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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 
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De stand van zaken twee  jaar na de samensmelting 
******************************************** 

KV Ready en HKV Achilles 
************************ 

 
Beste leden van Achilles, 
Een maand geleden hebben wij jullie geïnformeerd over een opgefrist clubsymbool en een nieuw shirt. Het 
ontwerpteam van Achilles leden heeft ondertussen een fris nieuw logo ontworpen. 
Dit nieuwe logo wordt doorvertaald in twee voorstellen voor het nieuwe shirt. Leden kunnen door middel van een 
stemming  op de JAV van 9 juni a.s. een keuze maken uit één van de twee shirts. De spelregels waaronder dit plaats gaat 
vinden zal vóór de JAV aan iedereen bekend gemaakt worden. 
 
Samensmeltingsovereenkomst. 
Naar aanleiding van de bestuursmededeling kwamen er vragen van leden of er al wel voldaan is aan alle voorgenomen 
afspraken uit de samensmeltingsovereenkomst.  Voorop gesteld dat  dit een terechte vraag is waar wij met dit artikel aan 
tegemoet komen, hadden we dit als bestuur eerder kunnen en moeten doen. Excuses dat dit niet al in september 2015 is 
gebeurd. 
 
In september 2015 heeft het toenmalige nieuwe bestuur vastgesteld dat de samensmelting succesvol was geweest en dat 
de verdere integratie zonder problemen verliep. Daarop is het bestuur overgegaan tot de orde van de dag en is zij 
verder gaan werken aan het opzetten en inrichten van o.a. de topsportcommissie.  
Echter in het samensmeltingsdocument van 20 maart 2015 hebben de bestuurders met elkaar veel   meer afspraken 
gemaakt, zoals vastgelegd in voornoemd document. Twee van deze  afspraken uit het  samensmeltingsovereenkomst 
waarover nu vragen worden gesteld zijn een nieuw clubsymbool/logo/nieuw shirt, maar ook of KV Ready al is 
opgeheven. Voor alle gemaakte afspraken verwijzen we jullie naar het samensmeltingsdocument van 20 maart 2015. 
 
Aantal leden. 
Naar aanleiding van de gestelde vragen heeft het bestuur een evaluatie van de gemaakte afspraken gedaan. De 
samensmelting is zeker succesvol te noemen gezien de gemengde samenstelling van het bestuur en de diverse gemengde 
commissies, er heerst enthousiasme in de vereniging, we spreken allemaal over Achilles en we hebben de afgelopen 
twee seizoenen mooie sportsuccessen in de competitie beleefd. 
Op de vraag naar het aantal leden kunnen wij meedelen dat er zich per 1 september 2015 100 leden van KV Ready 
ingeschreven hadden bij HKV Achilles, waarvan er nu na twee jaar nog 87 lid zijn.  Het aantal van 100 was volgens 
afspraak opgebouwd uit (niet)spelende leden (76), donateurs (24) en de eerder overgekomen jeugdleden (zitten in aantal 
76). Voor belangstellenden is er een lijst beschikbaar, die op aanvraag ingezien kan worden bij de penningmeester. 
 
Tijdelijke huisvesting op Escamplaan. 
Vanwege de langdurige vertraging van de nieuwbouw heeft het bestuur in de afgelopen twee seizoenen geen prioriteit 
gegeven aan het laten ontwerpen van een  nieuw clubsymbool en shirt. Maar om toch tegemoet te kunnen komen aan 
de gemaakte afspraken heeft zij begin januari 2017 besloten om hier toch mee aan de slag te laten gaan. Zo ook de met 
de nieuwbouw samenhangende tijdelijke huisvesting in de accommodatie van KV Ready aan de Escamplaan, die 
hierdoor ook ernstig vertraagd is. Inmiddels staat deze tijdelijke verhuizing binnen het bestuur ter discussie. Allereerst 
omdat er in de huidige situatie te weinig  bespeelbare sportvelden zijn voor de veldcompetitie en ten tweede maken wij 
de afweging tussen de kosten van herstel van  één van de kunstgrasvelden versus de kosten voor het plaatsen van een 
tijdelijk clubgebouw op de huidige accommodatie. De gemeente wil namelijk niet investeren  in een tijdelijke situatie op 
de accommodatie Escamplaan. 
Deze afweging is op dit moment nog niet afgerond. Wij zullen de leden op de JAV hierover definitief informeren. 
 
