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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: zie gemaild krantje 
 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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Suriname bestormt de wereldtop 
**************************** 

 
De douanebeambte op het vliegveld van Durban vraagt wat ik in Zuid-Afrika kom 
doen. “Ik kom voor het Wereldkampioenschap korfbal”, zeg ik. Verbijsterde blik 
in zijn ogen, maar als ik zeg dat het een beetje lijkt op basketbal, maar dan mixed en moeilijker, en dat ook Zuid-Afrika 
meedoet, mag ik doorlopen. Dat Zuid-Afrika er nog niet zoveel van bakt, zeg ik er maar niet bij. 
Ik ben hier als voorzitter van de Surinaamse Korfbalbond, om de ploeg aan te moedigen natuurlijk, en voor de 
jaarvergadering van de Internationale Korfbal Federatie. Bobo op reis. 
Maar vooral om contacten te leggen met mensen die kunnen adviseren hoe we korfbal in Suriname weer tot leven 
kunnen wekken. Vroeger, in de koloniale jaren, werd er op forse schaal gekorfbald, met name in Paramaribo. Met de 
onafhankelijkheid van Suriname in 1975 is de klad er in gekomen en pogingen om korfbal weer van de grond te tillen 
zijn tot nu toe mislukt. Dat is het grotere doel van onze onderneming. Daarom ook was het belangrijk dat het 
Surinaamse team vorig jaar het kampioenschap van Latijns Amerika won en zich als eerste Surinaamse sportteam ooit, 
plaatste voor de eindronde van een wereldkampioenschap. Dit is een sport waar Surinamers zich mee kunnen 
onderscheiden, en wij verwachten dat dit aantrekkingskracht kan hebben voor de jeugd van Suriname. Zodat er over 
een aantal jaren  ook spelers die in Suriname zijn opgegroeid meespelen. Want het is natuurlijk heel erg leuk dat we met 
een team vol Nederlandse Surinamers, de eindronde van het WK hebben gehaald, maar de echte ambities liggen verder. 
De poulefase is inmiddels achter de rug. We hebben dik gewonnen van Hongarije en Van Macau, maar met een golden 
goal verloren van China. Dat was onnodig, drie minuten voor tijd stond het team nog met 19-16 voor, maar nonchalant 
spel van ons en een ijzeren wil bij China, deden het tij keren. Daardoor zijn we tweede geëindigd, en moeten we 
vandaag (maandag) tegen Engeland. Bij winst wacht Chinese Taipei, die zijn de huidige nummer twee van de wereld, 
dus dat wordt een lastige klip. Bij winst staan we in de halve finale tegen België, maar laat ik niet op de zaken vooruit 
lopen. Eerst maar eens winnen van de Engelsen vanmiddag. De wedstrijd wordt live uitgezonden, zoals alle wedstrijden 
van Suriname, op de Surinaamse staatstelevisie. Zo ver heeft het KNKV het in Nederland nog niet geschopt. 
Vanmorgen aan het ontbijt gesproken met Jan Sjouke van de Bos, die de hele wereld rondreist om korfbal te 
ontwikkelen. Een ware opvolger van good old Adrie Zwaanswijk! 
Hij adviseert mij ons vooral ook te richten op de universiteit. Als je daar een aantal mensen enthousiast krijgt en kunt 
opleiden, scheelt dat enorm. Daar zullen we de komende maanden energie in steken. 
Interessant om hier de complete internationale korfbalwereld te ontmoeten. Duidelijk is dat de meesten elkaar veel 
vaker tegenkomen: het is een relatief kleine wereld van gelijkgestemden. Hoewel klein? 69 landen zijn aangesloten bij de 
Internationale Korfbal Federatie, waarvan er meer dan veertig deelnemen aan internationale toernooien. 
De verschillen zijn natuurlijk groot, het Nederlands korfbal is meer dan tien keer zo groot als dat in België, en is het 
enige land waar het nationaal team bestaat uit professionals met een echt salaris. 
Maar er zijn hoopgevende ontwikkelingen. China en Chinees Taipei hebben sterke teams en een goed in de 
universiteitswereld gewortelde basis. De nummers twee, drie en vier zitten dicht bij elkaar, en de hele top 10 speelt op 
een meer dan acceptabel niveau. 
De suprematie van Nederland is publicitair een probleem. De finale is niet spannend, de uitkomst staat vast en te 
vrezen valt dat dit de komende vijftien jaar niet anders wordt. Aan de andere kant zie je die overheersing (door de VS)  
ook bij sporten als honkbal, basketbal en ijshockey, waar men ook oplossingen heeft gevonden om het spel 
internationaal aantrekkelijk te laten zijn. Dat is ook de opdracht voor het korfbal, denk ik, Nederland moet het tot zijn 
primaire verantwoordelijkheid rekenen het spel op wereldniveau beter te krijgen. Daar wordt in geïnvesteerd, overigens, 
maar men hinkt hier wel op twee gedachten. Aan de ene kant met de korfbal league en het nationaal team de eigen top 
sterker maken en aan de andere kant de ambitie om korfbal op de Olympische Spelen te krijgen. Maar door dat eerste 
lijkt het tweede verder uit beeld te raken, omdat men geen sport op de Spelen wil waarvan de gouden medaille vast 
staat. Die Olympische ambitie deelt overigens iedereen hier in Durban, in 2032 wil men zo ver zijn. Dat wordt nog een 
hele zware dobber. Veel discussie hier over de vraag of we dat dan zouden moeten doen met een nieuwe variant in het 
korfbal, vier tegen vier, met 1 of met 2 palen. Reden daarvoor is dat men verwacht dat met kleinere teams de kans 
groter is dat de sport wordt toegelaten. Ik weet het nog zo net niet, maar heb besloten me met andere zaken bezig te 
houden, de ontwikkeling van korfbal in Suriname. 
 
