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Lezen is zilver, schrijven is goud 
***************************** 

 
Er verschijnen dit seizoen na deze editie nog twee Leeuwenkrabbels. Deze week staat 
de Leeuwenkrabbels uiteraard bol van de wedstrijdverslagen na de oproep van Rinus. 
Doorgaans bevat ons krantje tenminste verslagen van de selectie, een agenda, 
ledenlijstmutaties, de oproep van het bestuur tot het één of ander (bijvoorbeeld om massaal naar de JAV van 1 juli te 
komen), inzamelingsacties en met een beetje geluk een stukje pensionadopower. Maar wekelijks, zonder afwezigheid, kun 
je rekenen op een hoofdartikel waarin je verwend wordt met een visie, een inzicht, grappig of serieus bedoeld, een blik 
op de rijke Achilleshistorie of wat voor oprisping de schrijver van dienst ook maar kwijt wil. 
 
Een hoofdartikel schrijft niet zichzelf. Sedert een aantal jaar komt het hoofdartikel uit de spreekwoordelijke pen van een 
schrijverspool. Dit seizoen waren dat Marit, Desiree, Hans, Frits, Wout, Leon, Lena, Steven, Tom, Bart, Peter, Vincent 
en ondergetekende. Chapeau voor jullie schrijfsels en bedankt voor jullie inzet! Het is een genoegen om ze wekelijks als 
eerste te mogen lezen!  
 
Want ja, zo gaat dat: de pennenvrucht gaat voor publicatie 
eerst vóór de straffe deadline van zondagavond 21:00 naar 
erwindel@hotmail.com (dit mailadres heeft bijna z’n eigen 
25-jarige jubileum), die de boel waar nodig redigeert en 
doorstuurt naar de redactie van de website en de 
Leeuwenkrabbels. De schrijvers hebben aan het begin van 
een periode al een overzicht met data ontvangen met wie er 
wanneer aan de beurt is. In de loop van de week voordat je 
aan de beurt bent, krijg je nog een herinnering.  
 
Het idee achter de schrijverspool: vele handen maken licht 
werk. En hoe meer zielen hoe meer vreugd: het is prettig om 
wekelijks iets vanuit een ander perspectief te lezen. Een schrijver uit de pool leverde dit jaar zo’n drie artikelen. Dat houdt 
in dat je zo eens in de drie maanden aan de beurt bent. Genoeg tijd om ergens inspiratie op te doen.  
 
Het hoofdartikel heeft een columnvorm. In zo’n 300 woorden (met ruimte voor meer) zet je je verhaal of mening uiteen 
om te delen met de rest van de vereniging. Je hoeft echt geen hoogdravende proza aan te leveren. Je schrijft over wat je 
ziet in je omgeving, wat er leeft bij Achilles. Met een persoonlijk verhaal kom je een eind.  
 
Ergens in de komende weken krijgen de schrijvers van het afgelopen jaar opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan 
de pool, maar ook dit jaar zal blijken dat er ‘vers bloed’ nodig is om het aantal schrijvers weer op peil te brengen. Mocht 
je interesse hebben: laat het weten (mailadres staat hierboven)! Mocht je gevraagd worden: zeg niet meteen nee, maar 
denk er eens over na. Of zeg liever meteen ja.  
 
Ik hoop binnenkort van je te lezen! 
Erwin de Laleijne 
 
 
 
  

mailto:erwindel@hotmail.com
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV 
 
De 100e JAV (Jaarlijkse Algemene Vergadering) waarin we vooruitkijken naar het 
Seizoen 2022/2023, zal plaatsvinden in ons Nieuwe Clubhuis. 
Vrijdagavond 1 juli 2022, aanvang 20.00 uur. 
 