Afsluitend. 
Pas als er duidelijkheid gegeven is over alle punten uit de samensmeltingsovereenkomst zal de vereffeningscommissie 
van KV Ready overgaan tot verrekening van de dan nog resterende gelden.  
 
Wij hopen hiermee antwoord te hebben gegeven op de aan ons gestelde vragen. Als er alsnog vragen zijn, dan kunnen 
deze schriftelijk gesteld worden aan:  arthur.bolder@hkvachilles.nl , zodat deze zo snel mogelijk door ons beantwoord 
kunnen worden.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur HKV Achilles 
 

mailto:arthur.bolder@hkvachilles.nl
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Van het Bestuur 
************** 

 
Nieuwe spelregels algemene vergaderingen 
************************************** 

 
Zoals jullie (zouden moeten) weten is na de Statutenwijziging van vorig jaar het verenigingsjaar veranderd en is de 
Jaarlijkse Algemene Vergadering in twee delen gesplitst. Het verenigingsjaar eindigt nu op 30 juni.  Voor het eind van 
het verenigingsjaar is er een 1e Algemene Vergadering waarin we vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Deze zal plaats 
vinden op 9 juni. Na afloop van het verenigingsjaar volgt er dan een 2e Algemene Vergadering waarin we terugkijken op 
het afgelopen seizoen. Deze zal plaatsvinden op 15 september. 
Omdat dit de eerste keer is dat we de JAV gaan splitsen, is het voor iedereen nieuw en moeten we er aan wennen. Ik 
heb daarom alvast een voorlopige agenda (zie hieronder) gemaakt zodat jullie weten welke onderwerpen er aan de orde 
zullen komen op 9 juni. In ieder geval zullen op 9 juni de commissies en het bestuur voor het seizoen 2017/2018 
worden benoemd of gekozen.  De huidige bestuursleden en commissieleden blijven formeel in functie tot en met 30 
juni. Op 1 juli treden dan de nieuw benoemde of gekozen commissies en het nieuwe bestuur aan. Op 15 september 
wordt dan afscheid genomen van de afgetreden bestuursleden en commissieleden. 
Voor nu is het dus belangrijk dat binnen iedere commissie wordt onderzocht wie er blijft en wie er gaat vertrekken. 
Ook dienen nieuwe commissieleden en bestuursleden te worden aangezocht.  
Het tijdschema is als volgt: 
Uiterlijk op 19 mei (maar liever eerder) ontvang ik van iedere commissie het jaarplan en de voorgestelde samenstelling 
voor seizoen 2017/2018. Daarnaast wil ik dan ook alle andere stukken hebben ontvangen die de onderwerpen, die op 
de agenda staan, toelichten. 
Op 26 mei ontvangen alle leden de definitieve agenda en alle bijbehorende vergaderstukken, zodat iedereen 2 weken de 
tijd heeft om de vergaderstukken te lezen. 
Ik hoop dat alles zo duidelijk is. 
 
