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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 
  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 8) 
 Bij aanvoerder ploeg of 
 Wedstrijdzaken 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A/B 
 e-mail: 
 ab-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. C/D 
 e-mail: 
 dc-wedstrijdsecretariaat@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. E/F 
 e-mail: 
 ef-wedstrijdsecretariaat@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 
 Rinus Cost 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Vacant 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
Mutatie SeniorenFit 
 Robin Pot 
 seniorenfit@hkvachilles.nl, 
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Achilles honderd jaar forever Young 
******************************** 

 
Er zijn weinig momenten in mijn leven geweest dat ik zo’n overweldigend gevoel 
van trots heb ervaren als toen ik op 29 september dit jaar door Hans Lijmbach, de 
bouwmeester, werd rondgeleid door het nieuwe clubhuis van Achilles. Clubhuis is 
eigenlijk een veel te klein woord voor het complex dat mij werd getoond. Wat een schitterend cadeau heeft de club 
zichzelf ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan gegeven! 
 
Er bestaat een foto uit 1962 waar ik als kind van zes een baksteen aanreik aan één van de vele vrijwilligers die onze eerste 
Vlonder met eigen handen bouwden. De leden hadden met allerlei acties zelf het kapitaal bijeengebracht dat nodig was 
voor de bouw, en een aantal handige leden had behalve de fundering al het werk zelf gedaan. Natuurlijk hebben de leden 
het paleis aan de Mient dat we nu bezitten, niet helemaal zelf gebouwd, en hebben schoolbestuur en gemeente meebetaald, 
en is de bank voorlopig mede-eigenaar, maar een heel groot deel van het binnenwerk, de afwerking, is door fantastische 

vrijwilligers in onze eigen club gerealiseerd.  
 
Permanent investeren in je eigen voortbestaan en 
ontwikkeling, dat is één van de belangrijke fundamenten voor 
een succesvolle club. Altijd bezig blijven met de leden binden 
en boeien en uitdagen om mee te doen, alle succesvolle 
verenigingen slagen daarin. Het bouwen van een nieuw 
clubhuis hoort daarbij, ambities op sportief vlak, een rijk 
verenigingsleven met diverse activiteiten, nooit op je lauweren 
rusten. 
 
Continuïteit is belangrijk. De  koers moet stabiel zijn, het 
bestuur betrouwbaar en voorspelbaar, leden moeten zich 
kunnen blijven identificeren met wat de club te bieden heeft. 

Dat betekent niet dat je geen nieuwe wegen mag inslaan, integendeel, zie mijn eerste punt, maar wat je doet moet passen 
bij wat de leden voelen dat de kern van hun club is.  
 
En ten derde regeneratie, permanente verjonging, nieuwe aanwas. Het grootste gevaar voor een club is een veroudering 
van het ledenbestand, waarbij een vastroestende kern vast blijft houden aan hoe het was, zonder bewustzijn van 
veranderingen in de omgeving en in de wensen van de jonge leden, en aantrekkingskracht voor ouders en kinderen die 
een inspirerende plek zoeken om vrienden te maken en te sporten. 
 
Niet alleen heeft Achilles  een prachtig gebouw neer kunnen zeten, ook aan de drie voorwaarden voor een gezonde club 
voldoet de vereniging volgens mij. Kijk maar naar hoe vol het veld is op een zaterdag, kijk naar de agenda voor activiteiten, 
de kampen, het clubblad en het enorme feestgevoel dat we rond 1 oktober allemaal hadden. Allemaal seinen die op groen 
staan voor de komende honderd jaar, Alleen over de sportieve resultaten past enige zorg. Zo’n grote club als Achilles met 
zo’n mooie accommodatie moet echt hoger spelen dan we nu zowel met selectie als jeugd doen. Ik weet, het is een 
stokpaardje van me, maar laten we vooral ook  investeren in het vergroten van de sportieve prestaties. Want dat kan echt 
beter! 
 
Hartelijk gefeliciteerd met ons zelf, honderd jaar, en nog altijd jong! 
 
Steven Broers 
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV 4 november  
 
Op vrijdag 4 november staat het tweede deel van de JAV op het programma. In 
dit deel van de JAV kijken we terug op het seizoen 2021-2022. 
 
We rekenen op jullie aanwezigheid. 
 
