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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

Vertrouwenscontactpersoon
Linda van den Haak
e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl
Marcel de Coninck
e-mail: marcel.deconinck@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 veld
Rianne van Groen
Tel: 06-45092075
e-mail: rianne.vangroen@hkvachilles.nl

Wedstrijdsecr. B/C veld
Audrey de Man
Tel: 06-41969490
e-mail: audrey.deman@hkvachilles.nl

Wedstrijdsecr. D/E/F veld
Claudia Hollander
Tel: 06-24809068
e-mail: claudia.hollander@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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De Achilles jasjes zijn er weer (en de inloopshirtjes zijn er nog).
*******************************************************

Achilles jasjes
Net  als  voorgaande  jaren  zullen  we  dit  veldseizoen  weer  de  Achilles  jasjes 
aanbieden, maar nu inclusief het nieuwe (zwart/wit/groene) logo …. Achilles jasjes 2.0 dus  � �
Het is geweldig om te zien hoeveel jeugdleden (en senioren) al zo’n Achilles jasje (1.0 � �) hebben.
Via social media (en af en toe in het wild) zien we dat de mooie en zeer comfortabele Achilles jasjes  zeker niet alleen  
op het veld en in de zaal gedragen worden. Dat doet ons deugd. Wat een mooie PR voor onze club.
Dit veldseizoen hangen we Iedere vrijdagavond de Achilles jasjes (passetjes) in allerlei maten in de kantine, zodat er 
zaterdag naar hartenlust gepast kan worden.

Er is van alles mogelijk v.w.b. opdrukken (naam, nummer, leeuw op voorzijde en/of achterzijde).
Onze drukker denkt graag mee en is zeer flexibel.

Inloopshirtjes, broekjes en rokjes
In de kantine hangen ook de inloopshirtjes, broekjes en rokjes.
Deze kunnen ook gepast en besteld worden.
In de kantine hangt een lijst voor de jasjes en een lijst voor de inloopshirtjes, broekjes en rokjes.
Op deze lijsten kun je aangeven wat je wilt (easy peasy lemon squeezy  … echt waar!).
Bij de bar kun je afrekenen. Alles is geprogrammeerd in de kassa dus ook dat moet heel makkelijk zijn.
Maak een foto van de bestelling op de lijst en het betaalbewijs en app deze naar Dionne (06-12868619). Zij zorgt ervoor 
dat de bestelling bij de drukker terecht komt.
Zodra de bestelling binnen is krijg je een berichtje van Dionne.

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

Communiqué Ton van der Laaken
Afgelopen week bleken de verschillen van inzicht tussen Ton van der Laaken en 
het eerste over hoe de inzet voor de rest van de competitie moet worden zo groot dat het beter is de wegen te scheiden.
Het  bestuur  betreurt  dit  in  hoge  mate  maar  respecteert  de  uitkomst  en  wil  Ton  voor  zijn  tomeloze  inzet  en 
betrokkenheid dank zeggen.
Ook Sandra van Ee legt haar taak als teambegeleider neer.  Haar inzet verdient onze  grote dank en waardering. 

Namens het bestuur
Wout Broers
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TC
***

Update selectie seizoen 2020/2021
******************************

Achilles 1 is in de zaal gedegradeerd naar de 1e klasse, maar dat betekent niet dat we onze ambities bij moeten stellen.  
In tegendeel, want zowel het 2e als het 3e zijn dit zaalseizoen op een overtuigende wijze gepromoveerd naar de reserve  
1e klasse, de A1 heeft zich overtuigend weten te handhaven in de hoofdklasse, de A2 wordt 2e in de 1e klasse en de B1  
handhaaft in de 1e klasse. Als vereniging worden we in de breedte sterker! En dat is een heel belangrijke voorwaarde  
voor verdere sportieve groei: zowel op korte als de lange termijn. Een kwalitatief brede selectie kent veel onderlinge  
concurrentie en juist die onderlinge concurrentie zorgt er voor dat spelers het maximale uit zichzelf en anderen kunnen  
halen.
 
Via dit bericht willen wij u nu informeren over de terugkeer van Bastiaan Overwater, de komst van Jarmo Jongman en  
de komst van overgaande A-jeugd naar de selectie.

Bastiaan  Overwater  (23)  keert  na  een  seizoen  TOP  Sassenheim  terug  bij  Achilles.  Bastiaan  wil  zich  vanaf  het 
aankomende  seizoen  volledig  richten  op  sportieve  groei  met  Achilles:  “met  Achilles  wil  ik  uiteindelijk  naar  de  
hoofdklasse. De selectie is nog jong en heeft voldoende potentieel. Ik denk dat we met elkaar, door hard te werken, nog  
de nodige stappen kunnen maken. Daar ga ik mij voor inzetten, want wat is er nu mooier dan met Achilles goede  
prestaties neerzetten...?".

