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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@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 
  Suzanne Bohmers 
  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 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 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 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 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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Onderbroekenlol 
*************** 

 
Nu we langzaam uit de benauwende lockdown kruipen wordt het weer tijd voor 
iets luchtigs. 
Daar kan ik bij helpen met het opdissen van een anekdote die ik als jonge speler heb meegemaakt. Het verhaal gaat 
meer dan 35 jaar terug en de hoofdrolspeler zal niet meer door de lezer geïdentificeerd kunnen worden. En dat is maar 
goed ook.  
 
Na een wedstrijd van Achilles 2 zat ik alleen in de 
herenkleedkamer. De rest van de spelers was er nog niet of 
stond reserve bij het eerste. Ik wilde me douchen en 
omkleden. Ook destijds beschikten we niet over een aparte 
kleedkamer voor tegenstanders of scheidsrechter, dus 
iedereen kleedde zich in één en dezelfde ruimte om en liep 
in en uit. Uit veiligheidsoverwegingen nam men doorgaans 
alle spullen mee naar het veld zodat ze niet onbeheerd in 
de kleedkamer achterbleven. Want jatten is van alle tijden 
en kwam ook toen regelmatig voor.  
 
Ik nam plaats aan de lange zijde van het U-vormige stuk 
bank en pakte mijn douchespullen uit mijn tas. Ik keek even wat rond in de kleedkamer. Er hing een trainingsjack aan 
de korte zijde, maar dat hing er al weken. Aan de overkant hing een geruit kostuum, met daarnaast een overhemd en 
stropdas. Dat was ook in die tijd niet alledaags. Er hing ook een onderbroek tussen. Een mooie witte katoenen. Bij een 
nadere blik mijnerzijds bleek deze echter te worden ontsierd door een niet bepaald kinderachtige bruine streep. Deze 
begon net onder het label van de elastische band en zette stevig door tot hij uit het zicht verdween vanwege de plooien 
die veroorzaakt werden door het haakje waar de onderbroek aan hing. Ik bedacht me dat als dit de onderbroek is die 
vòòr de wedstrijd wordt uitgetrokken, dan zal het met de onderbroek die door de eigenaar van het kostuum tijdens de 
wedstrijd wordt gedragen nog veel slechter zijn gesteld. Die gedachte werd versterkt door het gegeven dat het een 
zomers aanvoelende dag in mei was, waar bij de geringste inspanningen het zweet al op je voorhoofd stond.  
 
Ik ging douchen, droogde me af en kleedde me aan zonder verder nog een blik op de kledinghaakjes aan de overkant te 
werpen. Zoals iedere week na de wedstrijd had ik mezelf een broodje frikandel speciaal beloofd en ik voelde er weinig 
voor me de eetlust verder te laten ontnemen. Anderzijds liet me het me niet los en ik probeerde me het dilemma voor 
te stellen waar de eigenaar van het kostuum na de wedstrijd voor stond. Veel keuze zou de arme man niet hebben, 
hooguit de minst slechte. Van kakkebed naar pissebed, meer zat er niet in.  
 
Even later in mijn broodje happend besefte ik dat er voor mij geen ontkomen aan was. Ik moest en zou wachten tot er 
een man met een geruit kostuum in het clubhuis zou verschijnen. Ik keek verder de wedstrijd van het eerste uit en begaf 
met wat teamgenoten naar de bar om de derde helft af te trappen. Een paar consumpties verder zwaaide opeens de 
klapdeuren van het clubhuis open en met een joyeuze tred stapte daar, in zijn keurige geruite kostuum met overhemd 
en stropdas, de scheidsrechter van dienst van die middag naar binnen.  
 