Wat dat betreft hebben we nu een mooie eerste stap gezet. Het toernooi liep verder heel goed. Suriname was echt een 
smaakmaker, heeft de harten van vele aanwezigen gestolen. En goed gepresteerd, gekwalificeerd voor de World Games 
in 2021 in Birmingham USA. Zesde in de eindrangschikking, van de 20 deelnemende teams, voldoende om trots op te 
zijn, samen met de grote publiciteit in Suriname. Nu verder bouwen, Suriname bezoeken en tegelijk ook zoeken naar 
Nederlandse Surinamers die voor hun moederland uit willen en kunnen komen. Het zal nog wel een paar jaar duren 
voor we zo ver zijn dat we voldoende volwaardige spelers in Suriname zelf kunnen selecteren. Maar er wordt aan 
gewerkt! 
 
Steven Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Alcohol langs de lijn 
****************** 
 
Het veld (of eigenlijk de accommodatie) heeft een extra lijn 
gekregen. Deze lijn is niet opgelegd door de nieuwe regelgeving 
van het KNKV of KNLTB, maar eigenlijk ter verscherping van 
het alcoholbeleid van onze club. Volgens het vergunning is het 
drinken van een alcoholische drank is namelijk alleen toegestaan 
in de kantine en op het terras. Vanaf nu is dus duidelijk 
zichtbaar tot waar er wel alcohol gedronken mag worden. 
 
Daarnaast leidt alcohol niet in alle gevallen tot het gewenste 
supportersgedrag. De nieuwe lijn accentueert in dit geval een 
alcoholvrije supporterszone: de plek waar ongestoord 
aangemoedigd kan worden in een daarvoor geschikt supportersklimaat, zonder dat de supporter hinder ondervindt van 
negatieve invloeden, zoals alcohol en sigaretten. 
 
Het roken van de sigaret is sinds de start van de rookvrije generatie beperkt tot het terras. We willen onze rokende 
leden en bezoekers van onze club vragen dit ook echt alleen op het terras te doen, en niet op de brug. 
 
