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 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
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 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
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  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
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  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
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  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 

 



 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Van de redactie: het laatste krantje 4 
 
In memoriam Peter van Es 6 
 
In memoriam Jorrit van Giffen 7 
 
Van het Bestuur  9 
 
Van de Redactie 9 
 
TC Oefenprogramma 10 
 Nieuwe spelregels 11 
 
Van de KC 13 
 
Activiteiten Agenda Senioren 16 
 
WAPC-nieuws 17 
 Agenda 17 
 Verjaardagenhoekje 17 
 
AC  18 
 
Ledenlijst 21 
 
Tennis 22 
 
Inzamelingsactie´s 24 
 
 
 



 4 
 

Van de redactie: het laatste krantje! 
******************************* 

 
Op dit moment lees je het laatste hoofdartikel van dit vreemde seizoen, een rare, korfballoze tweede 
helft van zowel de zaal- als veldcompetitie. Ik wil jullie kort meenemen terug in het afgelopen 
korfbaljaar, om daarna ook weer met een goede blik vooruit te kijken. 
 
Meer dan een club! 
Sinds maart zien we elkaar allemaal niet meer zo geregeld. Dat maakt het soms lastig om de binding met je team en met 
de club te blijven houden en voelen. Nu het binnenkort weer mag, gaan we er als bestuur vanuit dat we dit met z’n allen 
weer gaan oppakken. Want Achilles is toch meer dan alleen een (korfbal-) club!? Op de website staat een omschrijving 
waar je je allemaal aan moet houden in de kantine/op het terras. Wij beloven dat er wat leuke dingen aankomen! 
 
Open brief aan KNKV 
We vragen aan het einde van dit seizoen wat extra aandacht voor onze A1. In een open brief aan het KNKV (zie bijlage) 
hebben wij als bestuur van HKV Achilles ons ongenoegen geuit n.a.v. de beslissingen ten ongunste van onze A1. 
Degraderen in de zaal én niet promoveren op het veld, een scenario waar we voorafgaand aan het seizoen allemaal niet 
vanuit gingen. Dit heeft binnen de A-selectie behoorlijk wat onrust gecreëerd. Voor aankomend jaar staat er een 
overgangsklasse waardige selectie en gaan we er met z’n allen tegenaan!  
 
Annie van Deventer beker 
De afgelopen maanden is het voor bijna al onze vrijwilligers een rustige periode geweest, totdat we afgelopen weken weer 
aan de bak mochten. Onder leiding van Sten Verleg heeft een grote groep vrijwilligers er de afgelopen weken voor gezorgd 
dat we het veld weer op konden. Met een hoop regels, lijnen, zeepsop, handalcohol én met 1.5 meter afstand werd er 
weer lekker getraind. De regels wijzigden vaak, maar niks was onze CoCo’s te veel. Een grote dank aan deze vrijwilligers, 
die de afgelopen digitale JAV dan ook de Annie van Deventer beker mochten ontvangen.  
 
Marketing & communicatie commissie 
De afgelopen 3 jaar ben ik met trots voorzitter (en bestuurslid) geweest van de marketing & communicatie commissie. 
Het waren mooie jaren met eigenlijk een vast groepje mensen om mij heen, maar omdat ik aankomend seizoen een 
opleiding ga doen en ik recent geswitched ben van baan, draag ik het stokje vol vertrouwen over aan Rinus Cost.  
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan zowel de kwantiteit 
als kwaliteit van de communicatie bij Achilles. Via de whatsappgroep ‘website Achilles’ is er het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld veel contact geweest met Desiree de Bruin, Erika Labordus, Joost van Soest en Jorrit van Giffen. Even last 
minute iets online plaatsen was voor geen van hen een probleem. En dat gebeurde zeker in tijden van COVID-19 en met 
de aanloop naar het 100-jarig bestaan heel veel. Er werd meegedacht, hergeschreven, er werden schema’s gemaakt. Niks 
was te gek voor deze groep. En dan kwamen de normale werkzaamheden (website, social media, krantje, teksten 
redigeren) er ook gewoon bij. 
 