Arthur Bolder 
Secretaris HKV Achilles 
 
Voorlopige Agenda 95e JAV (deel 1) op 9 juni 2017 
1. Opening  
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
3. Verslag van de 94e JAV (juni 2016)  
4. Nieuw Logo en nieuw shirt  
5. Beleid Bestuur 
6. Uitreiking Annie van Deventer-beker 
7. Nieuwbouw  
8. Jaarplannen Commissies 2017-2018 
• Topsport Commissie (TopC) 
• Technische Commissie (TechC) 
• Activiteiten Commissie (AC) 
• Commissie Marketing en Communicatie (MC) 
• Commissie Accommodatie (CA)  
• Commissie Tennis (CT) 
• Commissie Buurthuis van de Toekomst (BVDT) 
• Archief Commissie 
• Jeugdbestuur  
• Werkgroep Scheidsrechters  
9. Financieel beleid en begroting 2017-2018 
• Voorstel Contributiebedragen 2017-2018  
10. Benoeming Commissies  
• Activiteiten Commissie (AC)  
• Commissie Marketing en Communicatie (MC)  
• Commissie Accommodatie (CA)  
• Commissie Tennis (CT) 
• Commissie Buurthuis van de Toekomst (BVDT)  
• Archief Commissie  
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• Jeugdbestuur  
• Werkgroep Wedstrijdzaken  
• Werkgroep Scheidsrechters  
11. Verkiezing Bestuur 
12. Verkiezing Commissies  
• Topsport Commissie (TopC) 
• Technische Commissie (TechC)  
• Raad van Ouderen  
13. Rondvraag  
14. Sluiting 
 
 

Kookworkshop voor kinderen 
************************** 

 
KOOKWORKSHOP voor kinderen, SuperChefs, in 8 weken lekker en gezond leren koken voor maar 
€ 5,- per keer !! Inclusief bijbehorend kinderkookboek en certificaat. 
‘Jong geleerd, is oud gedaan’, is een veel gehoorde slogan. 
En, zo is het ook. Ouders hebben een grote voorbeeldfunctie tijdens de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast is hun 
leefomgeving van grote invloed. Naast de sociale contacten, school en de sportclub of andere activiteiten, hebben tv en 
social media een grote impact op de belevingswereld van het kind en het handelen er naar. 
Fabrikanten spelen hier goed op in, door middel van sublieme reclamespotjes en wat betreft voeding worden de leukste 
en aantrekkelijkste verpakkingen rondom voorbewerkte producten gedaan. Plak er vervolgens een etiket op met een 
ingrediënt van het product, waarmee de consument overtuigd is dat het gaat om een aanvaardbaar en/of gezond 
product dan is er sprake van een aankoop door misleiding.    
Voedingsdeskundigen hebben voedingsonderwijs hoog op de agenda staan en zijn daar met de overheid mee in 
gesprek. 
Kennis en bewustwording van keuzes speelt een grote rol in een gezonde leefstijl. 
Wat is er nou leuker om met leeftijdsgenoten interactief bezig te zijn met voeding! Hiermee worden goede resultaten 
behaald. Een groot voorbeeld hiervan is Jamie Oliver. Met zijn kookworkshops wist hij kinderen positief en creatief te 
betrekken bij een gezonde leefstijl. 
In nauw contact met Wijkberaad Vruchtenbuurt en Buurthuis van de Toekomst 
Achilles wil ik starten met de kookworkshop SuperChefs in het clubhuis van 
Achilles. 
 
Wat is SuperChefs 
Superschefs is een serie van acht wekelijkse kookworkshop voor kinderen van 10-
12 jaar. Ze ontdekken hoe gezond, lekker en gemakkelijk koken kan zijn. De jonge 
koks leren hoe ze zelf een gezonde maaltijd kunnen klaarmaken en iets voor 
tussendoor. 
 
Waarom kies je voor SuperChef 
Als je het leuk vindt om samen met leeftijdsgenootjes kennis te krijgen over gezond 
eten, veilig koken, houding ten opzichte van gezond en veilig koken, vaardigheden ontwikkelen om gezond en veilig te 
koken. Kinderen zijn positief over het programma. 
Het programma is door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd als ‘theoretisch goed onderbouwd’.  
 
