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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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Bevestigd - Achilles… meer dan een club! Deel 2 van 3 
************************************************* 

 
Artikel deel 1 van mijn avonturen bij Achilles eindigde een half jaar na de start van 
mijn tweede seizoen. En vanaf daar pak ik ‘m in deel 2 weer op. Want dat het 
korfballen bij Achilles één groot feest is, dat is inmiddels wel duidelijk geworden. Maar Achilles is nog zoveel meer dan 
alleen trainen en wedstrijden spelen. Als je door de coronamaatregelen niet meer mag korfballen en niet zo goed bent in 
stilzitten, dan word je al snel creatief. 
 
En als je net zoals ik niet zo goed niks kunt doen, dan ga je nog extra je best doen om van alles te regelen ook. Zo 
stonden we al vrij snel met Achilles 1 te padellen op de nieuwe padelbanen naast de Hellashal. Twee banen gereserveerd 
voor de spelers en speelsters, maar in de app hadden we al duidelijk gemaakt dat Daniëlle en Glenn ook in sportieve 
outfits werden verwacht. Hadden we dat nou maar niet gezegd...  Deze doorgewinterde tennis-enthousiastelingen 
sloegen de jonkies in het eerste half uur behoorlijk van de baan. Dat konden wij natuurlijk niet laten gebeuren. Koppen 
bij elkaar en geconcludeerd dat we Daniëlle en Glenn niet op techniek konden pakken, maar zeker wel op 
loopvermogen. Moeilijke en gevarieerde ballen slaan, geheim wapen 'panter' Rick Pot aan het net gezet en eindelijk na 
drie kwartier spelen, werd er gewonnen van de staff. Een super gezellige avond zonder korfbal, maar wees eerlijk: als je 
zo’n leuk team hebt dan maakt het ook niet uit wat je met z’n allen doet.  
 
Een paar maanden later was het eindelijk weer zo ver. Er mocht 
weer getraind worden! Groot nieuws, groot feest, maar helaas 
niet voor iedereen. Sporters tot 27 jaar oud... doei doei Cliff en 
Marit, haha. Maar de staff en de club waren er na 3 weken wel 
klaar mee en besloten dat wij ‘oudjes’ gewoon weer mee 
mochten doen. Dat was leuk! Helaas volgde in dezelfde week 
ook minder leuk nieuws binnen de selectie. Voor Pepijn en 
Marlou brak er een moeilijke en onzekere periode aan. 
Zichtbaar aangeslagen begonnen we aan onze training, waar we 
tussen het trainen door als snel besloten dat er iets voor deze 
twee toppers en hun families geregeld moest worden. We 
creëerden een speciaal familie de Reu en een familie van Loon 
‘3-gangen menu’ wat ze thuis met elkaar klaar konden maken. 
Carpaccio met truffelmayonaise en rucola vooraf, zelfmaak 
pizza van bloemkoolbodem met toppings naar keuze als 
hoofdgerecht en een tiramisu en lekkere koekjes als toetje. 
Daarbij natuurlijk ook lekkere biertjes, wijntjes en alcoholvrije 
versnaperingen toegevoegd. Ook geblesseerde Dylan kreeg een 
pakketje namens de selectie: 6 speciaalbiertjes om zijn enkel zo 
goed en snel mogelijk te laten genezen! Bezorgdienst Romy & 
Marit zorgde ervoor dat alle pakketjes en boodschappenmanden 
netjes werden bezorgd en de blije koppies van onze 
teamgenoten waren onbetaalbaar.  
 
Oh ja, dit stukje mag ik zeker niet vergeten. Omdat de staff het zo tof vond dat we dit wilden regelen, wilde zij ook 
graag hun steentje bijdragen. En hoe! Er zat nog wat geld in de selectie spaarpot, maar niet genoeg voor alle cadeaus. 
En daar zijn ze weer hoor: Bas en Bart met hun supermancape, voor als u het even niet meer weet. Zij doneerden wat 
euro’s en ook de andere staffleden maakte een mooi bedrag over zodat ook na deze cadeautjes de selectie spaarpot weer 
goed gevuld was. Wat was de titel van dit stuk ook alweer? Juist. Bevestigd: Achilles… meer dan een club! Wat een 
geweldige groep mensen met het hart op de juiste plek! 
 
