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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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MEI 
**** 

 
En weer is het mei geworden. Mei is mijn favoriete maand in het jaar. Het is mijn 
geboortemaand, maar dat is inmiddels zo lang geleden dat de viering van mijn 
verjaardag zich beperkt tot kroonjaren. Het is de maand van herdenking en bevrijding. 
Ik werk op dit moment mee aan het tot stand komen van een jubileumuitgave ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van onze club, en ik vroeg mij af hoe er kort na de bevrijding van het Duitse juk in 1945 aangekeken werd tegen 
die bevrijding. 
 
Bij de jaarwisseling 1945/46 was er voor het eerst in jaren weer een nieuwjaarsbijeenkomst, met zoals dat voor de oorlog 
ook plaatsvond, een kluchtige sketch met het echtpaar Thomasvaer en Pieternel, die een terugblik verzorgen op het 
afgelopen jaar. Ontleend aan een traditie die bestond sinds 1707 bij de jaarlijkse opvoering van de Gijsbreght van Aemstel 
in Amsterdam, en die de Achillianen hadden geleend. Tot in de jaren zestig heeft Achilles deze traditie in ere gehouden. 
 
In deze sketch, op rijm, spreekt in januari 1946 Pieternel (in de regie-aanwijzing staat ”licht onverschillig”): 
 

“Och Thomasvaer, de oorlog heeft veel afgebroken, 
Geen wonder dat Achilles ook een veer moest laten, 
Daarover zou ’k niet willen praten. 
Dat spreekt vanzelf, ’t is niet de moeite waard, 
Achilles’ geest bleef niet gespaard 
Voor ’t algemeen en akelig verval, 
Maar ach, er blijft altijd nog wel een bal, 
Een mand en vele rappe voeten, daar zal men niet om zoeken moeten”. 
Thomasvaer neemt het minder luchtig op: 
“Maar wie er moordt en wie er steelt, 
Achilles speelt! 
Achilles speelt. Zo moet het blijven. 
Maar niet alleen met onze lijven, 
Met onze geest en met ons vuur. 
Dan zal de lange levensduur 
Van onze club bestendig blijven!” 

 
Toegegeven, dichters met een groter talent hebben het einde van de oorlog bezongen. Wat mij opviel was het verlangen 
om snel over te gaan op de orde van de dag en vooruit te kijken: 
 

“Het jaar begint! Geen wil neer wrokken, 
Over wat fout geweest kon zijn, 
Wij willen nieuwe mensen zijn.” 

 
Maar mei staat voor meer. Waar ik woon, op het platteland van Overijssel, is de natuur weer tot leven gekomen. De 
bloesem spat van de fruitbomen, insecten zoemen in het rond en vallen massaal (bloody nature) ten prooi aan jagende 
zwaluwen en andere vogels, allemaal in een bittermooi gevecht om voedsel voor hun jongen. Het akkerland is omgeploegd 
en er is de eerste groene gloed van opkomend gewas.  
 
Ik houd van mei, de maand van de beloften. En als we dat betrekken op Achilles dan is er de belofte van een hagelnieuwe 
accommodatie, waar we naar kunnen kijken maar waar we nog niet in mogen tot juni. En de maand waarin het eerste 
zich een weg terug kan vechten naar de veld Overgangsklasse. Wat zou dat mooi zijn, als we in ons jubileumjaar weer 
echt terug zijn in de subtop! 
 
En het is de maand waarin hard gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor het eeuwfeest, honderd jaar Achilles, meer 
dan een club! 
 
Steven Broers 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Hemelvaartsdag, de dag die in ons geheugen altijd volledig in het teken stond van de 21-
competitie. Na enkele jaren van afwezigheid is zij weer terug! De gezelligste dag van het 
jaar op onze eigen veld, én de laatste editie vanuit de tent! Dat moet natuurlijk groots 
gevierd worden. De 21-Competitie is het jaarlijks terugkerende schutterstoernooi van 
Achilles. Voor ieder Achilles-lid, jong en oud. Jij komt toch ook?!   
 