Wat krijg je mee van SuperChefs 

- kennis over gezond eten 
- eigen effectiviteit t.o.v. gezond eten en het klaarmaken daarvan. 
- Vaardigheden om gezond en veilig te koken 
- Angst bestrijden om nieuw eten te proeven 
- Kookboek en certificaat 

 
Ja, ik word SuperChef 
Meld je aan voor de 8 wekelijkse workshop, op het intekenformulier dat hangt in de kantine van Achilles of mail naar 
info@gie-denhaag.nl. Telefonisch contact is ook mogelijk: 06-10753559. 
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De workshops zullen plaatsvinden op de maandag- dinsdag, vrijdagmiddag van 15.30 uur – 17.30 uur. Start vanaf 8 mei 
a.s.. Geef aan welke dag in de week je kunt  en er wordt een planning gemaakt.  
Bij het missen van een workshop wordt altijd gekeken of inhalen een mogelijkheid is. 
Bij voldoende aanmeldingen voor de maanden in de zomervakantie, zal er gekeken worden of dit tot de mogelijkheden 
behoort. 
Na de zomervakantie zal een start van workshops mogelijk zijn per 4 september. 
 
Locatie: Achilles, buurthuis van de toekomst 
Docent: Eline Le Mair, Gewichtsconsulent en lifestylecoach, specialisatie voeding en kind. 
 
Ik zie uw enthousiasme met belangstelling tegemoet! 
 
Eline Le Mair 
 
 
Achilles – Buurthuis van de Toekomst 
Een mooie Buurthuis van de Toekomst activiteit door 
Eline Le Mair, in samenwerking met Achilles en het 
Wijkberaad Vruchtenbuurt. De Achilles-jeugd is 
natuurlijk van harte welkom maar hoe mooi zou het zijn 
als de jeugdigen ook schoolvriendjes- en vriendinnetjes, 
buurkinderen, neefjes en nichtjes enthousiast maken? 
Hoe meer kinderen er deelnemen, hoe beter!! 
 
Harald  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC 
*** 

 
Tijdig opzeggen 
************** 

 
De TC en Topsport-commissie zijn inmiddels druk bezig met de teamindelingen voor volgend seizoen. Natuurlijk 
hopen we dat iedereen bij Achilles blijft korfballen. Indien je echter volgend seizoen toch wilt stoppen, dan vragen we 
je dit voor 1 mei door te geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@hkvachilles.nl), zodat wij daar bij de 
teamindelingen al rekening mee kunnen houden.  
 
TC 
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Activiteiten Agenda Senioren 

6 mei 
13 mei 
17 mei 
20 mei 
24 mei 

Flowerfestival 
Flowerfestival 
Kantine verhuurd 20.00 – 22.00 uur 
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 3 – Nieuwerkerk 5 12-11 
Achilles 8 – Rapid 4 5-6 
ALO 7 – Achilles 9 13-12 
Overige ploegen waren vrij! 
 
 

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

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 
HKV Achilles 3 – Nieuwerkerk 5 
De achterstand op de nummer 1 “Twist” bedraagt 4 punten en ondanks dat we nog tegen Twist moeten spelen is Twist 
aangezien hun verdere wedstrijdprogramma bijna zeker kampioen…. Dit had als gevolg dat wij onze doelstelling 
moesten aanpassen en de pijlen moesten richten op promotie naar de 2e klassen, door bij de beste nummers 2 te horen 
in de 3e klassen. Hierbij was een belangrijke stap naar promotie, winnen van Nieuwerkerk 5. Uit ervaring van de 
verloren uitwedstrijd (20-15) wisten we dat Nieuwerkerk de beschikking heeft over een paar zuivere heren die zomaar 4 
doelpunten achter elkaar kunnen maken. Het was daarom van belang dat we in tegenstelling tot de verloren uitwedstrijd 
scherp beginnen aan de wedstrijd en dat we onze kansen verzilveren.  
 