In de periode hierna leek alles langzamerhand weer normale vormen aan te nemen, zo ook bij Marlou en Pepijn. Er 
mocht weer door iedereen worden getraind en het was zelfs mogelijk om weer wat wedstrijdjes (onderling) te gaan 
spelen. De staff besloot om de laatste drie weken van het seizoen te gebruiken om de selecties te maken voor het 
nieuwe seizoen. Dit viel even rauw op ons dak, maar hierdoor werd er al voor de zomervakantie een hoop duidelijk 
zodat we goed voorbereid aan de oefenperiode konden beginnen. Pizza en cadeautjes voor de staff sloten dit gekke 
seizoen af.  
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Maar... waar het seizoen eindigt, eindigen de 
activiteiten bij Achilles natuurlijk nog lang niet. 
Voor de jeugd onder 18 jaar was er de 
mogelijkheid om mee te doen aan de mini-
competitie in de buurt. En niet veel later was het 
ook weer mogelijk om mee te doen aan het 
schutterstoernooi. Na bijna 2 seizoenen bij 
Achilles vond ik het wel weer tijd voor het echte 
werk. Een eigen team trainen en coachen. Een 
super leuke groep toppers die het komende 
seizoen uit mochten komen in het hoogste 
juniorenteam van de club: Achilles A1. In m’n 
eentje zou het praktisch wel lastig worden in 
combinatie met de wedstrijden van de Achilles 
selectie, dus we moesten op zoek naar een 
tweede coach. Veel contact gehad met Linda, 
maar ook met andere leden van de TC. Zo zat ik 
op een avond te appen met Dylan. Hij vertelde 
dat ze druk op zoek waren naar een tweede trainer. Toen dacht ik: ‘Ik vraag het gewoon’. Yo Dyl, waarom kom jij de A1 niet 
samen met mij doen?’. Daar moest Dylan even over nadenken... maar iets minder dan een week later appte hij mij al: ‘Yo 
Maar, waarom ook eigenlijk niet?! Let’s do this!’. Zo gezegd zo gedaan en zo ontstond een heel fijn trainersduo met een hele 
fijne groep korfballers en korfbalsters van 16 tot 18 jaar oud. De eerste trainingen waren even aanpoten, want zo 
fanatiek als Dylan en ik beide zijn, zo fanatiek moeten de A1’ers natuurlijk ook worden. Haha, niet helemaal waar 
natuurlijk, maar we willen wel het uiterste uit deze groep halen. Hard trainen, maar ook ruimte voor gezelligheid en ook 
een stukje eigen inbreng. Dylan en ik hebben niet zo veel van elkaar nodig om te snappen wat we bedoelen en ook de 
A1’ers gingen dit steeds beter begrijpen. De minicompetitie werd dan ook als kampioen afgesloten in drie wedstrijden 
waarin we steeds beter gingen presteren. De laatste wedstrijd tegen KVS A1 was er ééntje voor in de boeken. Publiek 
was weer toegestaan, het was heerlijk weer en alles leek onze A1-toppertjes te lukken. Een doelpunten festijn wat niet 
leek te stoppen. Wat was dit een ongelofelijk leuke dag en wat was ik TROTS! Dit belooft een mooi seizoen te worden. 
Een weekje later mochten we los voor het schutterstoernooi. Samen met Danique verscheen ik aan de start. En 
natuurlijk is dit toernooi voor de gezelligheid, maar hallo we moeten wel even laten zien wat we in huis hebben! De 
eerste ronde schoten we, ondanks Danique haar lamme armpje, veel raak. Met de net-gevaccineerde-arm van Danique 
zat het dus wel goed en daardoor werden we weer veel te fanatiek. We bleven winnen en kwamen uiteindelijk in de 
finale. In denk dat de druk ons toen te hoog is geworden, want er gingen met schoten mis dan raak. Misschien kwam 
het ook wel door de intimiderende tegenstanders Jeanet en Rinus. HUP broer en zus, terechte winnaars van het 
toernooi!  
En toen... de allerlaatste activiteit van het seizoen: de kampweek. Ik had de eer om op donderdag het spel ‘levend 
Kolonisten van Catan’ te spelen met alle kampgangers. Een appje van een onbekend nummer wat later uiteraard gewoon 
een bekende was: Audrey: Hey Marit, wil jij een dagje helpen met kamp? Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Tuurlijk 
kom ik een dagje helpen. Meteen stuurde ik het leukste spel uit mijn kampspellen assortiment naar Audrey toe en zoals 
eigenlijk altijd bij Achilles gebeurt: meteen enthousiast. ‘Wat heb je nodig? Hoeveel? Wanneer? Wij regelen het voor je.’ Fijn zeg! 
Zo gezegd, zo gedaan en toen ik twee weken later ’s ochtends vroeg aanwezig was op het Achillesveld, stond er al vrij 
snel een fantastische crew klaar om mij te assisteren. Dankzij deze helden en heldinnen stond het spel in een mum van 
tijd klaar en had iedereen een rol te pakken die hem of haar goed paste. Romy & Noa als dreamteam van het ridder 
strijdveld, de nodige leuke valsspelers (Rianne en Kelly) op de verschillende kolonies en mijn favoriete onuitputbare 
mannen (Simon & Tjitse) stonden klaar met een hun waterpistolen om hun rol van struikrover zeer serieus te nemen. 
En dan denk je het allemaal goed geregeld te hebben,  gaat er na 5 minuten al een waterpistool kapot. Slecht spul, 
overenthousiaste struikrovers, fanatiek rennende kinderen, zeg het maar. Maar als dit de reden van een kapot 
waterpistool zal zijn, dan mogen er van mij nog wel 30 waterpistolen sneuvelen. Gelukkig was de hulp nabij, de vader-
struikrovers wisten thuis nog wel wat waterpistolen van hun kids te vinden en tijdens het wisselmoment sjeesten ze 
even heen en weer. Opgelost. Want zo gaat het altijd bij Achilles; we lossen het gewoon met z’n allen op!   
 