Het Bestuur 
 
 
 

Van de KC 
********** 

 
Iedereen die achter de bar staat vanaf 14:00 uur en dus alcohol kan schenken, zou in het 
bezit moeten zijn van het certificaat “verantwoord alcohol verstrekken” 
Wij printen de certificaten uit en bewaren die in een map achter de bar, zodat we bij een 
controle geen boete krijgen, of erger: dat de drankvergunning wordt ingetrokken. 
e-learning is te vinden op:  https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ 
 
De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is speciaal ontwikkeld voor 
barvrijwilligers/medewerkers van sportkantines. Met de juiste kennis kun je goed 
beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. 
In drie online modules, afgesloten door een toets, leer je welke regels er gelden 
voor verantwoorde alcoholverstrekking, hoe je moet reageren in lastige situaties 
en vooral hoe je kunt voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan 
minderjarigen of dronken personen. 
Het is een snelle, toegankelijke en leuke manier om te leren wat verantwoorde 
alcoholverstrekking inhoudt.  
Het is verplicht om altijd minstens één persoon bij de bar aanwezig te hebben die 
het bijbehorende certificaat of het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald.  
Wat NOC*NSF betreft is deze e-learning een ‘must’ voor iedereen die achter de 
bar staat in een sportkantine. 
 
Rene 
 
 

Cleanteams: schoonmaken op Achilles 
******************************* 

 
Wat genieten we van onze fijne nieuwe kantine! We willen natuurlijk samen deze kantine mooi, schoon en fris houden.  
 
In deze laatste weken van het veldseizoen worden de 'Cleanteams' ingezet om de kantine schoon te maken en te houden. 
Teams zijn op de eigen trainingsavond opgesteld schoonmaakploeg.  
Voor de seniorenteams geldt dat je voor of na je training het beste aan de slag kunt, de ouders van de jeugdploegen 
kunnen tijdens de training van de kinderen aan het werk.  
Als het goed is, zijn er weinig mensen in de kantine aanwezig, ook op drukke trainingsavonden. Je kunt dus fijn even een 
uurtje lekker aan de slag!  
We hopen op ieders medewerking, Achilles is immers meer dan een club! 
 
Lees verder voor het cleanteamrooster en wat er gebeuren moet! 
 
 
 
 
  

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/
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Poetslijst 
• Toiletten schoonmaken, aanvullen zeep, wc-papier 
• Handgrepen en drukpunten van deuren schoon maken 
• Vloeren vegen + dweilen 
• Afvalbakken legen, binnen en langs de lijn 
• Glaswerk naar glascontainer brengen 
• Tafels, stoelen, bar schoonmaken 
• Aanrechten, keukenkasten schoonmaken 
• Kasten achter de bar reinigen 
• Balkon en trap vegen 
• … 

 
Cleanteamrooster: 

 Cleanteam 
Dinsdag 25-10 Ouders en spelers A1  

Ouders en spelers A2 
Donderdag 27-10 Achilles 3 

Achilles 6 
Dinsdag 01-11 Ouders C1 

Ouders C2 
Donderdag 03-11 Ouders E1 

Ouders E2 
Ouders E3 
Ouders E4 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
Het was vrijdag een gezellige drukte in de kantine. Met maar liefst 5 tafels bezet werd de 
eerste klaverjasdrive geopend. En ik hoop dat het de volgende keer er nog meer worden, zou 
heel leuk en gezellig zijn. 
De uitslag van deze avond was: een poedelprijs voor Wieka en Dries. De roem prijs ging naar Jerry en Peter. En de eerste 
prijs was voor Simon en Herman. 
De overige uitslagen/punten waren: 
Simon – Herman 4786 850 5636 
Jerry – Peter 4506 880 5386 
Natalie – Anno 4353 640 4993 
Belinda – Arie 4210 660 4870 
Bas – Sten 3822 670 4492 
Dennis – Marc 3833 570 4403 
Clazien – Roy 3418 550 3968 
Wendela – Wout 3451 450 3901 
Roelie – Ed 3376 330 3706 
Wieka – Dries 2925 360 3285 
 
De volgende drive is 16 december. We geven er een kersttintje aan. Ik zie graag de aanmeldingen hiervoor komen. 
Per email: ovreijn@hotmail.com of telefoon 070-3251134. 
Tot dan!! 
 