Arthur Bolder 
Secretaris 
 
 
 
 
 

Van de redactie 
************** 

 
Het laatste speelweekend staat alweer voor de deur. Dat betekent ook dat we richting de 
zomerstop gaan. Het laatste krantje van dit seizoen verschijnt op maandag 27 juni. Het 
seizoen 2022/2023 start in het weekend van 10 september en het eerste krantje verschijnt 
op maandag 29 augustus. Zet deze datum in je agenda zodat je op tijd je kopij kunt 
inleveren voor het krantje. 
 
Groetjes, 
 
Rinus 
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Concept teamindeling seizoen 22-23 
******************************** 

 
Hier volgt de concept-teamindeling voor het seizoen 2022-2023. Het is een ingewikkelde puzzel geweest. We hebben 
geprobeerd iedere speler een goede en passende plek te geven. I.v.m. geregelde aanmeldingen in de zomerperiode, staan 
de F-jes nog als grote groep opgesteld. Hier zullen eind augustus nog meerdere F teams van gemaakt worden. 
Mocht u vragen hebben over een plaatsing, of die van uw kind, dan kunt u een e-mail sturen naar tc@hkvachilles.nl. We 
zullen dan het gesprek aangaan. 
 
Groeten, 
 
TC 
 

Selectie 1 - 2 - 
3   Achilles 4  Achilles 5  
Noa Danique  Stijn Audrey  Tako Desiree 
Cino Mariska  Arien Mandy  Niek Renee 
Timme Daphne  Tjitse Katrien  Martijn Renske 
Joel Julia  afvaller Shirley  Erwin Kelly 
Cliff Nikki  afvaller Bo  Alexander Mieke 
Rick Jaimy  afvaller Stacey  Niels  
Pepijn Sterre  afvaller   Erwin  
Tobias Marlou       
Simon Michelle       
Ilan Rosanna  Achilles 6  Achilles 7  
Mark Nosa  Elmar Judith  Arie Estelle 
Quincey Romy  Erwin Lena  Fred Quirina 
Wesley Merel  Henk Alex  Ike Roelie 
Sander Alana  Jarreth Nelleke  Joost Susan 
Zohier Yara  Rick Fleur  Joram Linda 
Stef Romy L.  Sem Esmee  Lars  
Max   Tom Jeanette  Roger  
Xander   Rinus     
Dylan   Leon     
Fabian   Ivo     
Twan        
        

 
A1   A2       
Quin Floor Melissa Sanne      
Thijs Demi B. Silja Bibi      
Mick Paivi Stella Malou      
Shane Jill Elise Kimberly      
 Ivy Femke       
         
         
B1  B2  B3      
Björn Esmee Lucas L. Bo Justus Bregje    
Jim P. Manelle Dirk Lizzy Siemen Jalien    
Lucas H. Lynn Erik Lisette Teun Demi    
Jens Kiki Viggo Sophie B Jasper Resa   
Bradley Tehzeeb  Lena  Malek    
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C1   C2       
Niels Layla Jez Lianne      
Joe Fleur Sem M. Almes      
Semm 
H. Lola Mika Donya      
Lars Vera Aiden Imke      
 Britt Mitchell       
  Zinedine       
          
         
D1  D2  D3     
Jim v L. Roos Tygo Robin Isa    
Xander Noa P. Luuk D Fiep Klaas Liz    
Fedde Celine Dwayne Minka Jonathan Paschalia    
Jarmo Soe Luuk W. Mila Jonah Leah    
 Philène Vincent Marley Owen Sela    
   Emily  Feline    
         
         
E1  E2   E3   E4  
Jelte Julie Teun Milou Boris Frederique Brandon Tessa 
Jonne Hanna Kenz Ashlyn Vigo Olivia  Hadi Helena 

 Faylinn  Lauren Jase Ella  Mels Juna 

         
         
F         
Jason Dionne        
Tos Selah B.        
Mick Evi        
Ilja Sophie        
 Jasmijn        
 Anna        
 Caat        
 Sarah        
 Lara        
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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 
 
01-07 

Laatste competitie 
weekend 
JAV 

03-07 
01-10 

Tennistoernooi 
Achilles 100 jaar 

 
 