Het respect en dank dat ik eigenlijk al 3 jaar heb voor dit groepje brengt me meteen bij behoorlijk verdrietig nieuws. 
Halverwege zondagmiddag ontvingen we het nieuws dat Jorrit, vader van Ivy en onze vaste webredacteur, op 26 juni is 
overleden. Voor meer informatie verwijs ik jullie door naar het IM, we wensen de familie (en de vrienden) natuurlijk héél 
erg veel sterkte!  
 
Volgend jaar! 
Volgend jaar staat Rinus aan het roer van de communicatie van de club. Via deze weg wil ik Rinus heel veel plezier en 
succes wensen het aankomende jaar. Gelukkig mag er weer vollebak gesport worden en ook de kantine is weer open. 
Binnen het veld is er geen 1.5 meter regel meer, maar buiten het veld verzoeken we je respect te hebben voor elkaar. 
Neem afstand, hou je aan de regels, zorg voor elkaar! 
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Het volgende krantje, de eerste van hopelijk weer een vol seizoen, komt uit op 18 augustus. Dit betekent dat de kopij 
aanstaande 17 augustus uiterlijk om 12.00 uur aangeleverd moet worden via website@hkvachilles.nl. 
 
Tot volgend jaar! 
Raquel 
 
 
Geachte heer/mevrouw,  
We leven in een bijzondere tijd. Het KNKV doet in deze tijd een beroep op haar leden en wij -in navolging hierop- op 
onze leden. Wij vragen onze leden om voorzichtig en zorgvuldig met de huidige situatie (crisis) om te gaan. Wij volgen 
richtlijnen op, schrijven protocollen, communiceren duidelijk, en nemen beslissingen. Wij kiezen koers en conformeren 
ons hieraan. De huidige crisis trekt een zware wissel op ons allen; in sportieve en maatschappelijke zin. Maar de crisis 
trekt vooral ook een zware wissel op alle vrijwilligers die in hun vrije tijd een vereniging ‘Corona-proof’ moeten maken. 
Om de rijen gesloten te houden hebben wij baat bij een consistente koers. Hierbij realiseren wij ons dat het kiezen van 
een koers pijn kan doen. Zo is gebleken bij onze A1. Achilles A1 staat ongeslagen bovenaan én vier punten los op de 
nummer 2 (de ploeg waar overigens ook al een returnwedstrijd tegen is gespeeld). Met nog zes wedstrijden te spelen is 
promotie naar de hoofdklasse zo goed als zeker. U besluit de veldcompetitie echter als niet-gespeeld te beschouwen. Wat 
betreft de zaalcompetitie. Achilles A1 staat op de ranglijst op een gedeeld 7e plaats in de hoofdklasse zaal. De beslissende 
competitiewedstrijd tegen directe concurrent Top/SolarCompleet A1 is geannuleerd als gevolg van de maatregelen die 
verdere verspreiding van het Coronavirus tegen moeten gaan. In de turbulente weken hierna besluit u om de op dat 
moment geldende tussenstand als eindstand te accepteren. Bovendien besluit u om promotie en degradatie in de 
zaalcompetitie toe te passen. Dit betekent dat Achilles A1 als gevolg van één teveel geïncasseerd tegendoelpunt degradeert 
naar de overgangsklasse. Notabene in een competitie waar nog tegen een directe concurrent zou moeten worden gespeeld. 
In uw reactie op ons eerder ingestuurde bezwaarschrift reageert u: “het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van 
maandag 11 mei de ingediende bezwaarschriften aangaande de afhandeling van de zaalcompetitie 2019/2020 behandeld. 
Besloten is om het gedane besluit in stand te houden.” Pijnlijk, maar ons inziens verstandig. Er is een koers gekozen en 
hier moeten we ons aan conformeren. Maatschappelijke gezondheid prevaleert boven sportieve ambities. Maar u zult ook 
beseffen dat de implicaties van uw besluit een beweging in gang zetten. Bij Achilles bijvoorbeeld zijn als gevolg van de 
besluiten twee spelers met hoofdklasse-ambities vertrokken naar een vereniging elders (uiteraard: uitkomend in de 
hoofdklasse). Als gevolg hiervan -en in de wetenschap dat Achilles A1 aankomend seizoen op overgangsklasseniveau 
acteert- hebben wij ook twee talenten vervroegd doorgezet naar de seniorenselectie. Met andere woorden; onze 
hoofdklassewaardige ploeg en onze hoofdklasse-ambities (A-junioren) zijn als gevolg van uw besluit in een tijdsbestek 
van twee weken geïmplodeerd. Ik wil benadrukken dat uw besluiten een enorme impact hebben gehad op onze spelers, 
onze trainers, onze vrijwilligers en onze vereniging in algemene zin. De onrust die hiermee gepaard is gegaan hebben wij 
proberen weg te masseren. Hierbij werden wij geruggesteund door een eenduidige uitleg en een consistentie koers vanuit 
het KNKV. Wij voelen ons nu echter in ons hemd gezet wanneer wij onder andere het volgende bericht langs zien komen: 
- “Naar aanleiding van een gesprek tussen afvaardigingen van het KNKV en verschillende verenigingen is inmiddels een 
bericht van het KNKV-bestuur ontvangen met het nieuws dat de degradatie van alle drie de ploegen is teruggedraaid.”. 
U begrijpt; dit kunnen wij niet rijmen. Met vereende kracht trachten wij koers te houden en in plaats van de eerder 
eenduidige en consistente koers lijkt het KNKV nu over te gaan op concessies. Dit doet pijn en dit kunnen wij niet goed 
uitleggen aan onze leden. Bovendien leidt dit opnieuw en geheel onnodig tot onrust. Wij plaatsen derhalve grote 
vraagtekens bij de willekeur, de gesprekken, en de uitzonderingen die op dit moment worden gemaakt en vragen ons 
ernstig af waarom Achilles A1 eerder kind van de rekening is gebleven. Indien u nu besluit om naar aanleiding van 
gesprekken concessies te doen -op welke grond en in welke vorm dan ook-, dan had u in een eerder stadium andere 
besluiten moeten overwegen (en nemen). Voor de goede orde zij het overigens opgemerkt dat wij geen beroep doen op 
precedent in welke vorm dan ook. Een loting om een plek in de hoofdklasse heeft eveneens niet onze voorkeur. 
Bovendien is het kwaad al geschied. Nu geforceerd een hoofdklassewaardige ploeg uit de hoge hoed tevoorschijn toveren 
gaat ons als verenging (zonder scoutingsapparaat) alleen maar nog meer pijn doen... Wij staan in ons hemd, met gebonden 
en lege handen, en voelen ons miskend.  
 
