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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail:   
 tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@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 veld (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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Bijna terug naar het oude normaal 
******************************* 

 
Afgelopen zaterdag was Ahoy het decor voor de zaalfinale tussen PKC/Vertom – 
Fortuna Delta/Logistiek. Na een uitstapje van vier finales in Amsterdam werd de 
zaalkampioen weer gekroond in Rotterdam. Een goede zaak vond ik, nadat dit werd 
aangekondigd kort na de eindstrijd in de Ziggo in 2019 die Fortuna won. In Amsterdam ontbrak voor mij wat aan de 
'magie'. Ik moet zeggen dat ik slecht één finale (2017) heb bijgewoond in de zaal van de kabelaar, maar de grote 
hoeveelheid aan lege plekken aan de lange zijde (die netjes uit beeld bleef bij de samenvatting van de NOS), vond ik 
veelzeggend. De Papendrechters trokken deze 2021 editie aan het kortste eind, net als de laatste finale in Ahoy sinds het 
uitstapje naar de Bijlmer. Supporters van Joren en co. bleven gedesillusioneerd achter. 
 
Na 'We are the champions' stond bij de Papendrechters vast 'Zij maakt het verschil' van De Poema's op de playlist, 
want 17 van de 22 treffers uit de Drechtstreek kwamen uit handen van een dame. Sanne van der Werff legde er daar 
acht van in. Terecht ook dat ze 'player of the match' werd.  
 
De Delftenaren begonnen sterk met Joren die lekker aan het rebounden was. Met een kleine voorsprong ging Fortuna 
nog de rust in. Tot tien minuten voor tijd ging de boel gelijk op. Toen kreeg mejuffrouw Van der Werff het dus op haar 
heupen en nam Papendrecht voor het eerst een voorsprong van twee punten die het niet meer uit handen gaf. Voor een 
degelijke samenvatting verwijs ik je graag door naar korfbal.nl of eyecons.com (weken achtereen YouTube afgestruind 
naar livestreams, maar die vind je dus alleen nog op eyecons.com. Accountje aanmaken en je kunt ook genieten van een 
potje rugby, hockey, honkbal of basketbal). 
  
Als 11-jarig mannetje beleefde ik in Ahoy mijn eerste finale: Deetos tegen Oost-Arnhem vanuit het Dordtse vak. 
Omdat vaders sponsor was bij de voormalige grootmacht uit Dordrecht waren we met het gezin altijd wel verzekerd 
van een kaartje voor de finale in het Sportpaleis. Na het laatste fluitsignaal van Ton van der Laaken werd de ploeg uit 
Dordrecht zaalkampioen waarmee het gouden tijdperk van Deetos aanbrak met drie zaaltitels op rij (en nog een titel in 
'95 en zilver in '97). Voor Achillianen is 1992 uiteraard het ultieme hoogtepunt van Ahoy, maar als toeschouwer en ras-
Regenboger in deze tijd koesterde ik nog niet echt warme gevoelens voor clubs die niet in het rood-wit-blauw speelden 
(ook niet voor Deetos dus, waar ik wel ooit per ongeluk lid van ben geweest, maar da's een ander verhaal). Maar ik was 
er wel vast bij om dit historische moment van m'n toekomstige cluppie bij te wonen.  
 
In het Deetosvak heerste altijd wel een lekker sfeertje. Niet zo gek als je vaak de winnende partij was, maar er was ook 
altijd een dweilorkestje mee dat gedurende de hele wedstrijd voor ambiance zorgde. De Bloasbrothers. Naast de 
sponsoren waren ook de muzikanten in deze band zeker van een kaartje (de rest van de vereniging moest meedoen met 
de loting om in het verenigingsvak te komen). Als je samenvattingen terugkijkt op YouTube van finales in de jaren 90 
dan bestaat er een dikke kans dat je deze gasten hoort spelen. Toen ik wat ouder werd en de puberteit goed in was 
geslagen, werd Ahoy ook een plek om mensen van het andere geslacht te ontmoeten die toch al dezelfde hobby hadden 
en dé plek om stiekem biertjes te halen bij één van de barretjes (en dan wel half zat bij je ouders in de auto stappen 
alsof-die-niks-doorhadden want ja, je moet toch weer thuis zien te komen).  Ontmoetingsplek nummer één is natuurlijk 
vlak boven de eerste ring om daar na het bemachtigen van een biertje en gezelschap een sta-plekje te vinden aan de 
rand met uitstekend zicht op het veld en tegelijkertijd een refill binnen handbereik. Genoeg figuren ook die alleen 
uitzicht op de bar hadden op de finaledag (je weet wie je bent). 
 