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

 
Achilles – Roda 12-11 
Achilles 2 – KVS/Maritiem 4 11-16 
Achilles 3 – Dalto/Klaverblad Verz. 5 14-27 
Tempo 4 – Achilles 4 15-19 
Achilles 5 – HKV/Ons Eibernest 4 15-13 
Achilles 7 – KCC/CK Kozijnen 8 11-15 
ALO 6 – Achilles 8 7-15 
 
 
 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Roda 12-11 
KIOS – Apollo 23-7 
Maassluis – HKV/Ons Eibernest 14-15 
ZKV – Die Haghe 15-17 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  PT in 
Team GS PT WN VL GL VR TG DS Mind 
Die Haghe 13 11 1 1 23 254 161 93 0 
Achilles 13 9 3 1 21 240 207 33 0 
ZKV 13 8 1 4 17 232 187 45 0 
Hkv/Ons Eibernest 13 6 1 6 13 210 203 7 0 
KIOS 13 6 0 7 12 194 212 -18 0 
Maassluis 13 5 0 8 10 214 216 -2 0 
Apollo 13 3 0 10 6 171 270 -99 0 
Roda 13 1 0 12 2 165 224 -59 0 
 
 
  



 13 
 

Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles verslaat hekkensluiter 
De laatste thuiswedstrijd van het seizoen werd gespeeld tegen Westzaanse 
hekkensluiter en tevens degradant Roda. Op het eerste gezicht leek een overwinning een formaliteit, maar niets bleek 
minder waar. De nipte overwinning die toch volgde, bleek niet genoeg om Die Haghe nog van het kampioenschap te 
houden. Die Haghe versloeg ZKV en eiste zo de titel in 1D op. 
 
De wedstrijd begon goed, want met rust leidde Achilles met 7-3. De treffer van Cliff Kommer om de tweede helft te 
openen leek de opmaat voor een makkelijke middag. Hoewel in de rust besproken werd om dezelfde energie te behouden 
en op volle kracht door te gaan, ging de hitte de ploeg van Glenn de Vries meer parten spelen dan de tegenstander: via 
8-7 en 10-10 kwam Roda goed terug in de wedstrijd. Voor de Achillianen leek het duel als een nachtkaars uit te gaan. 'Het 
enige wat je dan als coach kan doen, is voor nieuw elan te zorgen door verse energie te brengen,' aldus Glenn de Vries. 
'Met onze reservebank, Achilles 2, was dat zoals bij elke wedstrijd mogelijk'. Bij 12-10 was de winst veiligheid gesteld al 
werd het door onoplettendheid nog 12-11.  
 
'Het bleek moeilijk om onszelf op te laden voor deze wedstrijd,' analyseerde De Vries. 'Wij maakten in theorie nog kans 
op promotie, maar het leek ons sterk dat Die Haghe in twee wedstrijden nog drie punten zou verliezen. Dat bleek ook 's 
avonds toen Die Haghe het kampioenschap kon vieren. Nog één wedstrijd en dan zit het er voor dit seizoen op en ook 
voor ons verblijf bij Achilles als staf,' besluit De Vries. 
 
Volgende week speelt Achilles nog een uitwedstrijd tegen Apollo om 16:30 in Heerhugowaard om des keizers baard. 
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Wat was 
******** 

 
Vriendenschaar A1 – Achilles A1 24-14 
Achilles A1 – KVS/Maritiem A1 21-8 
Achilles A2 – KOAG A3 7-7 
Achilles B1 – Avanti/Post Makelaardij B2  
Achilles B2 – Vitesse B2  
Trekvogels B1 – Achilles B3 5-15 
Avanti/Post Makelaardij C2 – Achilles C1 10-7 
ALO C2 – Achilles C2 4-8 
Achilles D1 – Phoenix D1 14-6 
Achilles D2 – De Meervpogels D2 13-4 
Die Haghe D3 – Achilles D3 9-3 
KVS/Maritiem E1 – Achilles E1 5-15 
Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E2 9-8 
Achilles E3 – Fortuna/Delta Logistiek E4 16-5 
Avanti/Post Makelaardij E6 – Achilles E4 17-6 
KVS/Maritiem E6 – Achilles E5 7-5 
Achilles F1 – DES F1 13-3 
Achilles F2 – DES F3 6-7 
 
