maandag  15.00-17.00 uur 
Dinsdag  12.30-17.00 uur  
Woensdag  12.30-17.00 uur en 19.00-22.00 uur * 
Donderdag  12.30-17.00 uur 
Vrijdag  12.30-17.00 uur 
Zaterdag  Geen tennis i.v.m. korfbalprogramma 
Zondag  De zondag verschilt per week i.v.m. 

thuiswedstrijden van de korfbal (tot einde 
competitie): 
2 april: 10.00 – 17.00 uur 
9 april: 10.00 – 11.00 uur en 15.00 – 17.00 uur 
16 april: 10.00 – 17.00 uur 
23 april: 10.00 – 17.00 uur 
30 april: 10.00 – 17.00 uur 
7 mei: 10.00 – 11.00 uur en 15.00 – 17.00 uur 
14 mei: 10.00 – 17.00 uur 
21 mei: 10.00 – 11.00 uur en 13.00 – 17.00 uur 
28 mei: 10.00 – 17.00 uur 
 
1 juni -  medio augustus (tot start korfbal):  
10.00  – 17.00 uur 

 
*  10 mei kan er van 19.00 – 22.00 uur niet getennist worden in verband met een korfbalwedstrijd. 
 
Sleuteladressen 
Wanneer het veld gesloten is,  kunnen op de volgende adressen de sleutels worden opgehaald:  
1e sleuteladres:  Wim en Marianne (Perziklaan 94, maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vanaf  17:30 
uur)  
2e sleuteladres:  Gerard en Joke (Pomonaplein 62, vrijdagavond en zaterdag) 
3e sleuteladres:  Rene en Margot (Pomonaplein 83, zondagavond) 
4e sleuteladres:  Marinus en Dionne (Pomonalaan 57) 
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Nieuwbouw 
Hieronder een hoofdartikel uit clubblad de Leeuwenkrabbels omtrent de nieuwbouw (dd 28/03/2017): 
Eindelijk goed nieuws te melden, de Welstandscommissie van de gemeente Den Haag heeft afgelopen woensdagmiddag 
het ontwerp van het (totale) nieuwbouwplan dat wil zeggen school, dubbele gymzaal en clubhuis/kleedkamers in het 
kader van de beginselplan aanvraag eindelijk GOED gekeurd. Dit betekent dat het voorliggende plan nu verder 
uitgewerkt kan gaan worden. En dat het opgewerkt wordt tot een aanvraag omgevingsvergunning (=bouwvergunning). 
Natuurlijk willen jullie nu direct weten wanneer beginnen en wanneer is het klaar?! 
Dat kan ik jullie helaas nog niet direct zeggen, want we moeten nu samen met SCOH het verdere indiening- en 
aanbestedingstraject op korte termijn in een planning uitzetten. 
De architect tekent vanaf nu verder, het bestek wordt door hem als concept verder afgerond en met bouwtoezicht 
wordt overlegd over het al dan niet nodig hebben van een bestemmingsplan procedure. Sorry voor al deze termen maar 
hier hebben we allemaal nog mee te dealen. 
Houdt met ons het positieve gevoel vast dat bij dit definitieve Welstand akkoord hoort. 
Want het betekent ook dat dit plan dus niet meer dan een hamerstuk is bij het doorlopen van de omgevingsvergunning 
aanvraag. 
Zodra dat we binnenkort een enigszins betrouwbare planning met SCOH, architect en Bouwtoezicht hebben opgesteld, 
zullen wij deze ook met jullie delen. 
Om jullie mee te laten genieten van dit resultaat zorg ik ervoor dat de "definitieve" tekeningen die Welstand nu 
goedgekeurd heeft deze week ergens in de Vlonder komen te hangen. Kunnen jullie je alvast verlekkeren aan hetgeen er 
beslist aan zit te komen. 
Dat weten we nu wel zeker!!! 
 
Namens jullie bestuur 
Hans Lijmbach 
 
Abonnementen 
Zomerbonnement (geldig van 1 april 2017 t/m 31 oktober 2017) 
Achilles korfballid > 16 jaar  € 42,00 
Achilles korfballid < 16 jaar € 32,50 
Niet Achilles korfballid  € 55,00 
 
 
Winterabonnement (geldig van 1 november 2016 t/m 31 maart 2017) 
Achilles korfballid > 16 jaar € 40,00 
Achilles korfballid < 16 jaar  € 29,00 
Niet Achilles korfballid € 51,00 
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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 14.00 uur Achilles 8 – Rapid 4 
 
 
 
 
 
Zondag:  Geen thuiswedstrijden!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Wedstrijdprogramma senioren voor zaterdag 22 april en zondag 23 april 2017 

 
ACHILLES 1 tot en met 7 zijn vrij 
 
Achilles 8 – Rapid 4 
 Sophie, Britt, Isabelle, Judith, Nikki 
 Leon van D, Alex B, Tom, Roger, 
 Martijn 
Res:   

Zaterdag om 14.00 uur op ons veld 
Verzamelen:  om 13:15 bij het veld 
Wedstr.nr.: 882 
Scheids: Ivo Rog 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
 
ALO 7 – Achilles 9  
 Roelie, Belinda, Emmy, Yoke 
 Fred, Joost, Arie, Sander 
Res: Britte Groen & Ruben Engelbrecht 