En dan een paar minuten voor tijd verzamelen in de hoek van het veld in afwachting van het laatste fluitsignaal om het 
veld op te stormen om het landskampioenschap te vieren. Zijn er in 1992 Achillianen geweest die een stuk van de vloer 
hebben meegenomen? Bij mijn eenmalige bezoek aan het hoofdveld in 1998 toen zusje Daniëlle met Deetos A1 de 
finale won, werden maatje Alex en ik er door de beveiliging fijntjes op gewezen dat er nóg een wedstrijd gespeeld moest 
worden (randje veld, bijna in de coulissen, echt niet de middenstip ofzo, reserve tegeltje misschien?).  
Maar goed. Over de pauze-artiesten hebben we het dan nog niet eens gehad! 
 
Zaterdag was er geen 538 fieldlab experiment gekoppeld aan de finale. Geen publiek op wat luidruchtige reserves na. 
Geen rijkelijk vloeiende gezelligheid, maar een livestream vanuit een stil en donker Ahoy. Als dan ook nog eens de 
ploeg waarvan je hoopt dat die wint het onderspit delft dan is een terugkeer naar korfbaltempel Ahoy wel een beetje 
een ontnuchterende domper.  
 
Maar volgend jaar, als de IC's leeg zijn, iedereen z'n prikkie heeft genoten, zie ik uit naar een dampend Ahoy met 
dweilorkest en al. Op naar de nostalgie. Terug naar het oude normaal! 
 
 Erwin de Laleijne 
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Nieuw trainingsschema 
********************* 

 
Vanaf maandag 19 april is het nieuwe trainingsschema 
van kracht. Er kán buiten gesport worden, maar denk 
aan de coronamaatregelen. Bekijk het trainingsschema 
wanneer je wordt verwacht. Heb je een vraag over het 
trainingsschema? Mail dan even naar 
wedstrijdzaken@hkvachilles.nl Lees verder voor het 
trainingsschema en de coronamaatregelen: 
Coronamaatregelen 

• Kinderen tot en met 26 jaar kunnen buiten trainen. 
• Ook iedereen van 27 jaar en ouder mag buiten 

sporten: in viertallen en op 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

• Momenteel hebben we geen kantine, kleedkamers of 
toilet op het veld. Ga thuis naar de wc. 

• Pas hygiëne toe, desinfecteer regelmatig je handen. 
• Heb je (milde) klachten? Blijf thuis en laat je testen. 

Testresultaten wacht je thúis af. 
• Heeft iemand anders thuis klachten? Blijf ook dan uit 

voorzorg thuis, tot een negatieve testuitslag bekend is. 
 
Trainingsschema veld 
 
Selectie 1 + 2 Dinsdag 20.00 – 21.30* kunstgras 1 + 2 
 Donderdag 20.30 – 21.30 kunstgras 1 + 2 
 3 dinsdag 20.00 – 21.30 kunstgras 1 + 2 
  Donderdag 19.20 – 20.30 kunstgras 2 
 4 Maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
  Donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
 5 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
  Donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 2 
 6 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 
  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 – 20.00** kunstgras 2 
  Donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 1 
 A2 dinsdag 19.00 – 20.00** kunstgras 2 
  Donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 1 
 A3 dinsdag 19.00 – 20.00** kunstgras 1 
  Vrijdag 19.00 – 20.00 kunstgras 2 
 
