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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/B zaal 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D zaal 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail: majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F zaal 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@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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Laatste stand van zaken voortgang nieuwbouw HKV Achilles 
****************************************************** 

 
Het is inmiddels 5 december 2021 en de laatste maand van het jaar is aangebroken. 
“Normaliter” de maand van warmte, licht in het donker en samen zijn. Sinterklaas 
inmiddels vertrokken naar Spanje en Kerstmis en Oud en Nieuw volgen elkaar 
vanaf nu in hoog tempo op. Maar evenals vorig jaar is het voor ons allen weer onzeker van wat we wel en niet mogen 
en kunnen doen. Vooralsnog mogen we niets meer na 17.00 uur maar dat kan over twee weken zomaar weer anders 
zijn. Kortom niets is zeker en alles is onzeker… 
 
Maar niet onze nieuwbouw, want daar loopt het met hier en daar wat hobbels op rolletjes en worden vrijwel alle 
mijlpalen in de planning gehaald. En dat houdt voor ons in dat een oplevering van ons gebouwdeel zo rond eind mei 
2022 steeds haalbaarder wordt. En dat is voor ons allen goed nieuws in deze donkere tijden, ja toch?! 
 

 
Rechts toekomstige keuken en recht vooruit grote zaal met rechts achterin de schuifpuien naar galerij en terras. 
 
We hebben een aantal foto’s bijgevoegd die jullie een goede indruk moeten geven van de stand van zaken van maandag 
23 november j.l. En geloof ons: het gaat elke dag met grote stappen voorwaarts. Dus op het moment van schrijven is 
de bouw al weer verder gevorderd, maar je moet ergens de  stand trekken. Alle daken zijn inmiddels waterdicht en 
voorzien van tijdelijke afvoeren kan het regenwater (en dat valt veelvuldig en veel) niet meer zomaar het gebouw 
instromen. Dat is prettig want nog voor het kerstreces begint wordt de dekvloer gestort. Dus is alles erop gericht om 
alle  binnenwanden te plaatsen die daarmee maat geven aan de te leggen vloerverwarmingsslangen. Dit laatste is al 
gebeurd in de week van 30 november tot 3 december en dus gaat als alles goed gaat in de week van 6 december tot 13 
december a.s. de dekvloer gestort worden.  
 

 
Zicht op schuifpuien in grote zaal naar galerij. 
Rechts op de foto zie je de toekomstige  
hoofdingang van ons clubhuis. 
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Hier is links de keuken en rechts de gang gepland. Wanden volgen nog. 

 
Gang bij kleedkamers, rechts kleedkamers  
en douches. 
 

 
Doorgang van kleedkamer naar douche. 
 
Na het kerstreces dat begint op 25 december en duurt tot 9 januari a.s. gaat de aannemer verder met het bouwen van de 
resterende binnenwanden, het stellen van de binnen- en buitenkozijnen en het aanleggen van de werktuigbouwkundige 
(riolering, water, warmte en ventilatie) en elektrotechnische installaties. Uiterlijk direct na het kerstreces moeten we  
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onze stroomaansluiting aanvragen bij Stedin zodat we over ongeveer 16-18 weken stroom geleverd krijgen in ons 
gebouw. Water is kortgeleden bij Dunea aangevraagd. Voor alle duidelijkheid er komt geen gasaansluiting  meer in ons 
gebouw. We zijn daarmee vooruitlopend op “van het gas af” direct bij oplevering “all electric” zoals dat genoemd 
wordt. Wel zo duurzaam.  
 
Voorts zijn we nog bezig met de mogelijke aanschaf van zonnepanelen op ons eigen dak. Daartoe is een adviseur bezig 
met het opstellen van een plan van aanpak. Kortom als we straks terugkeren in onze nieuwbouw stappen we in een 
extreem veel duurzamer gebouw dan onze oude Vlonder. We stappen daarmee zomaar in een veel duurzamere 
toekomst. 
 
De eerlijkheid gebiedt ons om op te merken dat ons warme water (douches en keuken) nog wel via een kleine c.v. ketel 
die in de school hangt wordt aangemaakt. Dit is een zogenaamde “piekketel” die in extreme weersomstandigheden de 
warmtepomp (die ook in de school staat) helpt om de temperatuur onder die extreme omstandigheden op peil te 
houden. We maken daarmee zogezegd dubbel gebruik van dit “piekketeltje” en ook dat is duurzaam te noemen.  
 

 
Kleur metselwerk in jaren 30-stijl  
met een doorgestreken voeg. 
 
De werkgroep Nieuwbouw heeft inmiddels de vloerbedekking van de begane grond en de 1ste verdieping gekozen en 
deze is daarmee, gezien de lange levertijd, op tijd besteld.  
 

 
Rechts kleur en patroon vinyl vloerbedekking  
met linksboven de basis kleurimpressie  
van onze meubels in de grote zaal. 
 