Jarmo Jongman (19) maakt aan het einde van dit seizoen de overstap van KVS naar de selectie van Achilles. Ook Jarmo 
heeft ambities en wil zich graag verder ontwikkelen bij Achilles. "Met de groep die er nu al staat kunnen we straks al  
hele mooie dingen laten zien. Wat er daarna nog allemaal mogelijk is, moet ik afwachten, maar ik denk dat Achilles hele  
mooie stappen kan zetten. Dat past heel goed in de ontwikkeling die ik door wil maken".

Ook versterkt de selectie van Achilles zich volgend seizoen met overgaande A-jeugd. 
Danique de Bruijn, Selene van Ee, Jamie van der Geugten, Luca Ling, en Robbin Noorlander stromen vanuit de A-
junioren door naar de selectie. Allen hebben zij hoofdklasse ervaring.

Het moge duidelijk zijn: de selectie (1, 2 en 3) begint vorm te krijgen. Er is kwaliteit  
en die kwaliteit is breed vertegenwoordigd. Met de goede instelling en de onderlinge 
bereidheid  om in  elkaar  te  investeren  kan  Achilles  de  komende  jaren  de  nodige 
stappen maken.

TopC
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Activiteiten Agenda Senioren

03-05
17-05
22-05

Pokeren
Klaverjassen
Sponsorcommissie

24-05
21 t/m 24-06

Hapjesavond
CR kamp

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

IJsselvogels – Achilles 13-16
TOP/SolarCompleet 3 – Achille4s 2 14-11
KVS/Maritiem 4 – Achilles 3 8-26
Achilles 4 – KZ0Thermo4U 5 17-8
Achilles 5 – Valto 4 18-15
Achilles 6 – KVS/Maritiem 6 18-12
Achilles 7 – Avanti 8 9-13
Velocitas 7 – Achilles 8 12-7
Achilles 9 – ALO 6 wordt nog gespeeld

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

Uitslagen poule Achilles 1:
IJsselvogels – Achilles 13-16
ONDO – Excelsior 14-14
Phoenix – GKV 24-16
Maassluis – Korbis 24-15

Stand poule Achilles 1:
Goals Goals PT in

Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind
Excelsior 9 8 1 0 17 170 118 52 0
Phoenix 9 7 1 1 15 147 122 25 0
Achilles                            9            6            0         3          12        140        103          37              0  
GKV 9 3 1 5 7 126 152 -26 0
ONDO 9 2 2 5 6 154 168 -14 0
Korbis 9 3 0 6 6 140 167 -27 0
Maassluis 9 2 1 6 5 136 152 -16 0
IJsselvogels 9 2 0 7 4 112 143 -31 0
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Wedstrijdverslagen
*****************

wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

TOP/SolarCompleet 3 – Achilles 2
Op een mooie zaterdag 20 april mocht Achilles 2 aantreden tegen TOP in Sassenheim.
Na een wat hectische week moesten wij als een team ervoor zorgen dat alle koppen dezelfde kant op zouden staan om 
de twee punten mee te nemen naar Den Haag.

Na de aftrap zag je dat de wedstrijd de nodige spanning met zich meebracht. Verdedigend waren we elkaar uitstekend  
aan het helpen door de communicatie en het voor verdedigen. In de aanval hadden we moeite met het zoeken van de  
juiste kansen omdat de heren van TOP veel bij de paal bleven hangen. We bleven steeds achter de feiten aanlopen en 
stonden dus ook in de rust met twee punten verschil achter.

Na rust probeerde we met een vakwissel de achterstand om te draaien, maar helaas schoot TOP gewoon beter. Ook 
draaide Danique en Noa mee om nog wat doelpunten te maken, maar helaas was dat niet genoeg voor Achilles 2. 
We hebben er allemaal hard voor gevochten, maar helaas zat het er niet in.
De eindstand was 14-11
Reserves  bedankt  voor  het  spelen,  scheidsrechter  bedankt  voor  het  fluiten  en  natuurlijk  onze  trouwe  supporters  
bedankt voor het aanmoedigen !

Hopelijk zien wij jullie allen bij de volgende wedstrijd zaterdag 11 mei om 13.45 tegen Nieuwerkerk

Groetjes Merel

KVS/Maritiem 4 – Achilles 3
Op de zonovergoten zaterdag stond voor Achilles 3 de eerste wedstrijd van de tweede helft veld op het programma.  
Het was gelijk één van de belangrijkste wedstrijden van deze tweede helft. Achilles 3 moest namelijk tegen haar directe 
concurrent voor het kampioenschap; KVS 4.