Dan toch uiteindelijk de wedstrijd tegen Nieuwenkerk, omdat Nieuwerkerk vorige week geen team op de been kon 
brengen werd de wedstrijd een week later gespeeld. Dit tot grote ergernis van ons. Voor deze actie kreeg Nieuwerkerk 
dan ook 2 punten aftrek en een geld boeten.  
We begonnen de wedstrijd goed met een 2-0 voorsprong, waarna het andere vak mocht aanvallen maar dat ging een 
stuk stroever en Nieuwerkerk kreeg de kans om de 2-1 en 2-2 te maken. Door een mindere fase aan de kant van 
Achilles waarin verdedigend fouten werden gemaakt en aanvallend de kansen niet altijd goed werden verzilverd 
(waaronder maar liefst 3 gemiste stippen!!) werd de ruststand bepaald op een 7-9 achterstand.  
In de kleedkamer hebben we werden de feiten op de zere plek gedrukt en concludeerde we dat er te weinig energie 
werd geleverd om de wedstrijd te winnen. De opdracht voor de tweede helft was, dus strijden voor elkaar en de bal 
door niet 100 maar 120% te geven. En deden we dan ook er werd gestreden voor elk duel om de bal, maar het afmaken 
en van de kansen bleef maar een pijnpuntje zijn. Dit resulteerde in de nodige wissels. En met behulp van de wissels en 
door het goede verdedigen van Achilles kwamen we steeds dichter in de buurt van Nieuwerkerk. Tot uiteindelijk een 
bloedstollende laatste 5 minuten waarvoor we ons hadden terug geknokt tot een stand van 11-11. In de laatste 5 
minuten werd er nog een tactische wissel gepleegd door Tjitse Bouwkamp in de aanval in te brengen. Dit bleek een 
gouden wissel te zijn, doordat hij scoorde van uit een spel hervatting nadat de scheidsrechter Nieuwerkerk betrapte op 
het vakkundig tijdrekken tijdens het uitwerken van de bal. Nieuwerkerk kwam er hierna niet meer langszij en de 
wedstrijd, waarin we een evenaring van onze laagste aantal doelpunten hebben behaald op een 12-11 winst voor 
eindigde.  
In de 3e helft vloeide het verdiende overwinningspils rijkelijk, waardoor er geen ruimte was voor het stippen pils (er 
werden in totaal 4 gemist) dat toch altijd minder smaakt.  
Komende zaterdag zijn we vrij, waarna er twee spannende weken aankomen met uitwedstrijden tegen de nummer 3 
DSO en nummer 1 Twist. Dit zijn twee belangrijke wedstijden voor de strijd om de beste nummer 2. Het dus van 
belang dat we leren van onze ervaringen van de wedstrijd tegen Nieuwekerk en dat we dit meenemen naar de volgende 
wedstrijden.  
Als laatst wil ik nog het publiek bedanken voor de support. 
 
Groeten Simon Rodriguez 
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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 
***************** 

 
Op 27 april hebben we 2 jarigen. Als eerste Kaj Labordus, hij wordt 15 jaar en Lizzy Mertens, zij 
wordt 11 jaar. Een dag later is Leander Gerritsen jarig, hij wordt ook 11 jaar. Weer een dan later (de 
29e) wordt Lianne Kleijn 6 jaar. Op 1 mei wordt Yannick van den Hout 18 jaar en op 3 mei wordt 
Maarten den Hartog ook 18 jaar. 
Allemaal van hart gefeliciteerd en maak er een gezellige dag van!! 
 