Olga 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Geboren 
******** 
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Activiteiten Agenda Senioren 

4 november 
9 november 

JAV 
12.00 – 17.00 u 
verjaardagfeestje 

16 december Klaverjas 2 (Kerst) 

 
 

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

 
Achilles – HKV/Ons Eibernest 11-12 
Achilles 2 – HKV/Ons Eibernest 2 14-9 
Achilles 3 – KCR 2 5-12 
Achilles 4 – KVS/Groeneveld Keukens 3 16-11 
ALO 3 – Achilles 5 13-15 
Achilles 6 – OZC 3 4-14 
Sperwers 2 – Achilles 7 ?? 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – HKV Ons Eibernest 11-12 
Refleks – DES 12-12 
Maassluis – Victum 13-15 
Sporting Trigon – Velocitas 6-18 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals  
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Velocitas 7 6 1 0 13 130 84 46 
Maassluis 7 5 0 2 10 101 96 5 
Victum 7 4 0 3 8 99 98 1 
Achilles 7 3 1 3 7 112 87 25 
Refleks 7 3 1 3 7 87 106 -19 
HKV/Ons Eibernest 7 3 0 4 6 93 94 -1 
DES 7 2 1 4 5 93 99 -6 
Sporting Trigon 7 0 0 7 0 81 132 -51 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
Achilles A1 – ONDO A2 17-11 
Phoenix A3 – Achilles A2 4-11 
KVS/Groeneveld Keukens B1 – Achilles B1 15-9 
Valto B3 – Achilles B2 6-11 
Achilles B3 – Fortuna/Delta Logistiek B4 6-6 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 8-14 
Achilles C2 – Vriendenschaar C1 2-3 
KVS/Groeneveld Keukens D1 – Achilles D2 16-3 
Achilles D3 – Vitesse D2 5-5 
Valto E4 – Achilles E1 1-13 
Achilles E3 – DES E2 8-2 
Achilles E4 – DES E3 3-0 
Korbis F1 – Achilles F1 4-9 
Valto F2 – Achilles F2 ?? 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Valto E4-Achilles E1 
Dit was de laatste veldwedstrijd en we hebben allemaal onze best gedaan.  
Helft 1:0-1 hanna 0-2 julie 0-3 faylinn 0-4 hanna 0-5 jonne. 
Helft 2:0-6 hanna 0-7 lauren 0-8 jonne 0-9 jonne. 
Helft 3:0-10 hanna 0-11 julie. 
Helft 4:1-12 hanna 1-13 hanna. 
We hebben er exspres eentje  door gelaten omdat we het zielig vonden dat Valto achterstond en ze waren blij dat ze 
gescoord hadden en de eindstand was geworden 1-13 en we hebben  ook heel goed over gegooid en over gespeeld en 
Lauren bedankt voor het invallen. 
 
Groetjes van Faylinn 
 
 
 
 
 
 

 
  

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

 
 
AGENDA: 
11-11 AC 27-11 AC 18-12 AC 
 
 

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

 
Helaas, geen jarige en dus geen feestjes deze week!! 
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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 LK 08: geb.datum Laura Mombarg moet zijn 05-03-2000 
 
Aangenomen als lid: Nosa Iyawe (Achilleslidnr. 3114) 
 Tymo Vrolijk (Achilleslidnr. 3179) 
 Dex van Kasteren (Achilleslidnr. 3180) 
 