Hoogachtend,  
HKV Achilles 
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Peter van Es 
* 06-12-1951 – 22-06-2020 † 

 
Het bestuur ontving afgelopen zaterdag het treurige bericht dat oud-lid Peter van Es is overleden. Het bestuur wenst 
namens de gehele vereniging de familie veel sterkte en kracht toe in deze zware tijd.  
 

IN MEMORIAM 

 
Weer is een oude bekende, een trouwe Achilliaan, overleden. Zondag 21 juni overleed Peter van Es op 69-jarige leeftijd. 
Peter kwam bij Achilles via zijn kinderen.  
Barbara en Viola waren van jong af aan lid van de club en Peter en Elly waren altijd langs de lijn te vinden. Peter werd 
ook actief voor Achilles, niets was hem te veel. Hij werd bestuurslid en vervulde verschillende taken in de jaren 1990-
1994, de Leeuwenkrabbels Commissie en de Public Relations Commissie. 
Het 75-jarig jubileum in 1997 was één groot feest. Peter werd 2,5 jaar eerder gepolst om deel te nemen als lid van de 
Jubileum Commissie en dat deed hij op sublieme wijze.  
 
De vele nevenactiviteiten waren zeker aan hem besteed. Met name de tennisavonden doordeweeks en, als er geen 
korfbalwedstrijden waren in het weekend, werd er met een vaste groep getennist. Het fanatisme was groot, er werd op 
het scherpst van de snede gespeeld. Na gedane zaken werd er in de kantine geborreld. 
 
Klaverjassen en biljarten, dat was een kolfje naar de hand van Peter. Beide 
disciplines gingen hem goed af. Memorabel waren de kantinediensten van het 
vaste barteam als het eerste van Achilles in actie kwam. De harde kern bestond 
uit André Baars, Charles Disma, Rob Fink, Ton Hoogwater, Robert-Jan van Rijn 
en Peter van Es, een illuster gezelschap. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat Peter zeer nauw betrokken is geweest als 
begeleider bij de J1 met als kers op de taart de magistrale zege van Achilles J1 op 
PKC in Ahoy. De trotse vader die zijn dochter Barbara kampioen zag worden.  
 