Voorts worden er op dit moment definitief kleuren gekozen voor binnenkozijnen en deuren. Hierin sluiten we zover als 
mogelijk aan bij de kleuren die ook in de school De Vliermeent worden gekozen zodat er binnen een bepaalde eenheid 
ontstaat.  
Want we “delen” een heleboel zaken met elkaar, zoals de achteringang bij de gymzaal, de gang bij de achteringang en 
gymzaal, de gymzaal zelf, de gang van de kleedkamers en de kleedkamers zelf. Voorts zijn er twee ruimten in ons 
gebouw die eigendom zijn van SCOH en waar hoogstwaarschijnlijk 2Samen een naschoolse opvang gaat opzetten. 
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Deze onderhandelingen lopen nog tussen SCOH en 2Samen. In de uren dat 2Samen of De Vliermeent geen gebruik 
maken van deze ruimten kan Achilles hier activiteiten ontplooien. Dit houdt natuurlijk ook in dat we de komende 
maanden veel afspraken met SCOH, De Vliermeent en 2Samen zullen moeten gaan maken om straks als goede en zeer 
naaste buren met en door elkaar de gebouwen te kunnen gebruiken. Daartoe zal een soort van VVE worden opgericht 
waarin gebruik, onderhoud en schoonmaak nauwgezet geregeld zullen worden. Er is voor alle betrokkenen nog veel 
werk te doen op dit vlak. 
 
Dan nog ter afsluiting onze nieuwe vlonder die echt weer over het water komt te liggen. Want onze nieuwbouw staat 
nu niet meer óp het water maar erachter. En om niet altijd via de Jan de Wolfbrug te hoeven lopen naar de velden komt 
er ongeveer op de hoogte waar ons oude clubgebouw stond een vlonder over het water. Door middel van deze vlonder 
wordt het hoogteverschil tussen onze  nieuwbouw en het voetpad langs de velden opgelost. Deze vlonder wordt van 
beton en wordt pas in een later stadium prefab in het werk geplaatst. Afgezet met hekwerk en afgewerkt met houten 
delen hebben we dan een soort van podium voor onze kleedkamers en de trap naar de galerij liggen. Met enkele brede 
treden waar het met mooi weer goed zitten is voor ons allemaal. Een nieuwe “hangplek” lekker in het zonnetje daar 
waar we voorheen de oude bankjes voor de oude Vlonder hadden. 
 

 
De plek waar de vlonder moet komen te liggen. 
 
Het volgende bijpraatmoment volgt ongeveer eind januari a.s. En op dat moment weten we ook weer meer over 
voortgang van de planning en daarmee ook de voorlopige opleverdatum van ons nieuwe clubgebouw.  
Voor nu en voor zover dat mogelijk is een mooie, prettige, feestelijke maand december toegewenst. Tot in het nieuwe 
jaar waarin we hopelijk corona en haar dwingelandij kwijtraken en wij ons jubileumjaar waarin wij  “Achilles 100 jaar” in 
volle omvang, ongestoord én dat hopen we van harte met elkaar kunnen vieren. 
 
Namens het bestuur, 
 
Hans Lijmbach 
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Van de redactie 
************** 

 
Het laatste krantje van 2021 komt uit op maandag 13 december. Alles wat dit jaar nog in 
de Leeuwenkrabbels moet verschijnen graag op die dag voor 12.00 uur aanleveren. 
  
Het eerste krantje 2022 komt uit op maandag 10 januari. 
 
Alvast bedankt voor jullie bijdragen! 
 
De redactie 
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Activiteiten Agenda Senioren 

 
 

 
 

  

 
 

Uitslagen afgelopen weekenden 
**************************** 

 
Excelsior – Achilles  
Excelsior 2 – Achilles 2  
Achilles 3 – Oranje Wit 3  
Achilles 4 – RWA 2  
Groen Geel/IJskoud de beste -4 – Achilles 5 20-17 
De Meervogels 5 – Achilles 6  
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – KZ Danaiden A1  
Achilles A2 – Weidevogels A2 21-6 
Achilles B1 – Madjoe B1 12-6 
Achilles B3 – Excelsior B2 11-1 
TOP/LITTA C2 – Achilles C1 21-2 
Achilles C2 – Reeuwijk C1 8-7 
Weidevogels D1 – Achilles D1 4-10 
Twist D1 – Achilles D2 14-11 
Achilles D3 – De Meervogels D3 4-0 
RWA E1 – Achilles E1 11-11 
ONDO E2 – Achilles E2 3-14 
Achilles E3 – Olympia E1 5-3 
Achilles E4 – RWA E2 1-6 
Achilles E5 – Avanti/Post Makelaardij E7 1-3 
Die Haghe F1 – Achilles F1 8-2 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles B2 – Dijkvogels B2 (vorige week) 
Eindelijk mogen we weer onze eerste maar misschien ook laatste competitiewedstrijd spelen tegen Dijkvogels B2. Van 
tevoren hadden we geen idee wat voor team het was. Uiteindelijk bleek het team meisjesteam te zijn. Achilles begon 
veel sterker aan de wedstrijd dan Dijkvogels. We kregen al gelijk een aardige voorsprong en Dijkvogels wist weinig 
doelpunten te scoren. In de rust wisten we vrijwel zeker dat we dit makkelijk zouden kunnen winnen. Het einde van de 
wedstrijd zat er bijna op toen er iemand van dijkvogels, met al een gebroken elleboog, op de grond viel. Zij ging eruit 
waardoor de trainer van Dijkvogels zij dat de wedstrijd was afgelopen ook al hadden ze nog een minuut maar wel met 
12 punten achterstand. Achilles mooi met 14-2 gewonnen en daarmee dus ook de mooie 2 puntjes voor de competitie 
ook al is dit misschien de laatste wedstrijd 
 
