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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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Na twintig jaar weer terug, samen in de Overgangsklasse 
*************************************************** 

 
Het is 7 maart 2004. We spelen met Achilles 2 onze laatste wedstrijd in de Reserve 
Overgangsklasse, een inhaalwedstrijd tegen Rohda 2. Er wordt met 14-13 verloren, 
wéér een verliespartij met minimaal verschil. Dat seizoen zou er liefst zes keer keer 
verloren worden met één of twee doelpunten verschil en degradeerden we uiteindelijk met precies twee hele punten uit 
de Reserve Overgangsklasse. Een dag eerder, op 6 maart, speelde Achilles 1 de inhaalwedstrijd tegen Wit-Blauw in 
Kampen.  
 
Ook die wedstrijd mocht ik spelen (toentertijd was het heel gewoon dat je meerdere wedstrijden in een weekend speelde 
Mark de Bruijn!) en ik weet nog goed dat we naar Kampen afreisden met plaatsvervangend coach Wout Broers op de 
bank. Geen idee waarom, maar ik gok dat de coach van toen er al de brui aan had gegeven. Lekker man, een ritje van 
zo’n twee uur op zaterdag om afgeslacht te worden in Kampen, onder leiding van de veurzittert, die toen niet eens wilde 
trakteren op Mac tijdens de terugreis… 
 
Enfin, twintig jaar geleden dus. De allerlaatste keer dat zowel Achilles 1 als Achilles 2 samen in de Overgangsklasse te 
bewonderen waren. Een seizoen waarin we mochten aantreden tegen Excelsior, toen nog een soort satellietclub van 
Fortuna en daarom áltijd in stevig in de Hoofd- en soms Overgangsklasse meedeed. Tom Kalkman en Marien Ekelmans 
waren daar toen de grote mannen.  
 
Ook speelden we dat jaar tegen Groen-Geel, dat bij aanvang van de competitie al met één been in de Hoofdklasse stond. 
Kan mij nog goed herinneren dat Kim Cocu daar de vrije ballen nog mocht nemen. We gingen er met 31-9 af met ons 
vlaggenschip. Cocu maakte er 15, waarvan 13 vrije ballen. Best aardig. 
 
Dat jaar speelden we ook tegen WION, met toen nog Johannes Schot en Raymond Witvliet. Eibernest, met Raymond 
Pouw en Robbie Koene. En natuurlijk mag ZKV niet ontbreken, met hun rolschaatsdisco voor aanvang van hun 
wedstrijden.. geen grap, echt. 
 
Ja dames en heren, Achilles heeft ooit bijna de Hoofdklasse gehaald en heeft zeker weten de Reserve Hoofdklasse gehaald 
(hierover hoor ik mijn beste maten Bas, Paul, Frank, Sander en Bastiaan zeer regelmatig opscheppen).  
 
Volgend seizoen zijn we éindelijk samen weer terug in de Overgangsklasse met beide teams. Eindelijk.  
 
Mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik een echte trotse Achilliaan ben. Zo trots, dat ik er bekend om sta dat ik 
bij iedere positieve scheet die Achilles laat, een traantje weg pink. Zo ook een paar weken geleden, toen we in ‘s-
Gravenzande promotie terug naar de Overgangsklasse wisten veilig te stellen. Jankend van geluk, trots als een pauw op 
mijn cluppie, genoot ik van de prestaties. Mijn selectie, waar ik zo trots op ben. En hoe tof is het dan om te mogen zeggen 
dat ik met mijn cluppie weer terug ben op het niveau waar we thuis horen. Het niveau waar ik zelf als speler twintig jaar 
geleden in mijn allereerste jaar in de selectie uit degradeerde. In die tijd leerde ik mijn vrienden écht kennen. De vrienden 
die ik inmiddels mijn allerbeste vrienden mag noemen. De vrienden waarmee ik ieder weekend in een busje stapte om 
het land door te reizen voor een potje korfbal, toen nog op zondag. 
 
Volgend seizoen heb ik samen met vriend Frank de leiding over Achilles 2, iets wat ik de afgelopen gekke jaren met 
extreem veel plezier heb gedaan samen met vriend Bas. Het is alsof het qua promotie allemaal samen komt. Twintig jaar 
na dato, toen degradeerden we samen naar de 1e klasse. Nu twintig jaar later, mogen we het opnieuw samen proberen. 
Ik ga er vanuit dat we het deze keer een stuk beter gaan doen dan toen.. 
 
Ik kan in ieder geval niet wachten! 
 