Peter was een clubman in hart en nieren, een echte Achilliaan. We gaan hem erg 
missen en wensen Elly, Barbara, Viola en Robert en Kaj veel sterkte.toe. 
 
Het Bestuur 
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In memoriam Jorrit van Giffen 
 
Jorrit van Giffen overleden 25-05-1976   26-06-2020  
 
Het bestuur ontving afgelopen zondag het treurige bericht dat Jorrit van Giffen, vader van Ivy van Giffen, op 26 juni is 
onverwacht is overleden. 
Jorrit was jarenlang, ondanks dat hij geen lid was van HKV Achilles, volwaardig lid van de marketing en communicatie 
commissie.  
We wensen Paggy, Ivy en de rest van de familie heel veel sterkte deze komende tijd. 
 
Het bestuur 
 
 

 
 
 
  



 8 
 

 
 
 
 
 

 



 9 
 

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

 
Geachte leden van HKV Achilles, 
 
De 98e JAV was een bijzondere, want voor de eerste keer is deze Algemene 
Vergadering op digitale wijze gehouden. 
 
U had in groten getale ingestemd met de Jaarplannen, de Begroting en voorgestelde contributiebedragen en de 
voorgestelde kandidaten voor de diverse gremia binnen onze vereniging. Het daarvoor geldende quorum (55) is 
ruimschoots overschreden met 80 geldige instemmingen. 
 
Het voor het aanvaarden van Statuten en Huishoudelijk Reglement benodigde quorum (92) is echter nog niet 
bereikt. Aan de leden die nog niet hun instemming hebben gegeven, wordt daarom verzocht dit alsnog te doen. 
 
Zoals aangekondigd was er tijdens de on-line bijeenkomst GEEN ruimte voor discussies. Alle beslispunten waren immers 
al aangenomen. Had het dan zin om op vrijdagavond 2000 uur in te loggen op TEAMS ?   
Ongeveer 15 leden hadden dat gedaan en hebben kunnen luisteren naar onze voorzitter. 
Hij beantwoordde de vooraf ingestuurde vragen (zie de bijlage) en maakte "live" bekend dat de Annie van 
Deventerbeker is toegekend aan alle vrijwilligers die de steeds veranderende coronaprotocollen op vakkundige wijze 
hebben kunnen omzetten in praktische maatregelen. Daarmee konden al vanaf het eerste moment dat het mogelijk was, 
de trainingen en spelvormen worden hervat.  
 
Al met al duurde deze bijeenkomst ongeveer 15 minuten. Dank aan degenen (enkelen vanaf het strand) die op deze mooie 
avond de moeite hadden genomen om in te loggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arthur Bolder 
secretaris HKV Achilles. 
 
 
 

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

 
29 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 
*** 

 
Oefenwedstrijden! 
 
Ja, we mogen weer spelen! Om er een beetje in te 
komen, worden er oefenwedstrijden georganiseerd. 
De eerste wedstrijden zijn gepland en er staan nog 
opties uit.  Hou de website en de Leeuwenkrabbels 
dus in de gaten voor de laatste update!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Team Tegenstander Uit of thuis Datum Tijd 
Achilles B2 Die Haghe B2 Uit 4-jul  

Achilles D1 Die Haghe Uit 4-jul 10.00 
Achilles 1   15-aug  

Achilles 2   15-aug  

Achilles 3   15-aug  

Achilles A1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles B1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles C1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles 1 Tjoba 1 uit 29-aug  

Achilles 2 Tjoba 2 uit 29-aug  

Achilles 3 Tjoba 3 uit 29-aug  

Achilles 4 Excelcior 4 thuis 29-aug  

Achilles 6 Weidevogels 4 uit/thuis 29-aug  

Achilles 7   29-aug  

Achilles A1 HKV/Oe uit/thuis 29-aug  

Achilles A2 Tempo A2 Uit 29-aug 11.00 
Achilles A3 Pernix A3 UIT 29-aug  

Achilles B2 ALO B1 UIT 29-aug 13.00 
Achilles C2 Excelciortoernooi Uit 29-aug  

Achilles D1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles D2 ALO D2 UIT 29-aug 09.00 
Achilles D3 Excelciortoernooi Uit 29-aug  