Groeten 
Frits Broers  
 
 

Ik heb zin in morgen!  
******************** 

 
Dat zei mijn oudste zojuist, vlak voordat we richting tandenpoetsennaarbedgaanritueel gingen. Want, ondanks dat Pauline en 
ik natuurlijk fantastische thuisonderwijzers zijn, hebben mijn kinderen ook vooral weer behoefte aan echt onder 
leeftijdgenootjes te zijn. En beter les te krijgen, natuurlijk. Z’n ogen sprankelden: gewoon weer naar school! Gewoon, 
dat is het nog niet, maar dat het een stap verder naar het nieuwe normaal is, dat is zeker. En wat dat nieuwe normaal 
gaat zijn, tsja, dat weten we niet. Maar elke week wordt steeds meer duidelijk wat het wel en wat het niet gaat zijn.  
 
De trainingen, die zijn ook “alweer” begonnen. Nog geen wedstrijden, maar ook dit is een stap vooruit. Lekker buiten, 
veel zon, en weer in beweging. Geen witte gezichtjes en hangerig binnen moeten zitten, maar rode wangen en bezwete 
gezichten van de inspanning. 
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We doen het best goed als land, bleek uit onderzoek van de Deep Knowledge Group, een techbedrijf uit Hong Kong. 
Van de 200 onderzochte Regions and Territories stonden wij op plek 20. De Belgen op plek 78. Wat het waard is, ik weet 
het niet. Maar we stonden hoger. 
 
Naast dat ik hoop dat jullie en jouw omgeving gezond is, ben ik benieuwd hoe jullie het hebben ervaren, zo de 
afgelopen weken. Benieuwd of jullie, naast wellicht momenten van stress, onzekerheid, of juist je reinste verveling of 
misschien wel totale recalcitrantie (het blijkt een woord, ik word niet verbeterd), ook momenten hebben kunnen pakken 
van rust in de agenda en gewoon even niets, of, veel minder. En dat dat ook best leuk was (eigen ervaring, althans). 
 
Mijn jongste gaat ivm de corona-looproutes nog via het noodraam zijn klas binnen. De juf zegt: “Misschien hou ik dit 
er wel in, veel makkelijker en rustiger zo!”. Ben ook benieuwd wat er blijft plakken in het nieuwe normaal: wat anders is, 
maar eigenlijk veel beter. Of praktischer. Of leuker. 
 
Die van mij hebben zin in morgen. Ben ook benieuwd hoe dat morgenochtend zal zijn. Maar mochten we ze niet goed 
het bed uit kunnen krijgen in de ochtend: we gaan vooruit. Stapje voor stapje en tot nu toe gaat het goed. En dat is 
beter dan niet goed. Maar da’s logiesj. 
 
Ik heb eigenlijk ook wel zin in morgen. 
 
Vincent Wiekenkamp 
 
 
 

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

 
26 juni laatste Leeuwenkrabbels 
Na een apart jaar komt in de week van 29 juni het laatste krantje van dit seizoen uit. Kopij hiervoor moet op maandag 
voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn. 
Voor aankomend seizoen ontvang je de week van 17 augustus weer het eerste krantje. Kopij hiervoor moet maandag 
voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn. 
In dit krantje vinden we dan hopelijk weer wekelijks een wedstrijdschema. 
 
Groetjes, 
Raquel 
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TC 
*** 

 
Trainingen: 
********** 

 
Op dit moment wordt er nog getraind in grote groepen vanwege de Corona. 
Aankomende week zal de laatste week zijn dat er wordt getraind. 
In augustus zal er dan weer gestart gaan worden voor het nieuwe seizoen. 
Uiteraard afhankelijk van de Corona maatregelen. 
 
Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met tc@hkvachilles.nl 
 
Fijne vakantie! 
 
De TC 
 
 
Beste leden, 
Zoals elk jaar zijn we rond deze tijd druk bezig met de teams en de trainers. In verband met Corona is het voor ons wat 
lastig om trainers te benaderen, dus willen we jullie via deze weg vragen om je aan te melden als je training wilt geven. 
Er zijn in verschillende leeftijdscategorieën nog teams beschikbaar, dus geef aan wat je leuk zou vinden. Wij zullen dan 
een passend team voor je vinden. 
Twijfel niet en stuur ons een mail via tc@hkvachilles.nl 
 
Groet, 
De TC 
 
 

CONCEPT ploegen F t/m B: 
************************** 

 
Allereerst willen we mededelen dat we de A nog niet kunnen publiceren. Hier zijn nog wat onzekerheden waardoor we 
dit nog niet kunnen publiceren, we hopen uiteraard dit ook snel rond te hebben. 
 