Groetjes Lucas Latour 
 
Die Haghe F1 - Achilles F1 
We mochten vandaag tegen Die Haghe spelen in de middag. We hebben voor de wedstrijd de tactiek besproken in de 
kleedkamer, iedere speler had een eigen tip. Jase was van plan rustig te schieten en niet te wild. Dionne wilde goed bij 
haar tegenstander blijven. Brandon, als ik het nog goed weet, wilde ook anderen laten schieten. Jelte wilde schieten 
zonder tegelijk kunstjes te doen. Van Evi weet ik het niet meer maar ze ging goed haar best doen. En ik wilde goed de 
ballen vangen en afpakken.  
 
In de wedstrijd hebben we dat best goed gedaan. Alleen was Die Haghe iets sterker en feller. Ze waren ook iets langer. 
We hebben 2x gescoord maar helaas verloren. Sinterklaas zal wel heel trots zijn op ons want we hebben ons best 
gedaan. 
 
Groetjes van Milou 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week is er maar 1 jarig en dat is Lauren vd Woude. Zij wordt 11 december 8 
jaar. 
Van harte gefeliciteerd en een gezellige dag. 
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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: Joep van Stekelenburg (Achilleslidnr. 3156) 
 Olivia Jarmohamed (Achilleslidnr. 3157) 
 Arien van den Berg (Achilleslidnr. 2270) 
 
Bedankt als lid: Tessa Palstra 
 
Adreswijziging: Evy en Sem de Raad naar  
 Andrej Sacharowstraat 4 
 2552 HK  Den Haag 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles F1 – KCR F1 
  09.15 uur Achilles E4 – KCC/CK Kozijnen E3 
  09.15 uur Achilles E1 – Nieuwerkerk E1 
  10.15 uur Achilles D3 – Twist D2 
  11.15 uur Achilles D1 – Kinderdijk D1 
  12.15 uur Achilles C1 – Pernix C1 
  13.15 uur Achilles B2 – Valto B3 
  14.15 uur Achilles A2 – NIO A2 
  15.30 uur Achilles A1 – Vriendenschaar A1 
  16.45 uur Achilles 2 – VEO 2 
  18.05 uur Achilles – VEO 
 
 
Zondag Zuiderpark 11.05 uur Achilles 8 – KZ Danaiden 12 
  12.15 uur Achilles 5 – Die Haghe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 18 en zondag 19 december 
 
ALO – Achilles 
KZ / Thermo4U 4 – Achilles 2 
Achilles 3 – Vriendenschaar 2 
Achilles 4 – Albatros 2 
IJsselvogels 3 – Achilles 5 
Achilles 7 – Erasmus 3 
Refleks 6 – Achilles 8 
KIOS A1 – Achilles A1 
Nieuwerkerk A4 – Achilles A2 
Achilles B1 – Dijkvogels B1 
Trekvogels B1 – Achilles B2 
Achilles B3 – Refleks B2 
KVS/Maritiem C1 – Achilles C1 
Achilles C2 – Vriendenschaar C1 
Valto D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – ONDO D3 
RWA D3 – Achilles D3 
ODO E1 – Achilles E1 
Achilles E3 – KVS/Maritiem E3 
Maassluis E2 – Achilles E4 
Nikantes F1 – Achilles F1 
Achilles F2 – ONDO F2 
 

Za 18.30 uur 
Za 15.20 uur 
Za 17.45 uur 
Za 16.30 uur 
Za 18.00 uur 
Za 14.05 uur 
Zo 13.30 uur 
Za 14.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 13.00 uur 
Za 10.40 uur 
Za 12.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 14.30 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
 

Ockenburgh 
De Koog 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuidplas 
Zuiderpark 
De Altis 
Estafette 
De Kleine Vink 
Zuiderpark 
Zadkinehal 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
Vreeloohal 
Zuiderpark 
Rhoon 
De Hofstede 
Zuiderpark 
Olympia 
Het Sportgebouw 
Zuiderpark 

 
 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