Achilles E1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles E2 ALO E2 THUIS 29-aug 10.00 
Achilles E3 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles E4 ALO E3 THUIS 29-aug 10.00 
Achilles E5 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles F1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles 5 Zon ALO 3 THUIS 30-aug 10.00 
Achilles 8 zon   30-aug  

Achilles D1 ALO D1 Uit 2-sep  

Achilles E1 ALO E1 uit 2-sep  

Achilles F2 ALO F1 uit 2-sep  

Achilles B1 CKC Maassluis uit/thuis Trainingsavond  
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Achilles B2 Die Haghe B3   Trainingsavond  
     

Team Tegenstander Uit of thuis Datum Tijd 
Achilles 1   15-aug  

Achilles 2   15-aug  

Achilles 3   15-aug  

Achilles A1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles B1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles C1 Alsemleague thuis 22-aug  

Achilles 1 Tjoba 1 uit 29-aug  

Achilles 2 Tjoba 2 uit 29-aug  

Achilles 3 Tjoba 3 uit 29-aug  

Achilles 4   29-aug  

Achilles 6 Weidevogels 4 uit/thuis 29-aug  

Achilles 7   29-aug  

Achilles A1 HKV/Oe uit/thuis 29-aug  

Achilles A2 Tempo A2 Uit 29-aug  

Achilles A3 Pernix A3 UIT 29-aug  

Achilles B2 ALO B1 UIT 29-aug 13.00 
Achilles C2 Excelciortoernooi Uit 29-aug  

Achilles D1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles D2 ALO D2 UIT 29-aug 09.00 
Achilles D3 Excelciortoernooi Uit 29-aug  

Achilles E1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles E2 ALO E2 THUIS 29-aug 10.00 
Achilles E3 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles E4 ALO E3 THUIS 29-aug 10.00 
Achilles E5 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles F1 Excelciortoernooi uit 29-aug  

Achilles 5 Zon ALO 3 THUIS 30-aug 10.00 
Achilles 8 zon   30-aug  

Achilles B1 CKC Maassluis uit/thuis Trainingsavond  

Achilles D1 ALO D1 Uit ma of woe  

Achilles E1 ALO E1 uit/thuis ma of woe  

Achilles F2 ALO F1 uit/thuis ma of woe  
     

 
 

Nieuwe ‘spelregels’ per 1 juli 2020 
Het is fantastisch om te zien hoe spelers, trainers en ouders de afspraken tot nu toe naleven. 
Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid 
heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met 
algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker 
niet verdwenen. 

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport 
en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke 
adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen: 

 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
 Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). 
 Vermijd drukte. 
 Was vaak je handen. 
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Overige ‘spelregels’: 
 Per 1 juli geldt voor alle leeftijdsgroepen dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden 

hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 
 Voorafgaand en na afloop van de training of de wedstrijd, dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand 

tot elkaar te houden. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, in de kleedkamers en ook rond het sportveld. Voor sporten 
waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de 1,5 meter maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle 
activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine. 

 Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. Let op: Als er gebruik is 
gemaakt van bovenstaande voorzieningen, maak dan toilet, deurklinken etc. na gebruik schoon! 

 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.  
 Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek 

aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er 
buiten maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn.  

De coco’s zijn vanaf vandaag vrijgesteld van hun diensten, waarvoor grote dank! Maar daarvoor in ruil komt wel een vast 
contactpersoon t.b.v. de Corona-richtlijnen, namelijk Raquel Chapper. Voor vragen is zij bereikbaar via 
info@hkvachilles.nl. 
Voor nadere uitwerking en toelichting op de spelregels: zie Sportprotocol. 
Tip: Wil je in de zomer lekker blijven korfballen, kijk dan op #korfbalzomer voor KNKV-activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 

Van de KC 
********** 

 
Opstart kantine 

Per 1 juli kan de Achilles-kantine weer open. De kantinecommissie heeft de 
afgelopen dagen hard gewerkt om de kantine ‘Corona-proof’ in te richten. 
De boel is weer schoon gemaakt en we kunnen een (aangepast) assortiment 
bieden!  
Om de kantine ook ‘Corona-proof’ te houden, zijn de volgende richtlijnen opgesteld, 
naar aanleiding van de checklist: 
 Laat 1 persoon namens een groep bestellen. 
 Ontsmet bij binnenkomst je handen. Het pompje staat bij de ingang klaar. 
 Volg de aangegeven looproute.  
 Houd 1,5 m. afstand van elkaar. 

