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Redactie “Leeuwenkrabbels”
Redacteur:

Bart Kasten
Tel: 06-28706955
e-mail: bart.kasten@hkvachilles.nl

Kopij Leeuwenkrabbels:
Olga van Reijn
e-mail: website@hkvachilles.nl
Vóór maandag 12.00 uur.
Opmerkingen “Leeuwencocktail” 
ook graag melden aan Olga.

Redactie WAPC-nieuws
Olga van Reijn
e-mail: 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: ledenadministratie@hkvachilles.nl

Achilles online/social media
www.hkvachilles.nl
e-mail: website@hkvachilles.nl

Dagelijks bestuur
Voorzitter

Wout Broers
Tel: 06-46118283
e-mail: wout.broers@hkvachilles.nl

Secretaris
Arthur Bolder
Zaaihoek 28
2614 WX  Delft
Tel: 015-2131350
e-mail: arthur.bolder@hkvachilles.nl

Penningmeester
Roger Kalberg
Tel: 06-42206367
e-mail: roger.kalberg@hkvachilles.nl 
Giro: NL03INGB0000178155 tnv HKV 
Achilles
Steun HKV Achilles “Leeuwenfonds”
Giro NL25INGB0004846369

Contributie
Roel Westgeest
Tomatenstraat 67
Tel: 06-20367657
e-mail: contributie@hkvachilles.nl 

Jeugdsportcoördinator
Wibout van der Weide
e-mail: jsc@hkvachilles.nl

Kantine/Afkeuringen
“De Vlonder”
Pomonaplein 71
2564 XT  Den Haag
Tel: 070-3684814

Contactpersoon Kantinecommissie
René van Loon
Tel: 06-20427206
kc@hkvachilles.nl

Wedstrijdsecr. Senioren zaal (5 t/m 9)
Vacature
Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders)
e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl

Wedstrijdsecr. A zaal
Ilonka van Hagen
Tel: 06-11525739
e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl

Wedstrijdsecr. B/C zaal
Nicole de Groot
Tel: 06-48480553
e-mail: nicole.dgroot@hkvachilles.nll

Wedstrijdsecr. D/E/F zaal
Nicole Brusse
Tel: 06-38510123
e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl

Voorzitter TC
Frank Baars
Tel: 06-24670114
e-mail: tc@hkvachilles.nl 

Contactpersoon Scheidsrechters
Marinus Stulp
Tel: 06-46078121
e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl

Contactpersonen Kangoeroes
Renee Lelieveld & Sita van Rooden
e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl

Contactpersoon Recreanten
Susan Middeldorp
Tel: 06-51031491
e-mail: recreanten@hkvachilles.nl

Contactpersoon Sponsoring/PR
Katrien Volleman
e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl

Contactpersoon Tennis
Arthur de Groot
e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl

Contactpersoon Clubtenue
Kyra Pijlman
e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl

Activiteitencommissie
Marieke van Maldegem
e-mail: ac@hkvachilles.nl 

Materiaalcommissie
Ilan Verboom
e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl
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Spanning in de Korfballeague, wie gaan er naar de kruisfinales?
*******************************************************

Het beloofd weer een spannend slot te worden van de Korfballeague. In de grootste 
korfbal-competitie ter wereld, strijden zowel bovenin als onderin nog verschillende 
ploegen voor specifieke plekjes op de ranglijst. Bovenin zit de spanning vooral in de strijd om de vierde plek, waarin  
Fortuna en KZ de komende weken uit gaan maken wie er zal strijden tegen de nummer één van de competitie in de  
kruisfinales. Onderin is de strijd om plek 8, 9 (beslissingswedstrijd tegen verliezend Hoofdklassefinalist) en plek 10  
(directe degradatie) al weken gaande tussen DVO, KCC en DeetosSnel.

TOP, PKC en LDODK de top 3
Dat TOP en PKC de twee beste teams van de competitie zouden zijn dit jaar stond eigenlijk op voorhand wel vast. 
Ondanks de verrassende verliespartij in de eerste pot van de competitie tegen Fortuna, is TOP eigenlijk de rest van de  
competitie tot nu toe heer en meester geweest. Ook PKC maakte her en der een slippertje maar is nagenoeg foutloos 
gebleken in de lastige wedstrijden. Dat ook zij kwetsbaar zijn, bewees DOS’46 vorige week door bijna te winnen van de  
groen-witten.  Een  fout  in  het  uitwerken  in  de  laatste  minuut  zorgde  ervoor  dat  PKC alsnog  gelijk  kon  maken. 
Uiteindelijk denk ik dat TOP en PKC uiteindelijk in ZIGGO zullen staan.