Marit Foppen 
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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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TC 
*** 

 
LET OP WIJZIGING WEDSTRIJDSECRETARIAAT 
We doen aan een fantastische teamsport waar je eigenlijk niet voor afbelt maar we 
begrijpen best dat het soms niet anders kan. De (meeste) ploegen zijn dit jaar dun bezet zijn dus graag alleen afmelden 
als het echt niet anders kan! 
Mocht je nu al weten dat je (of uw kind) er een weekend niet bent (is), dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. 
Afbellen kan tot uiterlijk de donderdag voor het betreffende wedstrijdweekend. 
 
Afmelden kan bij: 
A en B jeugd  Ilonka van Hagen (06-11525739)  ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
C en D jeugd  Majka Deurloo (06-48530996)  majka.deurloo@hkvachilles.nl 
E en F jeugd  Nicole Brusse (06-38510123)  nicole.brusse@hkvachilles.nl 
 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
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PR-ubriek 
********* 

 
Actos Groep nieuwe sponsor van Achilles! 
 
Samen bereik je meer! Per 1-1-2022 heeft Achilles er officieel een nieuwe sponsor 
bij: de Actos Groep (www.actosgroep.nl). De komende drie jaar zullen zij de teamsponsor zijn voor het derde van 
Achilles. Dankzij Peter Frauenfelder is de sponsorcommissie op het spoor gekomen van deze, toen nog, potentiele 
sponsor. Tijdens een goed gesprek via Zoom met Dannis de Redelijkheid (algemeen directeur van de Actos Groep) 
werd het al snel duidelijk dat er sprake was van een goede match tussen de Actos Groep en Achilles. 
 

 
 
De Actos Groep is een recruitment specialist in de volgende vakgebieden: Inkoop, Supply Chain management, 
Logistiek, HR, Marketing en Communicatie. De Actos Groep bestaat uit 8 verschillende labels. Als recruitmentbureau 
zoeken zij naar het juiste talent voor de juiste plek. En dus is het niet meer dan logisch dat zij de nieuwe sponsor 
worden van het talententeam Achilles 3. 
 
Vanaf januari kunnen jullie het derde zien schitteren in wedstrijdshirts en trainingspakken met het logo van de Actos 
Groep. Op de trainingsjassen zal ook de slogan van de Actos Groep worden gedrukt: ‘’Samen bereik je meer”.  
 
We zijn de Actos Groep erg dankbaar voor deze samenwerking en hopen de komende drie jaar daadwerkelijk samen 
meer te gaan bereiken. Ook willen we Peter bedanken dat hij de sponsorcommissie in contact met de Actos Groep 
heeft gebracht. 
 