 Ga na ontvangst van je bestelling, zitten aan een tafel of  
 Verlaat de kantine via het terras.  
 Als er geen zitplaatsen meer zijn, verlaat dan de kantine via het terras. 
 Blijf niet staan aan de bar. 
 De tafels en stoelen staan op 1,5 m. afstand van elkaar. Zorg dat de onderlinge 

afstand ook zo blijft.  
 Betaal contactloos met pin of met clubcard. 
 Achter de bar: houd onderling 1,5 m. afstand. Bepaal bij drukte onderling je positie, verdeel de taken en maak 

afspraken met elkaar.  
 Bij het toiletblok is ruimte voor één heer en één dame tegelijk. 

Vergeet vooral niet te genieten van het feit dat we elkaar weer fijn kunnen ontmoeten, onder het genot van een hapje en 
een drankje! 
Achilles, meer dan een club…. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

22-08 JP Alsem League 29-08 Weekend 
Oefenwedstrijden 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 

 
 
AGENDA: 
18 t/m 25 juli WAPC kamp 
 
 
 

 
 

Het laatste krantje van het seizoen, dus een hele lijst met verjaardagen van alle kinderen die in de vakantie jarig zijn.We 
beginnen op 30 juni, dan wordt Olivia van Bleijswijk 16 jaar. Op 1 juni viert Robbin Noorlander zijn 20e verjaardag. Op 
2 juli feest voor Zoe Muller en Sofie Burnett. Zoe wordt 19 en Sofie wordt 12. Op 5 juli viert Jesse de Groot zijn 10e 
verjaardag. 7 juli viert Manelle Belarbi haar 12e verjaardag. 11 juni wordt Donya Zorgui 11. 14 juli viert Kimberley 
Vijverberg haar 15e verjaardag. 16 juni wordt Selene van Ee 20 jaar. 19 juli wordt Luc de Groot 8 jaar. 20 augustus wordt 
Yrsa Ravensbergen 17 en Jonah van Collenburg 8. 22 juli wordt Marley Jol 8 jaar. 26 juli wordt Mick Peeters 15 en Hanna 
Maessen 7 jaar.31 juli feest voor Milan Laarhoven, hij wordt dan 11 jaar. 2 augustus wordt Mira Pepe 16 jaar. 5 augustus 
viert Evi Aandewiel haar 5e verjaardag. 6 augustus viert Lucas Kuper zijn 11e verjaardag.7 augustus feest voor Bjorn 
Weerman, hij wordt dan 13 jaar. 8 augustus viert Layla Brenkman haar 11e verjaardag. 10 augustus wordt Aiden 
Soerodikromo 11 jaar. 11 augustus viert Jill Spies haar 16e verjaardag 13 augustsu feest voor Fedde Mosel, hij wordt dan 
9 jaar. 14 augustus feest voor Vincent Zoutendijk, hij wordt dan 8 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van!! 
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AC 
*** 

 
Allerbeste bingo-ers! 
 
Wat was het leuk om weer iets samen te kunnen doen. Saaie bingo's bestaan niet, en al 
helemaal niet bij Achilles! Helaas geen foute B I N G O (want dat woord mag je natuurlijk 
niet zeggen), maar er werd alsnog genoeg gezongen en gedanst   Super bedankt dat jullie 
er waren, de buren waren ook mee 
aan het swingen én er gingen heel 
wat winnaars met buitengewone 
cadeaus naar huis.  
 
 
De ballen!  
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 

 
Aangenomen als lid: Stefania De Lella (Achilleslidnr. 3109) 
 Menno Exterkate (Achilleslidnr. 3110) 
 Xander Gross (Achilleslidnr. 2886) 
 
Adreswijziging: Peter Frauernfelder naar: 
 Gantellaan 37 
 2681 LG  Monster 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
Beste tennisleden,  
 
Hierbij een nieuwsupdate vanuit de tenniscommissie. We bespreken hierin onder 
andere het nieuwe schema voor de tennisbanen dat volgende week maandag in gaat. 
 
