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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. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 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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Van twee naar vier wielen 
*********************** 

 
Vorige keer schreef ik over fietsen naar de veilinghallen Noord in 
Poeldijk en de ontberingen van dien. Misschien wel daarom heb 
ik een vroege fascinatie voor alles op vier wielen ontwikkeld. Ik denk achteraf omdat auto’s een 
kachel hebben. De vroegste Achilles auto-herinneringen gaan terug naar de goudkleurige Mazda 323 van 
Ton van der Laaken. Niet dat dat nou een heel bijzonder model was, maar Ton wist het gaspedaal 
goed te vinden en dat Japanse motortje schreeuwde het onder vollast uit van plezier. 
 
Als je een plekje bij Ton in de auto had, dan was je bijna altijd als eerste op de bestemming en ook 
weer als eerste terug. Andre Baars kon er trouwens ook wat van. Stevig maar safe was zijn rijstijl, al 

klonken de motoren van de Opel Kadetjes in die tijd toch wat meer gestrest dan de naaimachientjes uit Japan. Gerard 
Mulder wist toen ook al dat ze in Zweden auto’s voor de eeuwigheid produceerden. Zijn 164 had last van drankzucht, 
maar was één van de mooiste Volvo’s ooit en nog steeds is hij het Zweedse merk trouw. Ze blijven rijden en dat is toch 
wel een belangrijke eigenschap van een auto. Stiekem worden ze zelfs mooier als je ze als werkpaard gebruikt. Onze 
Wout had toen hij een twintiger was een totaal andere smaak. Hij was idolaat van grote Japanse limo’s, zoals bv de 
Toyota Crown. Als het even kon, liet Wout zich graag chauffeuren. Nu goed Wout, je hebt het toch maar mooi tot 
voorzitter van ons clubje geschopt.  
 
Peter Lievaart die in zijn beginjaren nog rijinstructeur is geweest, had een hele goede autosmaak, moet ik hem 
nagegeven. Peter reed graag mooie grote Italianen, meestal statige sedans. Fiats en later de sjiekere Lancia’s, zoals de 
Kappa. Ook Klaas Mast stond vroeger te boek als autoliefhebber. Hij kocht altijd snelle coupés zoals de Opel Manta en 
de Toyota Celica. Volgens Klaas had dat type als voordeel dat je nooit volk op je achterbank had. Behalve de keuze 
voor de auto die mij naar de wedstrijden bracht, was er ook altijd de keuze voor de chauffeur en natuurlijk wie er nog 
meer in de auto zat. Zo was de keuze voor Olga altijd een safe choice, Ingrid de Bruijn stond garant voor een vlotte rit 
en instappen bij ma Roethof die zich vaak beschikbaar stelde om te rijden was de goden verzoeken en een garantie op 
hachelijke momenten. 
 
Ik deel bij dezen ook graag even een ontmoedigingsprijs uit aan de meest irritante bijrijder (lees meerijder) ever, dhr. 
Harald Braakman. Hij verzekerde zich altijd van de bijrijderstoel en van daaruit richtte hij zijn terreur op 
nietsvermoedende medeweggebruikers. Het eerste wat Harald in alle auto’s deed was de toeter uitgebreid testen en hij 
bleef daar de hele rit maar op hengsten. Oude vrouwtjes, overstekende moeders met kinderwagens, niemand was veilig 
voor Harald. Als het even niet opschoot met het verkeer ging Harald het wel even regelen. Ik voel de 
plaatsvervangende schaamte nog, maar grappig was het vaak wel. Toch ging hij ook wel te ver en dat hij nooit een paar 
klappen heeft gekregen is voor mij een raadsel. Het meest irritante vond ik altijd dat hij op de terugweg na vijf minuten 
in de gordels ging hangen en in diepe snurk schoot. Zelfs hard remmen en optrekken deerde hem niet en kaartlezen 
“ho maar”. Een rijbewijs heeft hij nooit geambieerd of nooit gehaald. Eén 
van zijn betere keuzes. 
 
Een lichting jonger dan de chauffeurs zoals bovenaan beschreven, waren 
Frits en ik ook van de partij met blik op wielen. Frits had aandelen in de 
Franse automobielindustrie en was een actief lobbyist voor het Franse 
comfort. “Peugeotje meneertje, zo licht als een veertje” zo wist hij, maar 
Citroën was echt zijn merk. Ik was meer zoekende in het begin. Zo ben ik 
ooit begonnen met een ordinaire Ford Taunus. Ik mocht er zelf nog niet in rijden omdat ik m’n eerste rijexamen 
verklootte op de welbekende rotonde invoegprocedure. Op aandringen van Frits ook Franse limousines geprobeerd 
(Peugeot 505 en Citroen CX), maar ik vond het echt veel te veel wiebelen. Langzaam maar zeker ging het voor mij van 
rappe Fiats richting de snelle Alfa’s. Niet dat ze super betrouwbaar waren en ook nog zeer gevoelig voor het 
roestspook, maar wat reden die achterwielaandrijvers geweldig. 
 