 

Bericht van de TOPC 
******************* 

 
De staf van de B1 is bekend!  
Met veel trots en enthousiasme kunnen wij jullie melden dat voor het komend seizoen de trainers- en begeleidingsstaf 
van de B1 compleet is.  
Voor het seizoen 2017/2018 zullen Frank Baars, Bastiaan Overwater en Julia Baak deze talentvolle en ambitieuze ploeg 
gaan begeleiden in de hoofdklasse B.  
Frank zal met zijn jarenlange ervaring als trainer de leider van dit geheel worden. Hoewel hij zich de afgelopen jaren 
voornamelijk heeft bezig gehouden met de seniorenselectie, staat hij te popelen om weer aan de slag te gaan met 
talentvolle jeugd. Zelf geeft hij aan dat zijn kracht ligt bij het creëren van een hecht team.  
Bastiaan Overwater zal Frank daarin gaan ondersteunen. Waar hij afgelopen seizoen nog trainer was van de B1 van 
KVS, stapt hij dit seizoen weer volledig over naar het oude nest. Bas vindt het erg leuk om zich te richten op de 
individuele ontwikkeling binnen het team.  
Julia Baak maakt als teambegeleidster dit drietal compleet. Julia heeft jarenlang jeugdploegen getraind en wil naast haar 
studie en het spelen in de selectie graag iets blijven doen voor haar club en ziet dit als een fantastische invulling daarvan.  
Wij als TOPC wensen dit trio heel veel succes met het komende seizoen en hebben alle vertrouwen dat het niet anders 
dan een TOPjaar gaat worden.  
 
De TOPC  
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Ssssssst 
(voor Moederdag) van ……. 
 
Op zaterdag 6 mei is het zover. De kinderen van de kangoeroes tot en met de E gaan een verrassing maken 
voor hun moeder, want op 14 mei is het Moederdag! Omdat het een gezellig boel gaat worden in de kantine 
om iedereen de verrassing te laten maken, hebben we tijden ingesteld. De bedoeling is om een half uur voor 
de verzameltijd of direct na de wedstrijd/training te komen knutselen. 
 
De tijden zijn als volgt:   
E1  09:15 (voorafgaand aan hun wedstrijd) 
F2  09:15 (voorafgaand aan hun wedstrijd) 
F1  10:15 (voorafgaand aan hun wedstrijd) 
E3  10:15 (na hun wedstrijd) 
F3  10:30 (voorafgaand aan hun wedstrijd) 
Kangoeroes 11:00 (na hun training) 
E2  11:30 (na hun wedstrijd) 
 
EN als er een broertje of zusje mee wil doen aan deze activiteit mag dat uiteraard! Kinderen die nog niet op 
Achilles zitten (leeftijd maakt niet uit), mogen uiteraard ook een verrassing komen maken. Kijk maar welke 
tijd dan het beste bij je past. We hopen dat zoveel mogelijk kinderen komen knutselen, maar het is geen 
verplichting. 
 
We hopen dat op zaterdag 13 mei alle kinderen hun ingepakte cadeautje vanaf 09:00 met hun vader (of 
moeder ) komen ophalen. Graag aan de kassa afrekenen onder de flower festival button (€5). 
 
Veel plezier! 
Sjoukje 
Peter 
Margot 
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CR 
*** 