Groeten, 
Bart Kasten 
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Pannenlappen 
************ 

 
Ja, u leest het goed. Ze zijn er nog steeds. 
Verkrijgbaar bij Olga voor slechts €10,-. Het gehele bedrag gaat naar Achilles. 
Koop dus een set (=2 pannenlappen + 1 onderzettertje) en steun Achilles!! 
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Activiteiten Agenda Senioren 

18-06 Laatste competitie 
weekend 

03-07 
01-10 

Tennistoernooi 
Achilles 100 jaar 

 
 

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

 
KIOS – Achilles 12-18 
KIOS 2 – Achilles 2 9-18 
KZ/Thermo4U 4 – Achilles 3 20-15 
Achilles 4 – RWA 4 20-7 
Die Haghe 5 – Achilles 5 14-19 
Sperwers 2 – Achilles 8 12-15 
 
 

Stand Achilles 1 
************** 

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
KIOS – Achilles 12-18 
Die Haghe – Roda 21-8 
ZKV – Maassluis 13-14 
Apollo – HKV/Ons Eibernest 14-22 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS Mind 
Die Haghe 12 10 1 1 21 237 146 91 0 
Achilles 12 8 3 1 19 228 198 32 0 
ZKV 12 8 1 3 11 217 170 47 0 
HKV/Ons Eibernest 12 5 1 6 11 195 189 6 0 
Maassluis 12 5 0 7 10 200 201 -1 0 
KIOS 12 5 0 7 10 171 205 -34 0 
Apollo 12 3 0 9 6 164 247 -83 0 
Roda 12 1 0 11 2 154 212 -58 0 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles klopt KIOS 
Na twee gelijke spelen op rij weet Achilles weer wat winnen is. In onbestendig maar droog weer moest Achilles niet alleen 
afrekenen met tegenstander KIOS, maar ook met een onberekenbare wind. Noa en Joël ontbraken: zij zijn voor langere 
tijd uitgeschakeld. Zo bleven er nog drie heren over. Tobias sloot aan in de hoofdmacht en bleek als vaste stand-in een 
prima alternatief in de jacht op een overwinning. 
 
Met drie treffers, geen tegengoals en goed spelend in zijn taak legde hij de basis voor een prima resultaat. De wedstrijd 
was bijna een kopie van thuiswedstrijd, waar vanaf het begin de regie in handen van Achilles was. Het verschil bedroeg 
in de eerste helft steeds twee doelpunten in Haags voordeel. Hoewel de Nieuw-Vennepers met rust tot al tot 8-9 genaderd 
waren en door zouden zetten in de tweede helft.  
 
'Via 9-9 en 11-11 gaven we KIOS nog hoop, maar met een run tot 11-16 bleek die snel ijdel,' 
zag Achillescoach Glenn de Vries tot zijn tevredenheid. 'De 12-18 eindstand was 
bevredigend'.  
 
Benthe maakte na een lange periode van afwezigheid weer haar minuten. 'Het was wennen 
en de laatste twee wedstrijden van haar jonge korfbalcarrière wil ze nog even knallen. De 
dames zijn dus gelukkig weer compleet,' besluit De Vries. 
 
In de poule van Achilles versloeg HKV/Ons Eibernest Apollo met 14-22. Koploper Die 
Haghe won makkelijk van degradant Roda (21-8). ZKV ging verrassend onderuit tegen Maassluis waardoor Achilles nu 
de tweede plaats niet meer hoeft te delen (13-14). 
 
Zaterdag 11 juni wordt de competitie weer hervat met een thuiswedstrijd tegen Roda 16.05 aanvang). Achilles moet 
daarnaast duimen voor een goed resultaat van ZKV tegen Die Haghe om de hoop op het kampioenschap levend te 
houden. 
 
KIOS 2 – Achilles 2 
Afgelopen zaterdag op het programma: Kios 2. Een wedstrijd die op papier zeker gewonnen moest worden, maaaar 
onderschatting is altijd dodelijk. Met Mark in de basis (die overigens al een hele wedstrijd bij 3 erop had zitten!) begonnen 
we fel aan de wedstrijd en stonden we al snel 4-1 voor. Even leek Kios goed gebruik te maken van het slaapverwekkende 
spelletje dat zij speelden. Het spel was zo traag, dat je verdedigend wel eens de focus kon verliezen. Gelukkig wist Kios 
de kansen niet af te maken en konden wij ons weer herpakken. Met wat tips van Bas via Facetime en Bart langs de kant 
werd er een leuk spelletje gespeeld. Er werden er veel kansen gecreëerd en EINDELIJK werden we ervoor beloond; 
Eindelijk een doelpuntrijke wedstrijd in het voordeel van Achilles. Het was niet perse de leukste wedstrijd om te spelen, 
maar wel een wedstrijd die we even nodig hadden. Een wedstrijd waarin we konden laten zien dat we het scoren nog niet 
verleerd zijn (eindstand 9-18) en dat we ons spelletje weer kunnen gaan spelen zoals we dat gewend zijn.  
  
Ik hoop dat dit een voorbode is voor over 2 weken. Dan moeten we namelijk tegen KVS 4. Een wedstrijd om de 
tweede/derde plaats in onze poule. Met aankomende wedstrijden kan het nog alle kanten op. Dus kom ons vooral 
aanmoedigen 11 juni om 14.35 op het veld! 
 