Het samenstellen van de ploegen was dit jaar nog lastiger vanwege de Corona crisis. Hierdoor hebben we veel overlegd 
met trainers over bepaalde keuzes. Hoop dat iedereen begrijpt dat het samenstellen altijd lastige keuzes met zich mee 
brengt. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd en denken we weer mooie en goede teams te hebben gemaakt. 
 
Dit zijn de concept ploegen omdat er hier en daar nog wat onduidelijkheden zijn en er sinds afgelopen week ook weer 
nieuwe kinderen meetrainen. We hopen uiteraard dat er geen grote wijzigingen meer zullen plaatsvinden, maar er kan 
nog veel gebeuren tot het nieuwe seizoen start. 
Vandaar dat we ook duidelijk vermelden dat dit een concept is. 
 
De F is nu nog 1 groep, we hopen op aanmeldingen in de zomer, zodat we 2 teams kunnen maken. 
De kangoeroes komen er ook snel aan. 
 
We zijn nu druk bezig met het invullen van trainers. Helaas constateren we dat net zoals de afgelopen jaren dit erg 
moeizaam gaat. Dus wil je training geven dan kan je dit melden via tc@hkvachilles.nl 
 
Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de teams dan kunt u tot 21 juni contact met ons opnemen via 
tc@hkvachilles.nl. Daarna gaan wij ook van de zomerstop genieten. 
 
Fijne zomervakantie alvast! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De TC 
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Achilles B1: 
Levi, Mick, Damian, Shane, Thijs 
Nikki, Demi, Jill, Paivi 
 
Achilles B2: 
Ocker, Oscar, Lucas, Leander, Taufeique 
Kimberley, Lisanne, Stella, Malou, Lizzy, Elysha, Maleah 
 
Achilles C1: 
Bradley, Björn, Viggo, Aaron, Lucas H, Jim 
Manelle, Kiki, Bo, Sanne, Esmee, Tehzeeb 
 
Achilles C2: 
Teun, Thomas, Siemen, Joost 
Lena, Sofie, Jalien, Bregje, Resa, Liv, Malek 
 
Achilles D1: 
Dirk, Milan, Jens, Erik, Semm H 
Lynn, Lisette, Fleur, Layla, Britt 
 
Achilles D2: 
Lukas, Lars, Tim, Joe, Niels, Jim 
Donya, Lola, Joanne, Lianne 
 
Achilles D3: 
Sem M, Aiden, Jesse, Mika, Jez 
Imke, Fabienne, Sophie, Almes 
 
Achilles E1: 
Fedde, Xander, Noah, Roos, Noa 
 
Achilles E2: 
Luuk W., Luuk D., Jarmo, Mila, Soe 
 
Achilles E3: 
Owen, Vincent, Philène, Marley, Fiep 
 
Achilles E4: 
Jonah, Robin, Luc, Minka, Isa 
 
Achilles E5: 
Klaas, Tygo, Zinedine, Paschalia, Daniela 
 
Achilles F: 
Boris, Glen, Brandon, Thom, Hanna, Faylynn, Milou 
 
 
 

SeniorenFit start weer 
******************* 

 
Op dinsdagochtend (10-11u) en woensdagavond (19-20u) wordt de SeniorenFit weer opgestart. We doen onze 
oefeningen in de buitenlucht en houden daarbij rekening met 1,5m afstand. Dat betekent dus ook dat we in het geval 
van slecht weer niet naar 'binnen' (lees: sporthal/gymzaal) zullen verhuizen. Tot en met 14 en 15 juli zullen we wekelijks 
SeniorenFit aanbieden. In augustus/september zal het nieuwe seizoen starten. Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. 
 