 
21-Competitie op Hemelvaartsdag 

******************************** 
 
Donderdag 25 mei (op Hemelvaartsdag) is weer de jaarlijkse 21 competitie voor ieder lid van HKV Achilles. 
Voor diegene die nog nooit meegedaan hebben, de dag begint rond de klok van 9.00. Met in elke categorie 3 
voorrondes. Er zijn 5 categorieën kangoeroes & F, E & D, B & C en de A / senioren (dubbel) en als laatste de 
recreanten. Per rondes wordt er 10 minuten gespeeld en is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk scoort in 
deze rondes. Opgeven kan nog tot woensdagavond 24 mei in de kantine of per mail weerhaak@casema.nl.  
De palen staan 2x de lengte van de paal uit elkaar en je mag alleen vanaf de paal schieten, dus geen doorlopen. Na de 
voorrondes begint de knock out fase die eindigt met de diverse finales die een voor een worden gespeeld voor de 
kantine zodat iedereen deze kan volgen. 
Aan het eind van de dag organiseert de KC een BBQ, opgeven kan tijdens de 21 Competitie zelf. De kosten voor de 
BBQ bedragen voor de Senioren 7,50 euro (3 stokjes Sate, Hamburger/Speklapje, Salade en Stokbrood) en de Jeugd 
betaalt hiervoor 5 euro (jeugd is tot en met de A). Tevens heeft de KC de moeite genomen om voor deze dag ook 
mensen op te stellen voor kantinediensten echter weten zij niet wanneer iedereen speelt dus kan het voorkomen dat je 
moet schieten en tegelijk kantinedienst hebt. 
In dat geval probeer iemand voor die 10 minuten te regelen maar draai wel gewoon de rest van de tijd. Het opgeven 
voor de 21 competitie is simpel en kost niks, in de kantine hangt een lijst 
waarop je je naam en het team waar je inzit op kan schrijven. En voor de 
mensen die niet zo vaak op het veld komen, maar toch mee willen doen 
mag het ook via weerhaak@casema.nl. Opgeven kan nog tot 
Woensdagavond in de kantine of per mail. Dus nogmaals Donderdag 
25 mei om 9.00 op het veld aanwezig zijn zodat we op tijd kunnen 
beginnen. 
En dan nog een vraag aan de winnaars van vorig jaar (Bradley Smit, Merel 
Dekeling, Stef van den Brand, Dionne van Dongen, Frank Baars/Rober 
Pronk): willen jullie de bekers in de kantine zetten? 
Tot donderdag 25 mei op het veld (ook al doe je niet mee) 
 
Sten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:weerhaak@casema.nl
mailto:weerhaak@casema.nl
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Ledenlijst 
********* 

 
 
 

Wijzigingen ledenadministratie z.s.m. doorgeven aan Olga van Reijn 
Uitsluitend schriftelijk 

Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 
Of via Email: ovreijn@casema.nl 

 
Aangenomen als lid: Lianne Kleijn (Achilleslidnr. 3013) 
 Julie van der Geest (Achilleslidnr. 3014) 
 
Heraangemeld als lid m.i.v. nieuwe seizoen: 
 Lena (L.) van Bijsterveld 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
T.v.d.L. te W. 
Wat een rare aanhef voor een column. 
Het lijkt mysterieus of een soort rebus of een aankondiging bij Opsporing Verzocht. 
Deze persoon is een zeer bekend figuur en zeker in de korfbalwereld alom gewaardeerd. Meestal zijn alleen initialen 
weggelegd voor duistere figuren, zoals Willem H. te A. of de Neus of Age M. te DH, de man met de thermische lans. 
De eerste een schurk die veel leed veroorzaakt en de tweede een boefje, een soort Robin Hoed die alleen stal van rijken 
zonder moord en doodslag alleen maar vakwerk afleverde. 
Dit kan geenszins gezegd worden van T.v.d.L. te W. wat criminaliteit betreft dan. 
Een tijdje geleden heb ik al eens iets over hem geschreven, dat er een heel andere wind zou gaan waaien bij Achilles en 
na dit stukje in ons aller-geliefde cluborgaan de Leeuwenkrabbels moest het A.D. in de Den Haag bijlage een bijna 
paginagroot interview opnemen. 
Ik had dus volkomen gelijk met die andere wind, want dat wordt even wennen. Toen ik de foto zag dacht ik inderdaad 
eerst aan Opsporing Verzocht, maar ineens zag ik dat het de aimabele T.v.d.L. was. 
Wat een tijd geleden, 25 jaar geen T.v.d.L. en nu gaat het het nieuwe seizoen weer gebeuren. 
Wij Pensionada´s zagen hem heel af en toe, maar dat mag geen naam hebben. We zagen hem per ongeluk bij de 
Wateringse Wielerdag en bij de korte baandraverij die altijd een dag later gehouden word. 
Ooit stond hij opeens achter ons in een winkel te Naaldwijk, eerst als irritante tegen je aanlopend persoon, maar na snel 
omdraaien mijnerzijds om een opmerking hierover te maken bleek het T.v.d.L. te zijn. 
Het lijkt ons erg fijn om hem weer in de Achillesfamilie-armen te kunnen sluiten en hopen tevens dat dit een aanzet is 
om al die andere oud-Achillesleden die toentertijd dag en nacht op het veld verschenen weer te zien verschijnen. 
We gaan geen namen noemen, want je vergeet er altijd een heel stelletje, maar wie dit lezen weten precies wie wij 
bedoelen. 
Een man die alles bereikt heeft in de korfbalsport, van 
speler tot bestuurder, tot topscheidsrechter, weer als 
coach te mogen ontmoeten doet deugd. 
De Louis van Gaal van het korfbal met in ieder geval 
dezelfde neus met een deukje erin en vasthoudendheid.  
Ik hoop ook op betere engelse volzinnen, alhoewel het 
korfbal internationaal nog niet aan het voetbal kan tippen, 
maar daat “the death of the gladiols” voor ons 
vlaggenschip de doelstelling is om hogerop te komen. 
Ik denk dat onder T.v.d.L.´s leiding de kunstgrasmat snel 
kaal is daar wij het gras opvreten voor iedere iverwinning. 
 