Wie wordt de nummer 4?
Fortuna en KZ zijn verwikkeld in een mooie strijd om plek 4, de laatste plek die nog te vergeven lijkt aangezien de top 
3 wel zeker is. Fortuna is dit seizoen uitermate goed gestart. Na de toch wel verrassende finale van vorig jaar, waar 
Fortuna na een historische zege op PKC in terecht kwam en uiteindelijk verloor van TOP, was het mooi om te zien 
hoe Fortuna uiteindelijk die lijn in het nieuwe seizoen door kon trekken in de eerste wedstrijden. Uiteindelijk bleek na  
de eerste twee wedstrijden tegen PKC en TOP (beide gewonnen) Fortuna dé te kloppen ploeg. Dat lukte in wedstrijd 3 
Blauw-Wit enigszins verrassend dan ook. Maar de weken daarna liet Fortuna nog regelmatig onnodig punten liggen en  
zag het KZ langzaam maar zeker dichterbij komen op de ranglijst. Fortuna daalde richting de 4 e plek en KZ klom juist 
na een matige start van de competitie juist door gewoon keihard te werken en punten te pakken tegen bijvoorbeeld 
LDODK (gelijk spel) en vorige week de belangrijkste winstpartij tegen Fortuna. Daarmee ging KZ “erop en erover” en  
nam dus die belangrijke 4e plek in.
Echter, als je naar het programma kijkt, heeft KZ een veel zwaarder programma met TOP, PKC en DOS’46 nog op 
het programma. De voorsprong van 1 punt kan dus zómaar als sneeuw voor de zon verdwenen zijn als Fortuna de op  
papier makkelijkere tegenstanders op weet te rollen. Ik zet mijn kaarten dan ook op Fortuna voor de laatste plek in de  
Kruisfinales. Maar het is erg knap van KZ dat zij met deze jonge ploeg zo’n groei hebben doorgemaakt tijdens dit  
seizoen.

Degradatie, Beslissingswedstrijd en Safe.. wie o wie?
Het kan onderin eigenlijk nog alle kanten op. De stand is in het voordeel van DVO, dat met zes punten op plek 8 staat  
en dus zichzelf hiermee veilig kan gaan spelen. Met nog een wedstrijd tegen DeetosSnel als huidig nummer laatst in het  
verschiet, ziet het er naar uit dat de formatie van Richard van Vlooten het ook dit jaar met de hakken over de sloot zal  
gaan halen. Maar, om daar helemaal zeker van te zijn moet er nog wel her en der een puntje gesprokkeld worden tegen 
KZ, DOS’46 en het kwakkelende Fortuna. Daar liggen toch wel mogelijkheden voor de ploeg uit Bennekom denk ik.
KCC en DeetosSnel gaan uiteindelijk uitmaken wie er direct degradeert en wie er met de verliezend Hoofdklasse-finalist  
gaat strijden om een plekje in de Korfballeague. Met een voorsprong van twee punten op DeetosSnel  heeft KCC de  
beste papieren om zich te plaatsen voor de “play-downs”. En aangezien DeetosSnel in het nadeel is in de onderlinge  
strijd met KCC (Onderling resultaat is op doelsaldo in het voordeel van KCC), zal de ploeg niet genoeg hebben aan de  
eventuele  2  punten tegen  DVO.  Er  zal  dus  nog  een extra  punt  behaald moeten  worden door  DeetosSnel  in  de  
wedstrijden tegen Blauw-Wit, DOS’46 en Fortuna. Niet onmogelijk trouwens, want DeetosSnel maakt het de grotere 
ploegen al het hele seizoen knap lastig. Echter komen zij vaak in de slotfase van de wedstrijd te kort. 

Het kan nog alle kanten op. Er zijn een aantal ploegen zo goed als uitgespeeld maar er is dus nog genoeg te beleven in  
de Korfballeague! Al met al een spannend slot dus.. ik ben benieuwd!

Tot volgende week weer!

Groeten,
Bart
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Activiteiten Agenda Senioren

08-03
18-03

Ladiesnight
Kantine verhuurd 20-22 u

14-04
21 t/m 24-06

Kampactivitei9t
CR kamp

Uitslagen afgelopen weekenden
****************************

Rohda 4 – Achilles 4 14-12
Achilles 9 – Conventus 3 11-10
Overige ploegen waren vrij!
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WAPC Wat Was
**************

Avanti A4 – Achilles A3 11-15
ALO F2 – Achilles Wolven 12-16
Overige ploegen waren vrij!
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
22-03 Spellenavond (Gamen en bordspelen. Vanaf de D)
13-04 Springtoernooi
19-04 Paassportdag (kangoeroe t/m D)
06-07 AC Slotdag

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

Deze week hebben we 2 jarige. Als eerste is Tenzeeb Moemoe jarig, hij viert op 27 
februari zijn 12e verjaardag. Op 1 maart viert Ivy van Geffen haar 15e verjaardag.
Beiden van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.
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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 per 01-02-19: Evi (E.) Aandewiel

Aangenomen als lid: Tessa Palstra (Achilleslidnr. 2656)
Gamze Cinar (Achilleslidnr. 2268)
Boris de Gelder (Achilleslidnr 3076)

Olga
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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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