Zondag om 11.30 uur op ons veld 
Verzamelen: 10.45 uur aldaar 
Wedstr.nr.: 860 
Scheids: ALO 

Afschrijven bij Emmy 06- 18 115 442 
 
 
 

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 

 
 

Wedstrijdprogramma junioren voor zaterdag 22 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 22 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor zaterdag 22 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
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KANTINEDIENSTEN 

 
Woensdag 19 april   
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 20 april 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 21 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 22 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 23 april   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 24 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 25 april 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 26 april  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 27 april  
Koningsdag (indeling volgt nog, zie website) 
 
Vrijdag 28 april 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 29 april  
10:00 – 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 30 april   
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 1 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 2 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  

 
 
Woensdag 3 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 4 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 5 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 6 mei 
08:45 – 09:30 Ouders E3 
09:30 – 10:30 Ouders F2 
10:30 – 11:30 Ouders C3 
11:30 – 13:00 Ouders C2 
13:00 – 14:15 Ouders B3 
14:15 – 15:30 Ouders B2 
15:30 – 17:15 Spelers 4 
17:15 – 18:45 Spelers 6 
18:45 – 20:15 Spelers 8 
20:15 – 21:15 Spelers 7 
 
Zondag 7 mei 
11:00 – 13:00 Dionne van Dongen 
13:00 – 14:30 Spelers 9 
14:30 – 15:30 Spelers 5 
 
Maandag 8 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 9 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 10 mei  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 11 mei  
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 20:00 Ouders D1 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 12 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
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KANTINEDIENSTEN 

 
Zaterdag 13 mei  
08:30 – 09:15 Ouders F1 
09:15 – 10:00 Ouders D1 
10:00 – 11:20 Ouders D2 
11:20 – 12:20 Ouders F3 
12:20 – 13:25 Ouders E1 
13:25 – 14:30 Ouders E2 
14:30 – 16:00 Spelers A2 
16:00 – 17:30 Spelers 6 
17:30 – 19:00 Spelers 4 
19:00 – 20:00 Spelers A4 
 
Zondag 14 mei  
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 15 mei 
Giga kangoeroedag (indeling volgt, zie website) 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 16 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F1 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 17 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 18 mei 
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E1 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Vrijdag 19 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 20 mei 
08:30 – 09:00 Ouders B2 
09:00 – 09:55 Ouders F2 
09:55 – 10:55 Ouders E3 
10:55 – 11:15 Ouders B1 
11:15 – 12:00 Ouders C1 
12:00 – 13:00 KC 
13:00 – 14:45 Ouders C3 
14:45 – 15:30 Spelers A4 
15:30 – 17:00 Spelers A1 
17:00 – 18:00 Spelers 2 
18:00 – 19:00 Spelers 1 
19:00 – 20:30 Spelers A2 
20:30 – 21:30 Spelers 3 
 
Zondag 21 mei 
11:00 – 13:00 Dionne van Dongen 
13:00 – 14:30 Spelers 9 
 

 
 
Maandag 22 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 23 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw  
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F2 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 24 mei  
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 - 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 25 mei  
Hemelvaartstoernooi (indeling volgt, zie website) 
 
Vrijdag 26 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 27 mei  
08:30 – 09:20 Ouders D2 
09:20 – 10:30 Ouders F3 
10:30 – 11:10 Ouders F1 
11:10 – 12:00 Ouders C2 
12:00 – 13:00 Ouders B3 
13:00 – 14:00 Ouders E1 
14:00 – 15:00 Ouders E2 
15:00 – 16:30 Spelers 6 
16:30 – 18:00 Spelers 4 
18:00 – 19:30 Spelers 7 
19:30 – 20:30 Spelers 8 
 
Zondag 28 mei  
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 
Maandag 29 mei 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
18:30 – 19:30 Ouders D1 
19:30 – Sluit Teams die dan trainen 
 
Dinsdag 30 mei 
10:00 – 12:00 Ed Arbouw 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders F3 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Woensdag 31 mei 
10:00 – 12:00 Olga 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – sluit Groupies 
 
Donderdag 1 juni  
10:00 – 12:00 Rene en Elly 
12:00 – 17:00 Tennisleden 
18:00 – 19:00 Ouders E3 
19:00 – 20:00 Ouders D2 
20:00 – Sluit Teams die dan trainen 
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KANTINEDIENSTEN 

 
Vrijdag 2 juni 
10:00 – 17:00 Tennisleden 
19:00 – 22:30 Ruud Verboom  
 
Zaterdag 3 juni 
09:00 - 17:00 Tennisleden 
 
Zondag 4 juni 
10:00 – 12:00 Vroege Vogels 
14:00 – 17:00 Late Vogels 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Volgende week zaterdag 29 en zondag 30 april 
 
Alle ploegen zijn vrij!! 
 

 
 

 
 

 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
13.30 – einde Res. Ach. 8 
 
Zondag 
 Geen!! 
 
 
Bij verhindering zelf voor een vervanger 
zorgen!!! 

WASROOSTER 
 17-04 Marian Lijmbach 
 24-04 Olga van Reijn 
 01-05 Monique Alsem 
 08-05 Vera Rodriguez 
 15-05 Anneke Zoutendijk 
 
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.  

 
 
 
 


