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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@swsdh.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 
 Margot van Loon 
 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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Scheidsrechters op de velden E tot L, u mag wisselen! 
************************************************ 

 
Als je een beetje mazzel hebt, dan heeft jouw vader of moeder zo’n luxe SUV. Hoog 
boven het andere gepeupel verheven verdrijf je de tijd tot aan de wedstrijdhal op de 
tablet aan de achterkant van de hoofdsteun. Als je helemaal in opperste rust op jouw 
wedstrijdbestemming wilt aankomen moet je natuurlijk kiezen voor een plaatsje in de fluiterstille EV van een van de 
ouders van je teamgenootjes. Het vierwielige vervoer is tegenwoordig van hoog niveau. Jazeker, vroeger waren er ook 
auto’s om alle Achilliaantjes naar hun korfbalwedstrijden te vervoeren, maar nog daarvoor en dan praat ik over de begin 
jaren 70, werd toch bijna alles gefietst.  
 
Of je nu thuis of uit speelde: dat was om het even, want alle pupillen 
en aspirantenwedstrijden werden afgewerkt in de veilinghallen ABC 
van Poeldijk in het Westland. Ik zag er altijd enorm tegenop. De tocht 
van 10 kilometer enkele reis kende vele ontberingen, zoals 
teamgenootjes die niet zo goed konden sturen, lekke banden, ketting 
eraf, standaard heen en terug wind tegen, regen, sneeuw, hagel en ijzel. 
Dat laatste was vroeger nog wel eens het geval en dan kon je je lol op. 
Ik denk dat de kangoeroes van nu niet eens weten wat ijzel is. Iets met 
opwarming van de aarde.    
 
Met meestal dooie vingertoppen, of als het wat minder koud was, dan 
toch zeiknatte gympen van de regen, betraden mijn teamgenootjes en 
ik dan die verfoeide veilinghallen voor onze wedstrijd. Tijd om op te 
warmen zou je denken. Niet echt, want een paar duizend vierkante 
meter veilinghal verwarmen zou gelijk staan aan het gasverbruik van 
alle huishoudens in de Vruchtenbuurt voor een etmaal. Als het buiten 
vroor, dan zag je de adem van druk coachende trainers naar het plafond kringelen. Dus met kouwe jatten het veld in, 
althans wat daarvoor doorging. Bedenk een enorme lap asfalt met mega veel lijnen op de grond (want ook voetbal- en 
handbalbelijning etc.) die niet altijd goed zichtbaar waren, doordat er doordeweeks bloemkolen en tomaten werden 
ingereden door de heftrucks en vrachtwagens.  
 
Ook herinner ik me de kakofonie van geluiden. Ga maar eens proberen hoe het klinkt om met 20 wedstrijden tegelijk in 
een ruimte met akoestiek nul goed te horen of het fluitsignaal nu van jouw scheidrechter kwam of van het veld naast je. 
Tussen de lijnen van elk veld stonden toeschouwers. Als er een bal uitging en op een ander veld belandde, dan kon het 
soms 2 minuten duren voor je de bal weer terug had en dat was dodelijk als je achter stond, want de centrale melding van 
begin, rust en eindsignaal was onverbiddelijk. Als het je lukte wat warmte in de ledematen te krijgen door inspanning of 
spelvreugde was het goed te doen hoor, maar het was wel zaak om op je benen te blijven staan, want een schuiver door 
een uienschil of geplette pieper lag altijd op de loer. Dan was je de Sjaak hoor. Ellebogen, knieën en heupen waren de 
ledematen die vaak geschaafd uit de strijd kwamen. Je kon dan bij de dienstdoende zaalwacht (die doordeweeks de 
veilingklokmeester was) een pleister met jodium halen. Met een rokende drol in z’n mond smeerde hij het schuurpapier 
verder open en je was pas klaar als je een paar Benny Hill klapjes op je hoofd had gekregen. “Zo knul en nu even blijven staan 
hoor”.   
 
Een nare eigenschap van asfalt is dat dat spul geen enkel glijmoment toestaat. Kortom, hét recept voor enkel of kniekrak. 
Na twee keer een enkel te hebben gekneusd was het tijd voor innovatie. Mijn goede vriend Frits en ik sloegen onze 
spaarvarkens stuk om naar Excelsiorsport in de Weimarstraat te tuigen en daar een paar Adidas “Abdul Jabbar’s” aan te 
schaffen. Abdul Jabbar was een verdienstelijke basketbalspeler die zijn naam aan een hoge sportschoen had verbonden. 
Ze waren blauw suède, roken (nog ongebruikt) naar je eerste echt trotse bezit en ze stonden in de doos onder mijn bed. 
Gymschoenen waren in die tijd laag, vormloos en zwart of wit. Het laat zich dus raden dat we veel bekijks hadden. We 
waren uniek, nog nooit vertoond. De toegeworpen blikken en woorden hielden het midden tussen nieuwsgierigheid, spot 
en afgunst. Of wij wel begrepen dat korfbal geen basketbal was… Maar mooi dat de enkeltjes nu heel bleven. 
 