Beste Ton v.d. Laaken namens de Pensionada´s van harte 
welkom en opa´s zijn donderdagsochtends altijd welkom. 
Het eerste kopje koffie is voor onze rekening en bel even 
van te voren welke koekje je voorkeur heeft, niets is ons 
te dol. 
 
Groetjes en tot een donderdag 
Elly en Rene 
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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 zaterdag 29 april en zondag 30 april 2017 
 
ACHILLES 1 tot en met 7 zijn vrij 
 
TOP 7 – Achilles 8  
 Sophie, Britt, Isabelle, Judith 
 Leon van D, Alex B, Tom, Roger, 
 Martijn, Mathijs 
Res: Evy   

Zaterdag om 11:00 op de Sportdreef 8 
Verzamelen: om 9:45 bij het veld 
Wedstr.nr.: 540 
Scheids: TOP 

Afschrijven bij Leon 06- 23 749 954 
 
 
ACHILLES 9 is vrij 
 

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 29 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
 
 

Wedstrijdprogramma aspiranten voor zaterdag 29 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
 
 

Wedstrijdprogramma pupillen voor zaterdag 29 april 2017 
 
Alle ploegen zijn vrij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rinus.cost@hkvachilles.nl
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KANTINEDIENSTEN 
 
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  
 
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 
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KANTINEDIENSTEN 
 
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 
 
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 
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Volgende week zaterdag 6 en zondag 7 mei en woensdag 10 mei 

 
VEO - Achilles 
KCC/SO natural 5 – Achilles 2 
DSO 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – Twist 3 
Achilles 5 – Ten Donck 2 
Achilles 6 – De Meervogels 4 
Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 7 
Achilles 8 – SEV 2 
Achilles 9 – Die Haghe 7 
Valto A1 – Achilles A1 
Excelsior A1 – Achilles A2 
Excelsior A2 – Achilles A3 
GKV A1 – Achilles A4 
Fortuna/Delta Logistiek B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Maassluis B1 
Achilles B3 – VEO B2 
Fortuna/Delta Logistiek C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Fiks C2 
Achilles C3 – KZ Danaiden C3 
ALO D1 – Achilles D1 
Valto D3 – Achilles D2 
ONDO E4 – Achilles E1 
Valto E4 – Achilles E2 
Achilles E3 – ODO E4 
Refleks F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – Sporting Trigon F1 
KZ Danaiden F2 – Achilles F3 

Za 15.30 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.30 uur 
Wo 20.00 uur 
Zo 13.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 18.30 uur 
Za 17.00 uur 
Zo 11.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 11.00 uur 
Za 13.20 uur 
Za 16.10 uur 
Za 12.45 uur 
Za 11.30 uur 
Za 15.10 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 12.30 uur 

 
 

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

WASROOSTER 
 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.  
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