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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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Waar zijn de wedstrijdverslagen gebleven? 
************************************* 

 
Elke week ontvangt de redactie van een aantal teams trouw een wedstrijdverslag: 
van het eerste, tweede, derde en het vierde. Soms mogen we daar ook een aantal 
verslagen van jeugdwedstrijden aan toevoegen. Het is leuk om deze verslagen te 
lezen, maar helaas loopt het aantal verslagen de afgelopen maanden flink terug. Het is de vraag waar dat aan ligt, maar de 
vraag vanuit de redactie is vooral: blijf deze verslagen schrijven! 
 
Zijn we tegenwoordig echt te druk met zijn allen? Of halen we onze informatie nu veel sneller uit de KNKV app? Je kunt 
je afvragen of een krantje nog wel nodig is naast onze website (waar informatie altijd sneller te vinden is) en een KNKV 
app waar we alle uitslagen op zaterdagavond al terug kunnen lezen.  
 
Mocht deze vraag mensen (heel begrijpelijk) tegen de borst stuitten dan wil ik iedereen ook wijzen op het volgende. Met 
het schaamrood op de kaken moet ik toevoegen dat ik dit seizoen één keer ben vergeten het krantje rond te sturen. 
Hartstikke erg natuurlijk, maar misschien nog wel veel erger: niemand had het door. 
 
Het seizoen loopt bijna ten einde, maar met nog twee volle 
speelweekenden voor de boeg zijn er nog volop kansen om het 
seizoen met een hoop verslagen te eindigen. Bij dezen wil ik dus een 
oproep doen aan elk team om de komende weken een verslag te 
schrijven. Een kleine moeite waar een hoop leden veel plezier aan 
beleven. We kunnen nou eenmaal niet elke zaterdag alle wedstrijden 
zien, maar dankzij de verslagen heeft toch iedereen de kans om er 
een klein beetje bij te zijn. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen 
dat veel leden en ouders het heel leuk vinden om die te lezen. Zowel 
van de selectie als van de jeugd. Er was een tijd dat teams en coaches 
elke week verslagen instuurden om kans te maken op een heerlijke 
taart. Dat kunnen we vast ook wel zonder dat er een versnapering 
tegenover staat. Ik weet zeker dat we dat met zijn alleen kunnen, we 
zijn tenslotte meer dan een club! 
 
Een verslag hoeft absoluut geen literair hoogstandje te zijn. Zolang een verslag ons vertelt hoe de wedstrijd is verlopen, 
wie er heeft gewonnen en dat iedereen zijn best gedaan heeft, zijn wij al tevreden. Iedereen kan een verslag insturen: 
spelers, ouders, trainers en coaches. Hoe meer hoe beter. Daarom bij deze de vraag aan iedereen: schrijf een verslag(je) 
en stuur dit vooral in. 
 
Het krantje wordt elke week in elkaar gedraaid door Olga aan de hand van alle ingezonden stukken. Meestal verstuurt 
ondergetekende het krantje per mail op dinsdag of woensdag. Stuur je verslag daarom vóór maandag 12.00 uur op. Dan 
staat je verslag in het krantje van die week. Verslagen komen ook op de website van Achilles terecht. Daar zorgen Erika 
en Desirée altijd voor. Wanneer je je verslag instuurt komt deze zo snel mogelijk op de website. 
 
Voor de volledigheid hieronder nog even alle spelregels voor het insturen van verslagen en berichten: 
 

● Heb je een bericht voor de Leeuwenkrabbels, site of social media? Superleuk! Mail jouw bericht naar 
website@hkvachilles.nl! 

● Ons vriendelijke verzoek is om alles volledig aan te leveren, dus een compleet bericht mét foto(’s). Enne: let erop 
dat degene die op de foto staat daar akkoord mee is! 

● Soms krijgen we veel foto’s via WhatsApp toegestuurd en dat hebben we liever niet. Stuur altijd jouw bericht 
en/of foto's naar bovenstaand mailadres. Meerdere Achillianen ontvangen dat mailadres, des te sneller kan één 
van hen zorgen dat jouw bericht online verschijnt. Stuur je ons toch een appje? Dan verzoeken we je alsnóg 
vriendelijk om de foto's te mailen, dus je kunt het net zo goed in één keer doen. ;-) 

● Is jouw bericht zó belangrijk, dat het nú online moet? Maar écht belangrijk, een calamiteit zoals een 
coronaspoedje of de tent staat in de fik? Bel dan even met Rinus, Desirée of Erika. 