Nu een paar decennia verder rijden Frits en ik al jaren naar volle tevredenheid Volvo. Zal Gerard zeggen: 'Beter laat dan 
nooit jongens'.  Is Ton vd Laaken al jaren een groot Alfa Romeo adept en is de droom van Wout toch wat korter 
geworden (elektrische fiets). Zo zie je maar, tijden veranderen en het kan verkeren. Voor iedereen die straks aan de 
elektrische auto gaat, of moet, kijk uit, want ook daar zit een toeter in en Harald weet hem feilloos te vinden! 
 
Groet, 
Peter Frauenfelder  
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Activiteiten Agenda Senioren 
 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
DES 2 – Achilles 2 15-17 
Achilles 4 – Fortuna/Delta Logistiek 3 12-19 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
VEO 2 – HKV Achilles 2 19-11 (vorige week) 
Afgelopen zaterdag mochten de heren en dames uit Achilles 1 & 2 naar Voorburg voor een belangrijke pot tegen VEO. 
Na winst op Excelsior kon dit een grote stap zijn om los te komen van de andere teams en de koppositie te veroveren.   
Al redelijk snel werd duidelijk dat het geen makkelijke pot zou worden door een felle start aan de kant van VEO.  
Aan de kant van Achilles ging alles heel moeizaam. Niemand was op schot, de ballen stuiterden de verkeerde kant op, 
domme overtredingen, irritaties aan elkaar en ga zo maar door. 
Bij rust stonden de Achillianen 5 punten achter, maar met nog goede hoop deze wedstrijd om te kunnen keren. Helaas 
lukte het niet van 5 punten verschil 4 te maken en greep VEO deze kans aan om er 6 van te maken. Langzamerhand 
werd de sfeer ook grimmiger tussen beide teams en dit zag je ook weer terug in het spel. 
Zoals de trainer het mooi verwoordde ‘collectief falen’. 
De eindstand was 19-11 in het voordeel van VEO.  
Gelukkig nog geen man overboord en we hebben de 1e plek nog in eigen handen.  
We zullen VEO thuis weer treffen en met beter spel een andere uitkomst kunnen verwachten.  
De blikken zijn nu gericht op de wedstrijd tegen Des 2 die wij op een heerlijke doordeweekse avond mogen bezoeken. 
 
Tobias Welbergen 
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WAPC Wat was 
************** 

 
´t Carpoen D1 – Achilles D3 3-5 
Excelsior C1 – Achilles C1 9-5 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 2  jarige t.w.:Erik Zoutendijk, hij wordt 6 maart 13 jaar en 8 maart viert 
Boas de Winne zijn 5e verjaardag. 
Beide van harte gefeliciteerd. 
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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: ledenadministratie@hkvachilles.nl 

 
Aangenomen als lid: Sarah Krul (Achilleslidnr. 3160) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
O.S. 2022 

