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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 
 Vacature 
  
  
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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Aqua Eructo! 
************ 

 
Daaaaaggggg!!! En daar gaan ze. Met twee bussen richting kampeerboerderij “de 
Kiek” in Alphen. De bus met materialen, fietsen, tassen en slaapzakken was hen reeds 
voorgegaan, met Elmar achter het stuur. Aan de ene kant klappende en zingende ouders, maar ook hartverscheurende 
taferelen waarbij de nodige tranen gelaten worden. 
 
Ze zijn een week weg, ‘onze’ kinderen. In de tas een lunchpakketje, snoepjes en een  banaan. 5 euro in de portemonnee 
om iets te kopen in ‘het dorp’. Samen met 122 Achillianen inclusief leiding op weg naar een weekje kamp. Het klinkt als 
een straf, maar dat is het zeker niet weet ik uit jarenlange ervaring.  
 
De voorbereiding voor deze feestweek zijn al maanden geleden gestart. Met het 
thema ‘Harry Potter’ ditmaal, de kampweek zal in het teken staan van het 22e 
Toverschool Toernooi. In de kantine is al geknutseld aan een toverstaf en alleen 
met een treinticket kreeg je toegang tot de ‘Zweinstein express’. Ouders hebben 
zich uitgesloofd om de toverschool leerlingen er zo goed mogelijk uit te laten 
zien in de kleuren van hun team.  
 
Wat kan er misgaan zo’n week? Het wordt een warme week, een hele warme week, een hete week. Hoe zal het gaan in 
deze hittegolf?! De eikenprocessierups, is die ook in Alphen actief?! Facebook werd ineens een heel belangrijk medium 
deze week. Regelmatig werden ouders, verzorgers, oma’s, opa’s etc. getrakteerd op een stukje ‘live-video’ en probeerden 
zo een glimp op te vangen van hun kroost. Hoe ging dat vroeger? Zat je dan een week lang te wachten achter de 
geraniums tot het voorbij was? Of was je dan zelf onbezorgd een week lang de bloemetjes aan het buiten zetten? 
 
In ieder geval werd al snel duidelijk dat de keuken de heetste plek was, gezien de berichtgeving vanuit dit brandpunt. 
Afgezien dan van de keer dat de vaatwasser voor een schuimparty had gezorgd. Toch liet de kookploeg zich niet van de 
wijs brengen. Met als hoogtepunt het hitterecord van 39,2 graden (buiten). In de keuken werd met nog hogere 
temperaturen doorgewerkt tot de ruim 500(!) pannenkoeken waren gebakken.  
 
De berichtgeving in het landelijke nieuws werd er op dat moment niet vrolijker op. ’36 kinderen onwel tijdens 
jeugdkamp in Leusden’. 36 kinderen moesten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Ze waren oververhit geraakt en 
sommigen vielen flauw.  
 
Wij waren inmiddels al op de hoogte gesteld van het inwerking zijnde hitteplan in Alphen. Aan het 
verzoek om geld te doneren voor opblaasbare zwembaden op het terrein, een extra partytent, extra 
ijsjes, extra flesjes water, zonnebrand en aftersun, werd massaal gehoor gegeven. Een actie waar je als 
vereniging trots op mag zijn.  
 
En zo werd het een oververhitte week met veel waterpret, niets om je zorgen over te maken. Een 
dikke ‘like’ voor alle leiding, oudere jeugd en andere organisatoren, die ook dit jaar het kamp weer 
tot een geweldige week hebben gemaakt! 
 
Note to myself: Volgend jaar geen banaan meegeven.  
 
Peter Zoutendijk 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 3 jarigen. Als eerste viert Tygo Brouwer op 25 augustus 
zijn 8e verjaardag. Een dag later wordt Noa Brusse al weer 17 jaar. En weer een 
dag later, de 27e dus, viert Marlou de Reu haar 18e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een gezellige 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 

 
Bedankt als lid: Maurits Zuidhof 
 
Heraangemeld als lid: Bastiaan (B.) Overwater 
 
Aangenomen als lid: Thomas Hulshorst (Achilleslidnr. 2861) 
 Kaylee Pronk (Achilleslidnr. 2969) 
 Anna Spaans (Achilleslidnr. 3092) 
 Bo van Leeuwe (Achilleslidnr. 3093) 
 Danielle Buis (Achilleslidnr. 3094) 
 Yrsa Ravensbergen (Achilleslidnr. 3095) 
 
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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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenprogramma veld start seizoen 2019-2020 
 
Dit is een voorlopig overzicht, kans is aanwezig dat er nog wedstrijden bij komen. Houd de website in de gaten voor de meest 
actuele informatie. Daar verschijnt ook de indeling van de scheidsrechters bij thuiswedstrijden. 
Voor programma van de verschillende toernooien: zie hkvachilles.nl 
 
Achilles Tegenstander Uit/thuis Datum tijd Scheidsrechter 
Achilles 1 Trainingsweekend België 17-aug   
Achilles 1 TOERNOOI SDO uit 31-aug    
Achilles 1 DES 1 thuis 3-sep   
Achilles 2 Trainingsweekend België 17-aug    
Achilles 2 KZ3 thuis 24-aug 14.30  
Achilles 2 TOERNOOI SDO Uit 31-aug   
Achilles 3 Trainingsweekend België 17-aug   
Achilles 3 Tempo 3  thuis 24-aug 14.30  
Achilles 3 DES 3 thuis 31-aug 17.00  

Achilles 8 
HARINGBOKAAL 
KVS Uit 30-aug  

 

Achilles 
Recro 

HARINGBOKAAL 
KVS Uit 30-aug  

 

Achilles A1 Tempo A1  Thuis 24-aug 13.00  
Achilles A1 DVO A1 Uit 27-aug 19.30  
Achilles A1 TRAINING Thuis 31-aug 10.00-14.00  
Achilles A1 Fortuna A1 Uit 3-sep 20.00  
Achilles A2 Tempo A2  Thuis 24-aug 13.00  
Achilles A3 ONDO A3 Thuis 31-aug 15.00  
Achilles A3 ALO A2 Thuis 2-sep 19.30  
Achilles B1 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles B2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles B3 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles C1 KZ C1 thuis 31-aug 
12.30 (4x20 
min.) 

 

Achilles C1 ONDO C1 uit 2-sep 19.30  

Achilles C2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles C3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles D1 
TOERNOOI 
Merwede Uit 31-aug  

 

Achilles D3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E1 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E2 
TOERNOOI 
EXCELSIOR uit 31-aug  

 

Achilles E3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles E4 Toernooi HKV/OE Uit 31-aug   

Achilles F1 
TOERNOOI 
EXCELSIOR Uit 31-aug  

 

Achilles F2 TOERNOOI Uit 31-aug   
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EXCELSIOR 

Achilles F3 
TOERNOOI 
EXCELSIOR uit 31-aug  
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VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 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.  

 
 
 
 
 


	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen
	Waarom inleveren?
	Pleunen
	Oefenprogramma veld start seizoen 2019-2020