 
Aanstaande dinsdag (7 mei) speelt de A1 een inhaalwedstrijd uit bij Vriendenschaar. Het zou hartstikke leuk zijn als we 
daar meteen een verslag van mogen ontvangen. Via de KNKV app kan ik de uitslag wel zien maar als ik niet bij de 
wedstrijd ben geweest vraag ik me af: hoe verliep die wedstrijd?! Hoe leuk is het dan om de volgende dag te lezen welke 
momenten een wedstrijd hebben doen kantelen.  
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Trouwens, niet alleen verslagen van wedstrijden zijn welkom, ook verslagen van activiteiten zijn leuk om te lezen, dus 
commissies: stuur ook jullie verslagen naar ons toe! 
 
Rinus 
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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 
**************************** 

 
Achilles 7 – Maassluis 6 10-15 
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Wat was 
******** 

 
Fortuna/Delta Logistiek C2 – Achilles C1 12-10 
Achilles E4 – ALO E3 2-6 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
09-07 WAPC kamp 
 
 

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

 
Slechts 1 jarige deze week,  het feest is bij Bo Linse, zij viert dan haar 15e 
verjaardag. 
 
Bo 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 

 
Aangenomen als lid: Lara Holder (Achilleslidnr. 3166) 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Tim Spies 
 Joost Roelofs 
 
Olga 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag 09.30 uur Achilles F2 – DES F3 
 09.30 uur Achilles F1 – DES F1 
 09.30 uur Achilles D1 – Phoenix D1 
 10.30 uur Achilles B1 – Avanti/Post Makelaardij B2 
 10.30 uur Achilles E3 – Fortuna/Delta Logistiek E4 
 10.45 uur Achilles D2 – De Meervogels D2 
 11.45 uur Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E2 
 11.45 uur Achilles B2 – Vitesse B2 
 11.45 uur Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 
 13.00 uur Achilles A1 – KOAG A3 
 13.10 uur Achilles 3 – Dalto/Klaverblad Verz. 5 
 14.30 uur Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 
 14.35 uur Achilles 2 – KVS/Maritiem 4 
 16.05 uur Achilles - Roda 
 
Zondag 12.30 uur Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 4 
 
Dinsdag 18.00 uur Achilles C1 – KCR C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week dinsdag 14 juni, zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 

 
Achilles C1 – KCR C1 
Apollo – Achilles 
VEO 3 – Achilles 2 
VEO 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – VEO 4 
Fortuna/Delta Logistiek 6 – Achilles 5 
Maassluis 6 – Achilles 7 
Achilles 8 – KZ Danaiden 10 
Dunas A3 – Achilles A2 
KCR B1 – Achilles B1 
Dunas B1 – Achilles B2 
Achilles B3 – Nikantes B1 
Achilles C2 – Fortuna/Delta Logistiek C4 
Valto D1 – Achilles D1 
Korbis D2 – Achilles D2 
Achilles D3 – Dunsa D3 
Achilles E1 – ODO E1 
Die Haghe E1 – Achilles E2 
HKV/Ons Eibernest E2 – Achilles E3 
Achilles E4 – die Haghe E2 
Achilles E5 – Fortuna/Delta Logistiek E8 
Phoenix F1 – Achilles F1 
Die Haghe F3 – Achilles F2 
 

Di 18.00 uur 
Za 16.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 14.00 uur 
Za 13.35 uur 
Zo 13.30 uur 
Za 14.00 uur 
Zo 11.00 uur 
Za 13.30 uur 
Za 12.15 uur 
Za 12.15 uur 
Za 12.20 uur 
Za 10.20 uur 
Za 09.15 uur 
Za 12.30 uur 
Za 09.20 uur 
Za 11.20 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.30 uur 
Za 10.20 uur 
Za 09.20 uur 
Za 09.30 uur 
Za 10.00 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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