Het is weer voorbij de winterspelen in China en wat hebben we kunnen genieten 
van de bekende en voor ons wat meer onbekende sporten. 
Ondanks het tijdverschil hebben we 's morgens kunnen kijken naar onze 
schaatsers, skeleton deelneemster, snowboard/ski deelnemers en bobbers. 
Wat is het toch jammer dat de internationale sportorganisaties toch altijd kiezen 
voor de slechte regimelanden waar mensenrechten met voeten worden getreden 
en ook de corrupte voetbalbond heeft zich toentertijd weer laten inpakken door 
Qatar zo een Arabisch staatje met veel te veel geld en dikke enveloppen onder 
de deur door van verschillende commissieleden. 
Geld geen probleem, nieuwe stadions gebouwd met inzet van dwangarbeiders de 
moderne slaven van onze tijd en wij maar excuses maken voor ons verleden 
maar fluitend en liefst met oranje klompen of een kaas met tulpen op het hoofd 
daar genieten. 
Stadions voorzien van airco anders wordt het te warm voor de heren voetballers 
en sjeiks in witte jurken en wij maar miljarden (belastinggeld) uitgeven om CO2 terug te dringen en stikstof te 
verminderen en die jurken lachen zich rot om al die onzin in hun ogen. 
Ik denk wel eens dat het onmogelijk is om de spelen zowel zomer als winter te vergeven aan kleine democratische 
landen laten we zeggen Nederland misschien samen met België. 
Je krijgt zo ongeveer 12 jaar om dit te realiseren maar ik denk dat Nederland120 jaar nodig heeft. 
Ik zie het al de protestgroepen zoals milieudefensie, bond van de Nederlanse huisvrouw, Greenpeace en niet te 
vergeten de partij voor de dieren die er alles aan doen om het te verhinderen dat er een nieuw stadion komt want dan 
moeten er wel 4 bomen gekapt worden en dat kan natuurlijk niet of juist in dat gebied is de zwart-wit geblokte kuifrups 
aangetroffen en natuurlijk een beschermde diersoort en onmogelijk te verplaatsen. 
Traineren, traineren, traineren en van de ene rechterlijke uitspraak naar de andere en als het niet lukt in cassatie en 
tenslotte naar het internationale hof in Europa. 
Tegen de tijd van de uitspraak zijn de spelen al gehouden in Argentinië, Brazilië of Chili waar men al dat gezeur, gezeik 
of gelamenteer niet duldt en wat meer voortvarender is. 
Maar terug naar de spelen van 2022 die geweldige winterspelen. 
Onze superieure vrouwen zowel bij de lange afstand als bij de shorttrack de beide Irenes (Schouten en Wuest) en de 4 
shorttrackladies die iedereen aan gort reden. 
Dat meisje Velzeboer want zo mag ik haar nog wel noemen die in de relay even een gaatje liet vallen maar met een over 
mijn lijk mentaliteit de turbo aanzette en weer op kop kwam. 
Nuis en Krol met medailles op de1500 en 1000 meter als heer en meester. 
Mijn naamgenoot Bos (kimberley) die met 135 km p/uur en headfirst op een sleetje zich naar beneden stortte en brons 
veroverde. 
Wat dacht je van de dames en heren ijshockeyers een machtige kijksport waar de vrouwen zich al even mannelijk 
gedroegen met bodychecks als hun mannelijke collega's en ervoor gingen. 
Wat dacht je van het fluitketelschuiven(=curling) en liefst op zijn Haags uitspreken met het geveeg en begeleidend 
geschreeuw maar oh zo precies geplaatst om in de weg liggende fluitketels voor het huis of precies in het huis weg te 
schieten.  
De biatlon, de langlauf onderdelen in helse koude zowel de vrije als in de klassieke style met als winnaars vooral Noren 
en Russen en een enkele verdwaalde Zweed, Fransman of Oosterijker. 
Wat ons ook verbaasde waren al die kinderen die in antisportkleding veel te wijde broeken met het kruis tussen de 
knieën en jackets met hoodie en heel veel zakken en ritsen op een snowboard naar beneden kwamen en de meest 
vreemde capriolen uithaalde en die voor ons de meest vreemde namen hadden. 
We zagen er zelfs een die vlak voor zijn afdaling met ongelooflijke stunts nog even zijn telefoon checkte iets 
antwoordde en hem in zijn zak stak wat volgens mij niet bijdroeg aan zijn concentratie maar dit hoort waarschijnlijk bij 
deze moderne sport want de telefoon is heilig wat er ook gebeurt. 
Je kreeg de indruk dat meedoen meer een issue was dan winnen want wie er ook won werd bedolven onder bijna alle 
andere deelnemers en vierde ze zijn eerste plaats of zijzelf gewonnen hadden. 
Waar we ook vanaf moeten zijn de jurysporten zoals kunstrijden, ijsdansen en paarrijden want dit is meestal in het 
voordeel van het organiserende land en China kwam meestal goed weg. 
 
Maar al bij al was het een feest om naar te kijken ondanks het verwijderen van een Nederlandse correspondent voor het 
oog van de wereld door een overijverige chinese ambtenaar. 
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Over 4 jaar naar Italië maar daar hebben ze alles al klaar van vorige keer in Milaan en Campina d,ampezo en met een 
paar aanpassingen is het zo geregeld 
Tot over 4 jaar 
 
groetjes uw ijspretwatchers 
Elly en Rene 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark Geen thuiswedstrijden!! 
 
Zondag Zuiderpark Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 12 en 13 maart 
 
 
Achilles – VEO 
Achilles 2 – VEO 2 
Vriendenschaar 2 – Achilles 3 
Albatros 2 – Achilles 4 
Erasmus 3 – Achilles 7 
Achoilles 8 – Refleks 6 
Achilles A1 – KIOS A1 
Achilles A2 – Nieuwerkerk A4 
TOP/LITTA B2 – Achilles B1 
Achilles B2 – Trekvogels B1 
Refleks B2 – Achilles B3 
Achilles C1 – Pernix C1 
Vriendenschaar C1 – Achilles C2 
Achilles D1 – Valto D1 
ONDO D3 – Achilles D2 
Achilles D3 – RWA D3 
Achilles E1 – ODO E1 
KVS/Maritiem E3 – Achilles E3 
Achilles E4 – Maassluis E2 
Achilles F1 – Nikantes F1 
ONDO F2 – Achilles F2 
 

Za 19.15 uur 
Za 17.55 uur 
Za 16.40 uur 
Za 16.40 uur 
Za 13.20 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 14.20 uur 
Za 15.50 uur 
Za 13.15 uur 
Za 12.45 uur 
Za 12.15 uur 
Za 11.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 09.15 uur 
Za 10.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Wielewaal 
Develsteinhal 
Erasmus 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Korf 
Zuiderpark 
De Schilp 
Zuiderpark 
Sporthoeve 
Zuiderpark 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Hoekstee 
 

 
 
 
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! 
 

 
 
 
 
 
 
 