Dank en groet, 
Tjitse 
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Foto van de Week (17) 
******************** 

 
Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. Met het oog op 
het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Herken jij iemand? Mail dan naar 
archief@hkvachilles.nl of laat het weten op Facebook.  
 
Ik moet even terugkomen op de foto van vorige week. Een prachtige trouwfoto met 12 jeugdige Achillianen en een 
prachtig bruidspaar is het middelpunt. De correctie is noodzakelijk omdat het hier gaat om het gelukkige echtpaar Jan 
en Tini Delcour. Via een buitenlandse bron werd ik hierover getipt. Rechter rij (2e van voren) is Sjoukje Pijpers en 
achteraan Ruud Heringa. Linkerrij 2e van voren is Peter Zoutendijk. Paula Wassenaar staat ook op de foto maar waar is 
voor mij nog de vraag. 
 
Deze week gaan écht terug in de tijd, een zwart-wit foto met 6 Achillianen die het naar hun zin hebben.  Locatie de 
Vlonder? Mijn inschatting is dat deze foto tussen 1968 en 1972 is gemaakt, maar correct me if I am wrong. Vier 
gezichten zijn herkenbaar, het meisje links heeft het goed naar haar zin en kijkt recht in de camera. Aan de slag, 
Achillianen. Laat mijn brievenbus weer volstromen. 
De Archiefcommissie 
 

Sellicha (17) 
*********** 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
Leeuwenkrabbels, Februari 1945                                                       ACHILLES-LIED 
(gezongen ter gelegenheid van het H.K.B.-kampioenschap op 12 mei 1929)  
Wijze: “De Vlaamsche Leeuw” 
Zij zullen hem niet temmen, 
Den fieren Achillesleeuw, 
Al dreigen zij zijn vrijheid 
Met kluisters en geschreeuw 
’t Zwart-wit gaat nooit ten onder 
Zal ook blijven bestaan 
De Leeuw moet eeuwig vechten 
Zal immer voorwaarts gaan. 
 
Refrein: Zij zullen hem niet temmen 
Zoolang Achilles leeft 
Zoolang de leeuw kan klauwen Bis 
Zoolang hij tanden heeft. Bis 
 
’t Verdedigen der kleuren 
Heeft hij steeds fier gedaan 
Hij deed er velen sneven 
Achilles zal nooit vergaan. 
De vijand trekt ten strijde 
Bevecht ons ieder jaar 
Wij lachen om zijn komen, 
D’Achillesleeuw is daar. 
Refrein 
 
Het strijdsein is gegeven 
Hij is het wachten moe, 
Met vuur in ’t oog van woede 
Springt hij den vijand toe. 
Valt aan met taai volharden 
Vecht tot ’t uiterst door 



 10
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 11
 

En zegepralend klinkt het 
In vijands angstig oor: 
Refrein 
 
Toelichting op het 1e couplet: Een verzoek van Achilles in vorige jaren gedaan om te kunnen promoveeren bij keuze, 
werd door het toenmalige HKB-bestuur afgewezen. 
 

 
 
Naschrift Dat is wel iets anders dan de huidige Achilles-yell, “loop, spring, vang, schiet..”etc . Lijkt mij niet eenvoudig 
om en masse met zijn allen dit Achilleslied een keer langs de lijn te zingen. Maar misschien is het wel een uitdaging voor 
Maya Seif om dit lied een keer live ten gehore te brengen op een of ander evenement? Als service de toonladder maar 
even bijgevoegd.  
 
 

Foto van de Week (18) 
******************* 

 
Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. Met het oog op 
het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Herken jij iemand? Reageer op 
Facebook of mail naar archief@hkvachilles.nl!  
 
De Foto van week 16 (die schitterende trouwfoto) heeft toch weer wat nieuwe informatie opgeleverd. Peter Zoutendijk 
Sr. staat links vooraan, een beetje verscholen, naast Paula Wassenaar met haar witte schoeisel. Aan de linkerzijde kijkt 
Ruud Heringa, vlakbij Paula, om het hoekje heen in de camera. 
 