 
Na de eerste wedstrijden op het veld heb ik geen verslag van de D1 meer geschreven. Dat heeft niet met de prestaties 
van dit team te maken, maar ergens is het uit mijn routine verdwenen. Aangezien de D1 afgelopen zaterdag voor de 
tweede keer dit seizoen kampioen werd, is het hoog tijd om eens wat over dit leuke team te schrijven. 
Afgelopen zaterdag was dus de kampioenswedstrijd en die speelden we tegen Phoenix. In de eerste competitiewedstrijd 
na de zaal speelden we tegen hun een van onze beste wedstrijden van dit seizoen en lieten we ze met 1-11 duidelijk zien 
dat er tegen ons niets te halen was. De wedstrijden daarna wonnen we ook, zij het iets minder soepel, al was er zelden 
enige twijfel over wie aan het eind van de competitie bovenaan zou staan. Niet omdat we ons onfeilbaar achten, maar 
omdat we de andere tegenstanders al eerder hadden getroffen en alleen Valto van de voorgaande vier ontmoetingen er 
een wist te winnen (nadat wij al kampioen waren en met invallers moesten aantreden). 
Het grootste probleem als je weet dat je de beste bent, is scherp blijven. Vorige week op het toernooi bij Tempo duurde 
het vier wedstrijden voordat we een beetje scherp waren, maar daardoor wisten we in de laatste wedstrijd wel hoofdklasser 
Die Haghe met 5-2 te verslaan. Vooraf was het dus hopen dat we ook nu scherp zouden zijn. 
En de D1 was scherp, aanvankelijk zelfs messcherp. Waar we nog weleens moeite hebben om een veelvoud aan kansen 
om te zetten in doelpunten, hadden we nu maar drie schoten nodig om op 3-0 te komen. We liepen zelfs uit tot 5-0, maar 
daarna wist Phoenix het ons toch nog even moeilijk te maken. Ze kwamen terug tot 5-3 
voordat we de ruststand op 6-3 bepaalden. 
Direct na rust maakten we duidelijk dat er voor Phoenix geen punten te halen waren. We 
liepen verder uit en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 14-6. 
Dit kampioenschap is een echte teamprestatie. Gedurende dit hele seizoen is de D1 steeds 
meer voor elkaar gaan werken. Er werd goed naar elkaar gekeken en kansen voor elkaar 
gecreëerd. Soms ging dit zelfs zo ver, dat sommige spelers niet eens meer door hadden dat 
ze zelf vrij stonden, om een ander de kans te bieden. Heerlijk zijn de rugkanten met de 
perfecte uitstap. Of de indirecte doorlopen waarbij de aangever doorheeft dat er vanaf de 
andere kant iemand doorbreekt en die bal nog tijdig weet aan te geven. 
De D1 zal aanstaande zaterdag nog een keer in deze samenstelling hun kunsten vertonen. Hopelijk maken we er een 
mooi slotakkoord van en trekken we nog een keer al onze kunsten uit de kast. 
Britt, Fleur, Joe, Lars, Lola, Roos, Semm, Tim, Vera: gefeliciteerd met dit verdiende kampioenscha 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles F1 – DES F1 
Het einde van de competitie nadert, dus ook het moment dat de prijzen verdeeld worden. 
Vorige wedstrijd was er helaas een nederlaag voor de tijgers van de F1, waardoor de 
wedstrijd tegen DES helaas niet de kampioenswedstrijd was. Maar niet getreurd! De 
tijgers hebben alles nog in eigen klauw! 
 