Nikki 
 
Achilles 4 – RWA 4 20-7 
Terwijl Fabian en ik heerlijke in het zonnetje zaten in Porto, stond de rest van het team klaar om de kampioenswedstrijd 
te spelen. Ik hoor je denken: "huh, nu al?"  
Ja zekers! Achilles 4 stond 4/5/6 punten los (ik weet niet precies) en bij winst konden zij niet meer ingehaald worden. 
Om 13.36 uur onze tijd, kreeg ik een appje van mijn schoonmoeder met een foto van de tussenstand. 12-2! Dat kon niet 
meer fout gaan. En dat ging het ook niet. Achilles 4 werd kampioen met 20-7 op het scorebord. TROTS! Daarna liep de 
app vol met de nodige foto's van champagne. Fabian en ik hebben geproost met een glaasje Port en een kan sangria! 
Want het is tenslotte feest! 
<Bo> 
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"Nog 2x winnen...en dan zijn we lekker vroegtijdig kampioen!" En zo geschiedde. Na Avanti was de laatste horde nu 
RWA. Met de bonnetjes voor de champagne en flügel nog vers in de portemonnees, moest er natuurlijk nog wel 
gewonnen worden. Hoe doe je dat ook alweer? Juist, meer scoren dan je tegenstander. Dat lukte de eerste wedstrijd 
letterlijk in de laatste seconden pas, nu waren we niet van plan het zo spannend te laten worden.  
Alle ingrediënten waren aanwezig; lekker zonnetje, beetje wind, veeeel publiek (heel leuk!) en een scheids die het 
korfbalspelletje uiteraard belangrijker vindt dan hoever de bankjes en waterflesjes staan t.o.v. de wedstrijdlijnen. Ook heel 
fijn, dankje scheids!  
Met Fabian en Bo al proostend in Porto, en Stacy olifantjesknuffelende in heel-ver-weg, hield team 4 zich aan de opdracht. 
Lekker vrijuit spelen, scoren en niet vergeten soms te knuffelen in het veld.  
De stand van 20-7 zegt genoeg!! Bij het laatste fluitsignaal kwamen de prachtige bloemen, het bedank-je-publiek-
sprongetje, de felicitaties van de tegenstander en de champagne. De flügel openmaken bleek een stuk makkelijker dan de 
champagne, getuige de foto's ;) FEEST! 
 
<Mariek> 
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Wat was 
******** 

 
Achilles A1 – Pernix A1 17-9 
VEO A1 – Achilles A1 14-15 
Achilles A2 – Avanti/Post Makelaardij A5 11-12 
IJsselvogels B1 – Achilles B1 6-14 
Achilles B2 – IJsselvogels B2 13-8 
IJsselvotgels B2 – Achilles B2 6-4 
ONDO B3 – Achilles B3 3-3 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 5-14 
Achilles C2 – VEO C2 2-5 
Achilles D1 – Maassluis D1 7-4 
Refleks D2 – Achilles D2 7-5 
ALO D2 – Achilles D3 13-1 
Dunas D3 – Achilles D3 5-8 
Acvhilles E1 – HKV/Ons Eibernest E1 15-15 
Achilles E2 – KVS/Maritiem E2 6-12 
DES E1 – Achilles E3 2-10 
ALO E3 – Achilles E4 6-5 
Achilles E5 – De Meervogels E3 5-2 
Achilles F1 – Avanti/Post Makelaardij F2 6-7 
KVS/Maritiem F5 – Achilles F2 5-2 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
09-07 WAPC kamp 
 
 

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

 
Deze week hebben we weer 2 jarige. Als eerste viert Silja Labordus 2 juni 
haar 18e verjaardag. 
Op 5 juni viert Resa Knoester haar 15e 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 

 
Aangemeld als lid: Juna (J.M.) Mechielsen 
 Den Haag 
  
 
Aangenomen als lid: Sela Molenaar (Achilleslidnr. 3164) 
 Leah Bal (Achilleslidnr. 3165) 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid per einde seizoen: 
 Noah de Bruijn 
 
Bedankt als lid: Pepijn Bins 
 
Bedankt als lid per 1 juni Osayande Lyawe 
 
Bedankt als lid per 01-07: Levi van Nieuwenhuijzen 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  Geen wedstrijden!! 
 
Zondag  Geen wedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week dinsdag 31 mei, woensdag 1 juni, dinsdag 7 juni,  

zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 
 

Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 
Achilles 7 – Maassluis 6 
Achilles E4 – ALO E3 
Vriendenschaar A1 – Achilles A1 
 
Achilles – Roda 
Achilles2 – KVS/Maritiem 4 
Achilles 3 – Dalto/Klaverblad Verz. 5 
Tempo 4 – Achilles 4 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 4 
Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 
ALO 6 – Achilles 8 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
ALO C2 – Achilles C2 
KVS/Maritiem E1 – Achilles E1 
Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E2 
Achilles E3 – Fortuna/Delta Logisitek E4 
Avanti/Post Makelaardij E6 – Achilles E4 
KVS/Maritiem E6 – Achilles E5 
Achilles F1 – DES F1 
Achilles F2 – DES F3 
 

Di 19.00 uur 
Wo 20.00 uur 
Wo 18.00 uur 
Di 19.30 uur 
 
Za 16.05 uur 
Za 14.35 uur 
Za 13.10 uur 
Za 12.30 uur 
Zo 12.30 uur 
Za 14.30 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.30 uur 
Za13.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.30 uur 
Za 09.30 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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