21-competitie 
Hoe gaat het in zijn werk? 
De competite begint rond de klok van 10. In iedere categorie starten we met de poulefase bestaande uit drie wedstrijden. 
Per ronde wordt er 10 minuten gespeeld waarin het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk scoort in deze rondes. De palen 
staan 2x een paallengte van elkaar. Om de beurt schiet je op elkaars korf, dus geen doorlopen. Na de voorrondes begint 
de knock out fase die eindigt met de finale. Uiteraard onder toeziend oog van iedereen. Een spektakel dus! Er zijn vier 
categorieën: 
 

• F 
• E & D 
• B & C 
• A / senioren (in koppels) 

 
Aanmelden 
Opgeven kan tot woensdagavond 25 mei per mail naar weerhaak@casema.nl. 
 
Mooi weer gewenst! 
Er is maar één zaak die roet in het eten kan gooien, en dat is het weer. Bij slecht weer zijn we genoodzaakt om het 
spektakel te cancelen aangezien de kantine beperkt toegankelijk is. Let wel, de horecagelegenheden voor deze dag zijn 
beperkt. 
Tot 26 juni: Hemelvaartsdag op het veld (ook al doe je niet mee)! 
 
Chris en Sten 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze week 2 jarige, t.w. Selah Bouwkamp en Yara Koene. Selah viert 12 
mei haar 7e verjaardag en Yara viert 15 mei haar 18e verjaardag. 
Allebei van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
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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 

 
Correctie 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Alex Opmeer 
Moet zijn per einde seizoen 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Anne Baak 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.15 uur Achilles F1 – Phoenix F1 
 09.15 uur Achilles F2 – Die Haghe F3 
 09.30 uur Achilles D1 – Valto D1 
 10.15 uur Achilles E3 – HKV/Ons Eibernest E2 
 10.30 uur Achilles D2 – Korbis D2 
 10.30 uur Achilles B1 – KCR B1 
 11.15 uur Achilles E2 – Die Haghe E1 
 11.45 uur Achilles B2 – Dunas B1 
 11.45 uur Achilles A1 – Pernix A1 
 13.00 uur Achilles 7 – Maassluis 6 
 13.15 uur Achilles 3 – TOP/LITTA 4 
 14.30 uur Achilles A2 – Dunas A3 
 14.40 uur Achilles 2 – Die Haghe 2 
 16.10 uur Achilles – Die Haghe 
 
 
Zondag  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
  



 15 
 

 
Volgende week zaterdag 21 en zondag 22 mei 

 
Achilles – ZKV 
Achilles 2 – ZKV 2 
Achilles 3 – Tempo 3 
Avanti/Post Maklaardij 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – Groen Geel 5 
Eureka 1 – Achilles 7 
Achilles 8 – Sperwers 2 
Achilles A1 – Tempo A2 
Avanti/Post Makelaardij A5 – Achilles A2 
Achilles B1 – IJsselvogels B1 
Achilles B2 – IJsselvogels B2 
Achilles B3 – ONDO B3 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 
VEO C2 – Achilles C2 
Maassluis D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Refleks D2 
Achilles D3 – ALO D2 
HKV/Ons Eibernerst E1 – Achilles E1 
KVS/Maritiem E2 – Achilles E2 
Achilles E3 – DES E1 
Achilles E4 – ALO E3 
De Meervogels E3 – Achilles E5 
Avanti/Post Makelaardij F2 – Achilles F1 
Achilles F2 – KVS/Maritiem F5 
 

Za 15.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.30 uur 
Za 14.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 15.30 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 16.00 uur 
Za 09.45 uur 
Za 12.45 uur 
Za 11.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 09.30 uur 
Za 11.15 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.40 uur 
Za 10.40 uur 
Za 10.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.40 uur 
 

 

 
 
 

VELDDIENSTEN 
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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