Anderhalf uur voor de wedstrijd verzamelde het grootste deel van Achilles 3 voor het veld, waarna de groep fietsend de 
wedstrijd tegemoet ging. Eenmaal op het terrein van KVS was de focus gelijk gepakt en niet zonder reden. De eerste  
helft veld heeft Achilles 3 niet weten te winnen van KVS 4, hierdoor was de drive om te winnen nog groter.

Vanaf het eerste fluitsignaal begon Achilles 3 scherp aan de wedstrijd wat resulteerde in een ruststand van 5-8.
Na rust ging Achilles 3 op dezelfde manier verder als zij de wedstrijd was begonnen; fel en enorm scherp. Daardoor  
won Achilles 3, mede door doelpuntenkanon Joël en de scherpe invallers de wedstrijd met 8-26.

Dit was een belangrijke overwinning voor Achilles 3, de koppositie is nu versterkt en het kampioenschap lijkt binnen  
handbereik. Ik wil alle invallers bedanken voor hun inzet.
De volgende wedstrijd van het derde is op zaterdag 11 mei om 12:10, kom ons vooral aanmoedigen!

Sander
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WAPC Wat Was
**************

Die Haghe A1 – Achilles A1 16-14
Avanti A2 – Achilles A2 17-15
Die Haghe A2 – Achilles A3 5-16
Achilles A4 – Phoenix A3 13-7
Valto B1 – Achilles B1 16-8
Achilles B2 – Futura B1
Achilles C1 – TOP/SolarCompleet C1 4-15
Lynx C1 – Achilles C2 14-1
Refleks D2 – Achilles D1 3-8
Achilles D2 – Valto D3 13-12
Lynx D1 – Achilles D3 12-6
HKV/Ons Eibernest E1 – Achilles E1
Achilles E1 – ALO E2
VEO E1 – Achilles E2 7-8
Achilles E3 was vrij
Achilles E4 – KVS/Maritiem E4 5-5
Refleks F1 – Achilles Tijgers 7-10
Achilles Beren – Excelsior F1 7-12
Lynx F1 – Achilles Wolven
Achilles Leeuwen – Weidevogels F2 13-5
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Wedstrijdverslagen WAPC
***********************

Wedstrijdverslagen mailen naar:
ovreijn@hotmail.com

website@hkvachilles.nl

Die Haghe A1 - Achilles A1
Vandaag begonnen we weer met de eerste wedstrijd van het veldseizoen, de omstandigheden waren goed, met een  
lekker zonnetje en een goede temperatuur. Deze wedstrijd was een wedstrijd die gewonnen moest worden.  Alleen 
gingen we een beetje slap de wedstrijd in waardoor we gelijk achter de feiten aanliepen, en dat bleef heel de wedstrijd 
eigenlijk zo. Met 4 punten verschil heel de wedstrijd achter gestaan, waardoor we strijd moesten leveren om terug te 
kunnen  komen  in  de  wedstrijd.  Op het  einde  kwamen we  terug  tot  2  punten  maar  het  was  helaas  niet  genoeg. 
Einduitslag 16-14 waardoor we 6 punten achter op de koploper staan. Nu 2 weken rust en dan weer aan de bak tegen 
Vitesse!!

Noa

Lynx D1 – Achilles D3 
Het was een leuke wedstrijd 
We hebben verloren maar volgende keer beter
We hadden veel zon dat maakte het veel moeleker
Het was uiteindelijk 12-6
Bedankt Milan en Naomi
We hadden wel last scheldwoorden

ARMIN
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

AGENDA:
06-07 AC Slotdag

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

Deze week hebben we 3 jarigen. Op 27 april zij n dat Kaj Labordus, hij wordt 17 jaar 
en Lizzy Mertens, zij wordt 13 jaar. Op 28 april is Leander Gerritsen jarig, hij owrdt 
ook 13 jaar.
Alle drie van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag.
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CR- Nieuws
***********

Pokertoernooi
Fiches in de aanslag en gaan met die Royal Flush. Op 3 mei verandert De Vlonder voor 
één avond in Vegas. Zet je pokerface op en schrijf je snel in 
bij Niek Visser. Stuur hem een appje op 06 43888570 om je 
op te geven!

Klaverjassen 17 mei
De eerste aanmeldingen zijn binnen.
Sten – Bas en Sjoerd – Tjitse hebben zich aangemeld.
Dit  zijn  er  natuurlijk  nog  veel  te  weinig.  Meld  je  dus  aan: 
ovreijn@hotmail.com of 0703251134.

Olga
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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

Bedankt als lid per einde seizoen: Mikki van der Leeuw

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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