Er komt nog een aantal FVDW afleveringen in juni en als het nieuwe seizoen begint, pak ik de draad weer op. Jullie 
zien drie personen op de foto, in het midden Hans van der Laan, Erelid en enorm betrokken bij de APC in de jaren 70 
en 80. Wie zijn de tafelgenoten links en rechts van Hans?  
 
De Archiefcommissie 
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Sellicha (18) 
********** 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
Leeuwenkrabbels, 7 Juli 1948      De J.A.V. 
33 Achillianen waren aanwezig toen Anton om kwart over acht de vergadering opende. In zijn openingswoord 
memoreerde hij het heengaan van Marie, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. De behandeling van de 
verschillende agendapunten had in een behoorlijk tempo plaats, en slechts enkele oratorisch aangelegde mensen namen 
het woord. Veel resultaat boekten niet, immers hun woorden vermochten geen invloed uit te oefenen op de diverse, 
door het oude bestuur, gestelde candidaten, zodat het nieuwe bestuur dus als volgt zal zijn samengesteld: 
Voorzitter: Leo Huisman, Abrikozenstraat 116a, tel339353; 
Secretaris: Hans Broers, Akeleistraat 61, tel.339953; 
Penningmeesteresse:Annie Sardijn, Roggeveenstraat 162, giro178155; 
Wedstrijdsecretaresse: Elly Boer, Pauwenlaan 103, tel. 338588; 
Commissarissen:Joop Slootweg, Mient 382, tel.398297; Jan Delcour, 3e Braamstraat 24; Wim Cammel, 3e Braamstraat 
12, tel. 395732; 
Twaalftal-commissie: Klaas Wassenaar, Harry Stempels, Elly Boer, Riekes Mulder, Annie Harmsen. Plaatsvervangend 
lid: Kees Putto. 
Materiaalcommissie: Rie Ingeneeger, Klaas Wassenaar en Edward Springer. 
Adspirantencomissie: Joop Slootweg, Klaas Wassenaar en Jaap Hebers. 
Kascommissie: Ina Visser en Theo Blok. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat de reglementherziening ongewijzigd werd aangenomen. 
 
Naschrift: Voorzitter Anton Hagen opende de JAV op 2 juli 1948. Interessant om deze namenlijst te bekijken. Annie 
Sardijn werd later Annie Broers, Annie van der Laaken heeft van alle huidige leden van Achilles de meeste jaren achter 
haar naam staan, Elly Boer en Jan Delcour zijn regelmatige reünie-bezoekers. De minuut stilte werd gehouden voor 
Erelid Marie Stempels-Piët, echtgenote van Harry Stempels (eveneens Erelid). Zij was van 1934 t/m 1936 voorzitter 
van Achilles. 
 

 

Oud-voorzitter Anton Hagen en zijn zoon Ton (1972, 50-jarig jubileum) 
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Foto van de Week (19) 
******************** 

 
Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. Met het oog op 
het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Herken jij iemand? Reageer op 
Facebook of mail naar archief@hkvachilles.nl!  
Een interessante foto! En waarom…. Omdat we naar mijn mening ongetwijfeld de wereldkampioen zijn als het gaat om 
de korfbaldrieling Ferdy, Jordi en Kelvin Hoekstra. De trotse coach is Arjen Laarhoven. Is dat Laurens Overwater, aan 
de linkerkant? Ik laat het weer aan jullie over. Succes! Volgende week de laatste Foto van de Week. De archivaris komt 
na de zomer weer terug.  
 
De Archiefcommissie 

 
Sellicha (19) 
*********** 

 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
Leeuwenkrabbels nummer 4, 48e jaargang 4 september 1985                 Veld verleggen 
Nogmaals wil ik de aandacht vestigen op het feit dat na iedere wedstrijd die op ons veld gespeeld wordt het veld 20 
meter verlegd moet worden. En daarbij het verzoek aan alle trainingsgroepen om de palen regelmatig te verzetten, 
vooral als het geregend heeft en de middenstrook, tussen de oude verlichtingspalen zo veel mogelijk ontzien. 
Zo spoedig mogelijk komt in de mast, het verst van de kantine verwijderd een zelfde soort armatuur + lamp als in de 
nieuwe palen zodat het veld dan ook ’s avonds optimaal benut kan worden. 
 