De sponsorcommissie is na een lange periode van stilte weer helemaal terug. Daarom zijn we erg blij dat er een sponsor 
is gevonden voor het derde. Maar dit eerste succes smaakt naar meer! Daarom bij deze vraag aan iedere Achilliaan om 
zich bij ons te melden met nieuwe ideeën, suggesties en/of potentiele sponsors. Uiteraard zijn we ook nog steeds op 
zoek naar versterking van de commissie. Stuur een mailtje naar sponsoring@hkvachilles.nl wanneer je interesse hebt 
om je bij ons aan te sluiten of wanneer je tips voor ons hebt! 
 
De Sponsorcommissie  
 
Peter, Rick, Rinus & Simon 
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Activiteiten Agenda Senioren 

26 nov JAV   
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarige. De eerste die jarig is isMilou Kraak, zij wordt 26 
november 7 jaar. Op 30 november viert Mahi Almes haar 12e verjaardag. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. 
 
 
 
Lieve luitjes van Achilles!  
 
Het heerlijk avondje komt al bijna in zicht, 
helaas heeft Sint dit jaar wederom een tegenvallend bericht 
 
Een bezoek aan de kinderen van Achilles gaat helaas weer niet door 
Sint begint het nu wel erg vervelend te vinden hoor....  
 
Maar Malle Pietje heeft een briljant idee om mijn verjaardag te vieren 
Een doldwaze Sinterklaasballenbingoavond om te gieren!  
 
Jij neemt, net als Sint, plaats achter de laptop/PC 
En doet op een afstandje gezellig met de bingo mee.  
 
Geef je gauw op (ac@hkvachilles.nl), dan stuurt Mailpietje jou de 
bingokaart  
Een luidkeels zingende BINGO! is wellicht een traktatie waard!  
 
De ballen! 
Sinterklaas  
 
Bij aanmelden graag doorgeven; 
Naam kind 
Adres  
Ploeg 
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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: Olivia (O.) Jarmohamed 
 Den Haag 
 Geb.datum: 04-09-2013 
 
Heraangemeld als lid: Arien (A.) van den Berg 
 Den Haag 
 Geb.datum: 24-04-2021 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles F2 – Avanti/Post Makelaardij F1 
  09.15 uur Achilles E1 – Avanti/Post Makelaardij E1 
  09.15 uur Achilles E2 – ODO E2 
  10.00 uur Achilles F1 – KOAG F2 
  10.15 uur Achilles B2 – Dijkvogels B2 
  11.15 uur Achilles D1 – Merwede/Multiplaat D1 
  12.20 uur Achilles C1 – Excelsior C1 
  13.20 uur Achilles D2 – Korbis D2 
  14.20 uur Achilles 7 – VEO 7 
  16.45 uur Achilles 2 – DES 2 
  18.05 uur Achilles – DES 
  19.35 uur Achilles 5 – Tempo 4 
 
 
Zondag Zuiderpark 11.05 uur Achilles 8 – ALO 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 4 en zondag 5 december 
 
Excelsior – Achilles 
Excelsior 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – Oranje Wit 3 
Achilles 4 – RWA 2 
Groen Geel / IJskoud de Beste 4 
Conventus 4 – Achilles 8 
Achilles A1 – KZ Danaiden A1 
Achilles A2 – Weidevogels A2 
Achilles B1 – Madjoe B1 
Achilles B3 – Excelsior B2 
TOP/Litta C2 – Achilles C1 
Achilles C2 – Reeuwijk C1 
Weidevogels D1 – Achilles D1 
Twist D1 – Achilles D2 
Achilles D3 – De Meervogels D3 
RWA E1 – Achilles E1 
ONDO E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – Olympia E1 
Achilles E4 – RWA E2 
Achilles E5 – Avanti/Post Mak. E7 
Die Haghe F1 – Achilles F1 
 

Za 16.10 uur 
Za 14.45 uur 
Za 18.00 uur 
Za 16.45 uur 
Zo 10.45 uur 
Zo 13.30 uur 
Za 15.30 uur 
Za 14.15 uur 
Za 13.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.05 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 13.10 uur 
 

De Buitenhof 
De Buitenhof 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Groen Geelhal 
Develsteinhal 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Wasbeek 
Zuiderpark 
Rijneveen 
Westwijk 
Zuiderpark 
Rhoon 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