Om het op de laatste speelronde aan te laten komen moest DES opzij gezet worden. De basis bestond uit Jelte, Evi, 
Dionne en Vigo. De virtuele bank werd warm gehouden door Jase, Brandon en de zon (zonnetje Milou was helaas niet 
aanwezig).  
 
De eerste minuten waren er wat goede 
aanvallen te noteren, alleen de zuiverheid 
van de schoten was er nog niet. Na het eerste 
kwart stond het 1-0, maar *spoiler alert* dat 
zou snel veranderen. Het tweede kwart, met 
Jase en Brandon voor Dionne en Vigo, was 
een flitsend! De 2-0 en 3-0 vielen snel. DES 
deed via de 3-1 nog iets terug, maar het is 
niet des F1’s om daar zenuwachtig van 
worden. Vanwege goede afvang in dit kwart 
kon er veel achter elkaar geschoten worden 
en dat kwam de zuiverheid ook ten goede. 
Uiteindelijk gingen de tijgers rusten met een 
8-1 stand. 
 
In de tweede helft kwamen Vigo en Dionne 
weer binnen de lijnen en mochten Evi en 
Jelte even opladen. DES maakte vrijwel 
meteen de 8-2, maar het derde kwart werd met prima spel afgesloten met een 12-3 stand. Het laatste kwart was er één 
voor de statistieken. Was het zon? Was het het idee dat de buit al dik binnen was? Krachten sparen voor de rest van het 
weekend? Geen idee, maar niemand zat er volgens mij mee dat er, net zoals in het eerste kwart, er maar één keer gescoord 
werd. 
 
Een 13-3 overwinning staat als een huis en zal hopelijk vertrouwen geven voor de laatste wedstrijd. En wat voor een 
wedstrijd! De clash tussen de nummers één en twee in de poule. Beide ploegen hebben 8 punten, dus een echte finale! 
 
Leon 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:wim.ddulk@hkvachilles.net
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
 
AGENDA: 
09-07 WAPC kamp 
 
 

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

 
De jarige van deze week zoijn: Joe Lek en Max Weterings, beide zijn 16 
juni jarig, Max wordt 11 en Joe wordt 12.Op 20 juni weer 2 jarige t.w. 
Joost Roelofs en Mika Jillissen. Joost wordt 15 en Mika 9. En tenslotte 
viert Jim van Leeuwen op 21 juni zijn 12e verjaardag . 
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellig toegewenst. 
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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 

 
Heraangemeld als lid: Mels (M.R.) Geerling 
 Den Haag 
 Geb.datum: 12-09-2013 
 
Aangemeld als lid: Romy (R.C.) Looijenstein 
 Den Haag 
 Geb.datum::22-09-1999 
 
Aangemeld als lid per 01-07-22: Tim (T.C.) de Jaher 
 Den Haag 
 Geb.datum: 10-02-2011 
 
Aangenomen als lid: Juna Mechielsen (Achilleslidnr. 3167) 
 
Bedankt als lid per einde seizoen: Lissa Noordam 
 Mathijs Oosterhuis 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid: Tristan Rosenbaum 
 
Olga 
 
 
  



 19 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 20 
 

Achillestennis 
************* 
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Pleunen 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Dinsdag 18.00 uur Achilles C1 – KCR C1 
 
Woensdag 20.00 uur Achilles 7 – Eureka 1 
 
Zaterdag 09.20 uur Achilles E5 – Fortuna/Delta Logstiek E8 
 09.20 uur Achilles D3 – Dunas D3 
 10.00 uur Achilles E1 – ODO E1 
 10.20 uur Achilles E4 – Die Haghe E2 
 10.20 uur Achilles C2 – Fotuna/Delta Logistiek C4 
 12.20 uur Achilles B3 –Nikantes B1 
 13.35 uur Achilles 4 – VEO 4 
 
Zondag 11.00 uur Achilles 8 – KZ Danaiden 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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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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