Wees maar blij met die verwarmde autostoelen onder je gat en die mooie korfbaltempels van nu.  Hoe episch de verhalen 
van vroeger ook zijn, het is nu 100 x beter. Ik wens alle Achillianen een mooi zaalseizoen. 
 
Peter Frauenfelder  
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Activiteiten Agenda Senioren 

26 nov JAV 11 t/m 20-11 Haagse Korfbaldagen 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Helaas, geen verjaardagen dus ook geen feestjes!!! 
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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: Joep (J.) van Stekelenburg 
 Den Haag 
  
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Gaslaan 09.00 uur Achilles E2 – Maassluis E1 
  09.00 uur Achilles E3 – Maassluis E2 
  10.00 uur Achilles D3 – KIOS D3 
  11.15 uur Achilles D1 – KIOS D1 
  12.30 uur Achilles B3 – KIOS B2 
  13.34 uur Achilles B2 – Dijkvogels B2 
  15.00 uur Achilles 3 – KVS 3 
  16.15 uur Achilles A2 – Die Haghe 
  17.30 uur Achilles B1 – KVA B1 
  18.45 uur Achilles 4 – Die Haghe 3 
 
Zondag Zuiderpark 11.15 uur Achilles 8 – Die Haghe 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Oefenschema (Zaal) 
 
Het veldseizoen zit er op, tijd om ons klaar te maken voor het zaalseizoen. Vanaf 11 november starten de eerste 
oefenwedstrijden. Zet ze in je agenda en houd de website bij voor nieuwe updates. Let goed op de sporthallen: 'thuis' 
betekent soms ook de Gaslaan! Onderstaand schema geldt vanaf maandag 15 november. 
 
Team Tegenstander  Sporthal  Dag  Tijd   Scheids  
1  Maassluis 1  Thuis  15/11  20.45   

Sportcampus 
Breedtehal A  

1  Halve finale?  HKV/OE  18/11 
1  Finale?     HKV/OE 20/11 
 
2  Refleks 2  Uit   20/11  14.00  
3  Phoenix 2  Uit   16/11  19.45 

de Veur   
3  KVS 3   Thuis  20/11  15.00 

Gaslaan 
4  Die Haghe 3  Thuis  20/11  18.45    Alex B. 

Gaslaan  
6  Thor 2   Uit  20/11   15.00  

Riederpoort 
Barendrecht   

7  Avanti 8   Uit   20/11   15.30   
       
8  Die Haghe 6  Thuis   21/11  11.15   Niels 

Sportcampus 
Breedtehal B   

 
 
Team Tegenstander  Sporthal  Dag  Tijd   Scheids  
A1  Haagse Korfbaldagen (van 11 tot en met 20 november) 
Kwartfinale Haagse Korfbaldagen 
A1  Madjoe A1  Thuis  15/11   19.15 

Houtrusthal    
A1  Halve finale?      17/11       
A1  Finale?       19/11       
       
A2  Die Haghe  Thuis  20/11  16.15   Mark 

Gaslaan   
       
B1  KVA B1  Thuis  20/11  17.30 

Gaslaan  
B1  Maassluis B1  Uit  24/11  19.00 

Weth. Smithal  
B2  Dijkvogels B2  Thuis  20/11  13.45   Marinus 

Gaslaan   
 B3  KIOS B2  Thuis  20/11  12.30   Niek 

Gaslaan   
C1  KCC C1  Uit   20/11        
C2  KVA C2  Uit   20/11       
D1  KIOS D1  Thuis  20/11  11.15   Timme 

Gaslaan   
D2  Dijkvogels D1  Uit  20/11  11.05 

Maasdijk 
L. Kruisweg  

D3  KIOS D3  Thuis  20/11  10.00 
Gaslaan   
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Team Tegenstander  Sporthal  Dag  Tijd   Scheids  
E1  Dijkvogels E1  Uit  20/11  10.00   

Maasdijk 
L. Kruisweg 

E2  Maassluis E1  Thuis  20/11  09.00   Susan 
Gaslaan    

E3  Maassluis E2  Thuis  20/11  09.00   Damien 
Gaslaan   

E4  Dijkvogels E2  Uit  20/11  10.00 
Maasdijk 
L. Kruisweg 

E5  Dijkvogels E3  Uit  20/11  09.00 
Maasdijk 
L. Kruisweg 

F1  Dijkvogels F1  Uit  20/11  09.00 
Maasdijk 
L. Kruisweg 

F2  Maassluis F3  Uit  20/11  09.00 
Olympiahal   
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Volgende week  
 

   

 
 
ZAALDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
 
 
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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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
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. 
 
 

 
Inleveren frituurvet 

****************** 
 
Je gebruikte frituurvet inleveren op Achilles kon altijd al, maar nu doen we het inzamelen van gebruikt frituurvet/olie in 
samenwerking met Green Oil Recycling. Frituurvet is een waardevolle grondstof voor o.a. biobrandstof. Omdat het een 
waardevolle grondstof is krijgen wij als club een vergoeding als wij dit inzamelen. Recyclen is goed voor het milieu, het 
inzamelen levert Achilles een zakcentje op én Green Oil Recycling doneert 10% van de opbrengsten aan het door ons 
gekozen goede doel: Stichting Semmy! Win-win-win-situatie dus! 
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