Het Bestuur 
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TC 
*** 

 
Trainingsschema 
 
Sel. 1+2 dinsdag 20.30 – 22.00 kunstgras 1+2  
 donderdag 20.30 – 22.00 kunstgras 1+2 
3 dinsdag 20.30 – 22.00 kunstgras 1+2 
 donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
4 maandag 19.30 – 21.00 kunstgras 2 
 donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
5 donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
6 donderdag 20.00 – 21.00 gras 
7 donderdag 20.00 – 21.00 gras 
8 vrijdag 20.00 – 21.00 kunstgras 1 
Recreanten vrijdag 20.00 – 21.00 kunstgras 1 
 
A1 dinsdag 19.00 – 20.30 kunstgras 2 Arjen & Sander S. 
 donderdag 19.00 – 20.00 kunstgras 1  
A2 dinsdag 19.00 -20.30 kunstgras 2 Bastiaan & Jamie 
 donderdag 19.00 – 20.30 kunstgras 1 
A3 dinsdag 19.00 – 20.30 kunstgras 1 Mark & Robbin & Pepijn 
 vrijdag 19.00 – 20.00 kunstgras 2 
A4 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 Robbie & Remko 
 vrijdag 20.00 -21.00 kunstgras 2 
 
B1 dinsdag 19.00 – 20.30 kunstgras 1 Joost & Rick 
 donderdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
B2 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 
 donderdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
B3 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 Annelotte & Diana 
 vrijdag 19.00 – 20.00 kunstgras 1 
 
C1 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 Frank & Julia 
 donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 
C2 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 Joy & Sterre & Marit 
 donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 
C3 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 Gamze & Tessa P. 
 vrijdag 19.00 – 20.00 kunstgras 2 
 
D1 maandag 18.30 – 19.30 kunstgras 1 Nikki & Wim 
 vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
D2 maandag 18.30 -19.30 kunstgras 1 Vera & Simon 
 vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
D3 maandag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 Jaap 
 vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
 
E1 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 Merel & 
 donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
F2 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 Paul & Cino & Noa 
 donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
E3 maandag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 Mieke & Jeanette 
 vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
E4 maandag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 Kayleigh & Marlou 
 donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
 
F1 dinsdag 18.00 – 19.00 gras Ricardo 
 vrijdag 18.00 – 19.00 gras (kunstgras ook beschikbaar) 
F2 dinsdag 18.00 – 19.00 gras Mark & Peter 
 vrijdag 18.00 – 19.00 gras (kunstgras ook beschikbaar) 
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F3 dinsdag 18.00 – 19.00 gras Wesley & Selene 
 vrijdag 18.00 – 19.00 gras (kunstgras ook beschikbaar) 
 
 
Start eerste trainingen: 
 
Beste Achillianen, 
 
De meeste van jullie zullen nog heerlijk aan het genieten zijn van de vakantie, maar toch kijken wij alweer vooruit naar 
het nieuwe seizoen. 
Alle teams zullen in de week van 26 augustus starten met trainen, 2 weken later zal de competitie aanvangen. 
Bekijk het trainingsschema wanneer je wordt verwacht. 
 
Tevens zijn wij nog steeds op zoek naar trainers, zie het volgende overzicht; 
 
B2 open 
D3 minimaal 1 vast iemand naast Jaap 
E1 open 
F1 minimaal 1 iemand naast Ricardo 
 
Mocht je jezelf beschikbaar willen stellen of heb je vragen, contact ons dan via tc@hkvachilles.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
De TC 
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Van de KC 
********** 

 
 
 
WASROOSTER 
 12-08 Coby Linse 
 19-08 Marian Lijmbach 
 26-08 Olga van Reijn 
 02-09 Monique Alsem 
 09-09 Veta Rodriguez 
 16-09 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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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 

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

 
Deze week maar 1 jarige en dat is Owen Verheijen. Hij wordt 19 augustus 7 
jaar. Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag!! 
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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: Xander Gross 
 Merel Gross 
 
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. 
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