Naschrift Een groep Achillianen zal dit met verbazing te lezen...het veld verleggen, hoe bedoel je? Ons kunstgras kwam 
pas in 2001 en voor die tijd stond ons veld als één van de slechtste velden, de Haagse zandbak. Paar flinke buien en we 
hadden weer een afgekeurde wedstrijddag of training. Het leek er wel op of ALO (destijds ook een zandbak) en Achilles 
streden om de titel ‘Kampioen Afkeuringen van de afdeling Rijndelfland’.We praten trouwens over een tijdperk waarin 
we op het veld nog in drie vakken korfbal speelden dus de belasting voor onze grasmat was groot. 
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Opening kunstgrasveld door  wethouder Wilbert  Stolte, van links naar rechts Frans Cowan, Hans Lijmbach, 
een Achilles jeugdlid en Wout Broers (1 september 2001) 
 
 
 

Bierpakket 
********** 

 
Eiber-Borrelpakket voor Vaderdag of voor elk andere gelegenheid 
Speciaal voor Achillianen die onze club ook in deze tijden willen 
steunen!  
Voor 15 euro heb je een heerlijk borrelpakket , waarvan 7,50 euro 
naar de clubkas gaat.  
Het pakket bestaat uit 3 verschillende bieren van Eiber, een 
ambachtelijk gedroogde bierworst en een potje mosterd.  
Natuurlijk ook met wat leuke Eiber-goodies! 
 
Bestellen kan tot 19 juni 14.00 uur. 
Stuur een mail naar: kc@hkvachilles.nl 
 
Afhalen op zaterdag 20 juni tussen 10-12 uur op het veld (aldaar 
betalen met Pin) 
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Activiteiten Agenda Senioren 

26-06 
26/6 – 29/6 

JAV deel 1 
CR kamp 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
20 juni Bingo 
18 t/m 25 juli WAPC kamp 
 
 
 

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

 
De verjaardagen van deze week zijn niet allemaal op tijd doordat er vorige week geen krantje is 
verschenen. 
Op 3 juni was Naomi van Leeuwen jarig, zij is 15 jaar geworden. Op 5 juni waren Julian Sanches 
en Resa Knoester jarig. Julian werd 18 en Resa 13 jaar. 
Deze week is Bo Linse jarig, zij wordt 12 juni 13 jaar. 
Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd!!! 
 
 

AC 
*** 

 
 
Yes! We mogen weer! Kom naar onze Bijzonder BuitenGewone Bingo en neem je kleedje, 
stift en zangstem mee. Kruis de nummers aan, roep B I N G O en kies één van de mooie 
prijzen! Valse bingo???? Dan mag  je ons verblijden met 
een mooi (of vals) liedje. De bingo is buiten op het veld, 
met een beperkt aantal plekjes (25), dus geef je op tijd op 
via ac@hkvachilles.nl. Je krijgt een bevestiging als je bij de 
eerste 25 zit.  
 
Geen BUITENGEWONE Bingo zonder 
BUITENGEWONE OUTFIT, dus verras ons met jouw 
leukste bingo-outfit! 
 
De ballen! 
de AC 
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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; Stefania (S.R.) Di Lella 
 Abdijbrink 17 
 2553 GJ  Den Haag 
 Geb.datum: 13-09-2004 
 Tel: 070-3080965 / 06-20920932 / 06-54203975 (moeder) /  
 06-22491222 (vader) 
 
 Menno (M.H.) Exterkate 
 Saffier 2 
 2719 SM  Zoetermeer 
 Geb.datum: 21-04-2000 
 Tel: 06-41607389 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Mick van Nieuwenhuijzen 
 Yrsa Ravensbergen 
 Jaimy Trouwborst 
 Sophie Pasutto 
 Fayenna van Heemst 
 Milan van der Geest 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