We hopen dat jullie in de komende periode weer net zo enthousiast van de banen 
gebruik gaan maken als in de voorgaande periode. 
Na de zomer zullen we ook meer informatie geven over de verbouwingsplannen 
van de kantine en hoe we in de verbouwingsperiode aan een natje en droogje 
kunnen komen. 
 
Nieuwe schema reserveringen zomertennis 
In de zomerperiode (4 juli t/m 14 augustus) kunnen de banen bijna volop worden gebruikt voor het tennis. In 
onderstaand schema staat de indeling voor de komende periode. 
 

 4 juli t/m 14 aug. 
Ma 10.00 – 22.00 uur 
Di 10.00 – 18.00 uur 
Wo 10.00 – 22.00 uur 
Do 10.00 – 22.00 uur 
Vr 10.00 – 22.00 uur 
Za 10.00 – 17.00 uur 
zo 10.00 – 17.00 uur 

 
 
Dit houdt in dat er nu doordeweeks op alle avonden kan worden gespeeld behalve op de dinsdagavond. Dit vanwege de 
selectieteams die op de dinsdag zullen blijven doortrainen.  
 
Af en toe kan het nog voorkomen dat de banen verhuurd zijn aan een derde partij. In de komende periode is dat 
bijvoorbeeld overdag het geval op donderdag 30 juli en op dinsdag 11 augustus van 8:00 tot 16:00 uur. Ook hebben de 
basisscholen in de eerste twee weken van juli in principe overdag ook nog recht op de banen. We vragen komende week 
nog bij ze na op welke momenten ze deze nog denken te gaan gebruiken. Op die momenten is dus geen tennisreservering 
mogelijk. Dit hoeven jullie overigens niet te onthouden. Wij houden voor jullie in de gaten dat er geen dubbele reservering 
mogelijk is. 
 
Nieuwe vaste blokken in de avonduren tijdens de zomerperiode 
We gaan in de avonduren van het zomertennis naar een schema met twee blokken per avond: van 19:00 tot 20:30 en van 
20:30 tot 22:00. Hiermee sluiten we aan op de coronarichtlijnen van de KNLTB om met vaste tijden te werken, maar 
geven we iedereen wel de mogelijkheid om een lange partij te spelen. 
In de ochtend en de in de middag worden de banen veel minder vaak gebruikt en varieert de duur van de reservering 
sterk. Daarom zetten we overdag geen vaste tijdsblokken in, maar kunnen de banen naar wens worden gereserveerd.  
 
Jeugdintroducees spelen in de zomerperiode overdag gratis met een bestaand lid 
In de zomerperiode zullen we als tenniscommissie coulant omgaan met jeugdige tennissers die overdag met een lid van 
Achilles-tennis willen spelen. We willen hiermee stimuleren dat de jeugd genoeg in coronatijd beweegt en dat meer 
mensen kennis maken met tennis. Dit aanbod geldt voor alle dagen en uren van de week, met uitzondering van de 
doordeweekse avonden.  
 
Jaarplan tennis 
Tijdens de afgelopen ALV zijn de commissies voor komend seizoen weer vastgesteld. Als tenniscommissie blijven we 
komend seizoen ongewijzigd: Lizette, Roelie, Ed en Sjoerd.  
We hebben ook nagedacht over onze doelen voor komend jaar. Centraal doel van ons is bij jullie, de tennisleden, te 
inventariseren of er behoefte is aan extra activiteiten buiten de vrije speeluren. Onder normale omstandigheden 
organiseren wij ieder jaar twee leuke dubbeltoernooitjes. Maar wij zijn dus benieuwd of wij ook meer voor jullie kunnen 
doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een periodieke toss-avond, een dubbelcompetitie op verschillende niveaus, of tennis-
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clinics. Om te leren of er daadwerkelijk behoefte is aan extra activiteiten zullen we na de zomer een kleine enquête naar 
jullie uitsturen. 
Tenslotte streven we ernaar om het ledenaantal dit jaar in ieder geval op peil te houden en dat alle leden met plezier naar 
de tennisbaan komen.  
 
Voor vragen en opmerkingen of voor het reserveren van de banen kunnen jullie nog steeds bij ons terecht via: 
tennisinfo@hkvachilles.nl 
Vr.gr. Lizette, Roelie, Ed en Sjoerd 
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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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