 B1 dinsdag 19.00 – 20.00** kunstgras 1 
  Donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 
 B2 maandag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 
  Donderdag 19.30 – 20.30 kunstgras 1 
 
 C1 doinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
  Donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 
 C2 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 1 
  Donderdag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 
 
 D1 maandag 18.30 – 19.30 kunstgras 1 
  Vrijdag 19.00 – 20.00 kunstgras 1 
 D2 maandag 18.30 – 19.30 kunstgras 1 
  Donderdag 18.30 – 19.30 gras 
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 D3 maandag 18.30 – 19.30 kunstgras 2 
  Donderdag 18.30 – 19.30 gras 
 
 E1 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
  Donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
 E2 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
  Vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
 E3 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
  Vrijdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
 E4 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
  Donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
 E5 dinsdag 18.00 – 19.00 kunstgras 2 
  Donderdag 17.30 – 18.30 kunstgras 1 
 
 F1 dinsdag 18.00 – 19.00 gras 
  Vrijdag 18.00 – 19.00 gras (kunstgras ook beschikbaar) 
 
* 20.30 – 22.00 na avondklok 
** 19.00 – 20.30 na avondklok 
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UITNODIGING 
OFFICIËLE START NIEUWBOUW 

 
 

 
 

Na jaren van gespannen wachten is het dan 
eindelijk zover. De start van de verbouwing en 
nieuwbouw van cbs De Vliermeent en de 
nieuwbouw van hkv Achilles. 

 

Nu de sloper zijn werk heeft gedaan kan er 
begonnen worden met de nieuwbouw: meer 
lokalen voor De Vliermeent, een nieuwe 
kantine voor Achilles en een gezamenlijk te 
gebruiken nieuwe, grote gymzaal met 
kleedruimtes. 

 

 

Op woensdag 21 april zal wethouder Hilbert Bredemeijer (Onderwijs) het officiële startsein geven voor 
de bouw. 

 

Deze feestelijke gebeurtenis kunt u bijwonen via een live stream. Wij nodigen iedereen van harte uit om 
er op deze manier bij te zijn. 

 

Deze feestelijke gebeurtenis kunt u bijwonen via een live stream. Wij nodigen iedereen van harte uit om 
in te loggen. Daarvoor kunt u hier klikken. 
 

Natascha Nieuwenhuizen 

dir. cbs De Vliermeent 
 

Wout Broers 

voorz. hkv Achilles 
 

 

Woensdag 21 april 
 
14.45 uur start livestream 

met aftelklok 
 
15.00 uur welkom 

 
15.05 uur interviews/toespraken 

 
15.20 uur officiële handeling 

 
15.30 uur toast en afterparty met 
dj        Luca (groep 8a) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E7z71KFa0X0
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

Verjaardaghoekje 
*************** 

 
De jarige voor de komende 2 weken: 
Op 23 april hebben we 3 jarige. Quin den Hollander wordt dan 17 jaar en Soe en Mila Maas 
worden 9 jaar. Op 27 april 2 jarige: Kaj Labordus wordt 19 en Lizzy Mertens wordt 15 jaar. De 
laatste deze week is Leander Gerritsen, hij wordt 28 april 15 jaar. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. 
 



 13 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 14 
 

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 per 1 juli: Pauline Erkelens 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Estelle Arnts 
 
Aangenomen als lid: Dionne van Pesch (Achilleslidnr. 3131) 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
 
 
 
 
 
 
Hier het schema met de beschikbare tennisuren 
 
 15 april tot 1 juli 
Maandag 10.00 – 18.00 uur en van 20.30 – 22.00 
Dinsdag 15.30 – 18.00 uur 
Woensdag 12.30 – 22.00 uur 
Donderdag 15.30 – 17.30 uur 
Vrijdag 10.00 – 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 – 20.00 uur * 
zondag 10.0 – 20.00 uur 

* Mits er geen korfbalactiviteiten zijn gepland 
 
Vr.gr. 
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. 
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