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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 
 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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Van de redactie; het eind is in zicht 
******************************* 

 
Het einde van het seizoen is in zicht en dat wil zeggen dat de laatste editie van de 
Leeuwenkrabbels van 2018-2019 er ook aan komt. De kopij voor dit krantje moet 
binnen zijn op maandag 24 juni vóór 12:00 uur. Dit krantje zal uitkomen op 26 juni. 
De kopij voor het eerste krantje van het seizoen 2019-2020 moet op maandag 5 augustus binnen zijn, vóór 12 uur. 
Deze editie van de Leeuwenkrabbels zal uitkomen op woensdag 7 augustus. 
De kopij van de Leeuwenkrabbels kan gestuurd worden naar website@hkvachilles.nl. 
 
Vanochtend kreeg ik, zoals altijd aan het einde van het seizoen, een mailtje van mijn leidinggevende Olga van Reijn. Of 
ik het stukje over de planning van de Leeuwenkrabbels niet wilde vergeten want dat moest wel in het krantje van 
vandaag. Eerlijk is eerlijk.. het is Pinksteren en ik was absoluut niet bezig met een stukje over wanneer welk krantje uit 
moet komen. Toch wil ik dit juist eventjes aangrijpen om aan te geven hoe belangrijk Olga voor mij in mijn functie als 
hoofdredacteur is geweest. Want hoe vaak is het wel niet zo geweest, dat Olga mij netjes op tijd herinnerde aan iets wat 
ik niet moest vergeten. Of wat te denken van de keren dat zij mij corrigeerde, omdat ik weer iets had geschreven wat 
niet klopte. Olga zorgde er altijd voor dat er iedere week, jaar in jaar uit, netjes op tijd een krantje uit kwam met juiste 
informatie en de juiste stukjes die voor onze leden zo belangrijk zijn. Zelfs als ze met spoed opgenomen moest worden 
in het ziekenhuis vanwege hartklachten. 
 
Ik heb er de afgelopen jaren al heel vaak over geschreven, een mooie club als Achilles kan alleen maar mooi blijven als 
er vrijwilligers zijn zoals Olga. Vrijwilligers, die met er met hun ziel en zaligheid voor zorgen dat dingen opgepakt 
worden, die anders blijven liggen. Vrijwilligers, die er voor zorgen dat mensen zoals ik binnen de vereniging een 
herinnering krijgen als ze iets moeten doen. Zo’n vrijwilliger is onze Olga, eentje die wat mij betreft niet vaak genoeg in 
het zonnetje gezet mag worden. 
 
Lieve Olga, dankjewel voor de steun en hulp die je mij hebt gegeven de afgelopen vijf 
jaar. Jij bent serieus één van de grootste redenen geweest waarom ik het redacteurschap 
vijf jaar heb vol kunnen houden. Achilles is jou en iedere vrijwilliger zoals jij enorm 
dankbaar want zonder jou en vrijwilligers zoals jij heeft een club als Achilles absoluut geen 
bestaansrecht. Je bent een schat! 
 
Nog twee te gaan! 
Tot volgende week. 
 
Bart Kasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 

Van de redactie 
************** 

 
Het einde van het seizoen is in zicht en dat wil zeggen dat de laatste editie van de 
Leeuwenkrabbels van 2018-2019 er ook aan komt. De kopij voor dit krantje moet 
binnen zijn op maandag 24 juni vóór 12:00 uur. Dit krantje zal uitkomen op 26 juni. 
De kopij voor het eerste krantje van het seizoen 2019-2020 moet op maandag 5 augustus binnen zijn, vóór 12 uur. 
Deze editie van de Leeuwenkrabbels zal uitkomen op woensdag 7 augustus. 
De kopij van de Leeuwenkrabbels kan gestuurd worden naar website@hkvachilles.nl. 
 
Tot volgend seizoen! 
Namens de Leeuwenkrabbels commissie, 
 
Bart Kasten 
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Activiteiten Agenda Senioren 

30-05 
30-05 
11-06 

21 competitie 
Tennistoernooi 
TOPC v.a. 2000 uur 

14-06 
21 t/m 24-06 
28-06 

JAV 
CR kamp 
Klaverjassen 

 
 

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

 
Achilles 6 – Crescendo 3 13-14 
Avanti 8 – Achilles 7 16-4 
Overige ploegen waren vrij 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Fiks A1 – Achilles A2 14-7 
Valto C1 – Achilles C1 10-4 
Achilles C2 – Lynx C1 1-6 
Achilles C2 – ALO C2 4-2 
Achilles D1 – Refleks D2 12-9 
Achilles Tijgers – Refleks F1 5-7 
Overige ploegen waren vrij 
 
 

Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Fiks A1 – Achilles A2 14-7 
Valto C1 – Achilles C1 10-4 
Achilles C2 – Lynx C1 1-6 
Achilles C2 – ALO C2 4-2 
Achilles D1 – Refleks D2 12-9 
Achilles Tijgers – Refleks F1 5-7 
Overige ploegen waren vrij 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
12-06 Korfbalclinic OBS De Zonnebloem 06-07 AC Slotdag 
 

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

 
Helaas geen jarige, dus ook geen feestjes deze week!!! 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Zoals het er nu naar uitziet blijven de aanmeldingen weg. 
Alleen Dicky en Marian hebben zich aangemeld, ik ben nog op 
zoek naar een maatje. 
Dus er moeten snel nog minimaal 6 koppels zich aanmelden om het door te laten gaan. 
Aanmelden via: ovreijn@hotmail.com of tel: 3251134. 
 
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 

 
Overgeschreven naar niet-spelend per einde seizoen: 
 Frank Pot 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Puck Gordijn 
 Lucas Rutten 
 
Aangemeld als lid: Mika (M.) van Collenburg 
  
 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 