Aangemeld als lid: Noel (N.) Kiss 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
Avondje Koninklijke Schouwburg 
Dat was lang geleden dat wij aan een avondje cultuursnuiven hadden gedaan. 
Dinsdag j.l. 18/10/22 zijn wij naar de Koninklijke Schouwburg, een pareltje aan het 
Voorhout, geweest op uitnodiging van onze oudste zoon Patrick. 
Ik moet zeggen het uitgaan naar zoiets dergelijks is tegenwoordig voor de happy view want zo een avondje uit kost een 
paar centjes en doe je niet meer maandelijks. 
Het was wel zeer geslaagd en met bewondering naar een grande dame t.w.  
Yvonne Keuls al de 90 gepasseerd gekeken die dit soort vertelvoorstellingen al 
meer dan 25 jaar verzorgt. 
Wat een vuur en verteltalent heeft deze dame nog en meesterlijk begeleid door 
een oud Achilleslid Max Douw op de piano met liedjes en ondersteuning bij 
haar lezing. 
Zij had een voordracht n.a.v. haar boek Gemmetje Victoria een meisje dat van 
tehuis naar tehuis en van pleegoudergezin naar pleegoudergezin werd gestuurd zgn onhandelbaar en een verschrikkelijke 
jeugd heeft gehad. 
Een typisch Yvonne Keuls thema die al meerdere van dit soort kinderen aan de rand van de samenleving heeft beschreven 
zoals het leven van David S en Jan Rap. 
De locatie helemaal in de nok van de schouwburg, gehete het Paradijs, is een uitmuntende gelegenheid voor dit soort 
intiemere voorstellingen. 
Vroeger gingen wij heel vaak met de kinderen naar verschillende voorstellingen en cabaret had onze voorkeur 
Wie hebben wij allemaal gezien in Diligentia ons favoriete theater. 
Youp, Harrie Jekkers, Herman Finkers, Freek en vele vele andere bekenden tegen zeer betaalbare prijzen . 
Ook kregen de aankomende talenten een kans en Pepijn opgericht door Paul van Vliet was de bakermat voor beginnende 
artiesten. 
Voor 10 of 15 gulden had je een perfecte avond met een biertje in de pauze en eentje na  afloop en wat zeer amusant was 
een gesprekje met de artiest in de fouillee waarmee je gezellig de avond doornam. 
Je autootje in de parkeergarage in de Parkstraat en je inrijticket kon je in het theater inruilen voor een uitrijticket tegen 
een zeer gereduceerde prijs. 
Ook muziekavonden en vooral jazz op de Laan van Meerdervoort in de Regentenkamer waren wij wekelijks te vinden. 
Op zaterdagavondavond begon de jazz jam session om 18.00 uur tot 22.00 uur en gratis entree en in de pauze ging een 
hoge hoed rond voor een vrijwillige bijdrage voor de muzikanten en voor 8,00 gulden had je een heerlijke Indische hap 
terplekke gemaakt door Indische dames op een bordje op schoot. 
Alle grote jazzmuzikanten nationaal en internationaal traden op in allerlei bezettingen en speelde de pannen van het dak. 
In het oude circustheater op Scheveningen zagen we Rita Reys schitteren met het combo o.l.v. Pim Jacobs en de D.S.C 
band (Dutch Swing College Band) 
Elk jaar kregen we van vele theaters het programmaboek opgestuurd voor het komende seizoen en maakten we een 
schema van wie we beslist wilde zien en van onbekende die misschien wel aardig konden zijn om te zien. 
Dat is helaas niet meer en je zoekt het zelf maar uit op internet wat zeer klantonvriendelijk is en ons de moed ontneemt 
om te booken laat staan te betalen via dit medium. 
Alleen de Naald in Naaldwijk stuurt nog een boekje wat ook gretig bekeken wordt. 
De nieuwe generatie cabaretmakers spreekt ons niet aan, zijn misschien te snel en te onbegrijpelijk wat taal betreft en 
verstaan doen we ze al helemaal niet want van goed articuleren hebben ze nog nooit gehoord.       
 
We hebben echt genoten in de schouwburg maar qua toegangsprijs een kopje koffie en een colaatje en als klap op de 
vuurpijl een parkeertarief van euri 15,40 zijn we voorlopig weer even genezen. 
Je kan natuurlijk zeggen neem het  openbaar vervoer maar als je net genoten hebt van een heerlijke voorstelling en je 
komt buiten en de tram rijdt net weg zodat je een klein half uurtje in weer en wind staat te wachten is achteraf je avond 
naar de gallemieze. 
 
Groetjes 
Elly en Rene 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag 10.00 uur Achilles E4 – Phoenix E3 
 10.20 uur Achilles A1 – KCR A1 
 11.50 uur Achilles 4 – Groen Geel / IJskoud de Beste 3 
 
 
Zondag 10.55 uur Achilles 7 – Die Haghe 6 
 12.25 uur Achilles 5 – Die Haghe 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 5 en 6 november 
 

Achilles 4 – Rapid 2 
Achilles 5 – KZ Danaiden 4 
 

Za 13.05 uur 
Za 11.35 uur 
 

 

 
Volgende week 12 november (oefenprogramma) 

 
HKV/Ons Eibernest B1 – Achilles B1 
HKV/Ons Eibernest C1 – Achilles C2 
HKV/Ons Eibernest D1 – Achilles D2 
HKV/Ons Eibernest E1 – Achilles E3 
 

Za 13.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 10.00 uur 
 

HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 
HKV/OE-hal 

 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
24-10 Ilonka van Hagen 
31-10 Anneke Zoutendijk 
07-11 Coby Linse 
21-11 Marian Lijmbach 
28-11 Olga van Reijn 
05-12 Majka Deurloo 
 
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! 
 

 
 

Inleveren plastic flessen 
********************* 

 
Wist je dat er sinds kort een grijze container 
voor de tent staat met een oranje deksel. Deze 
is speciaal en alleen voor de plastic flesjes. 
Iedere keer wanneer jij een plastic flesje daarin 
weggooit doneer je automatisch een bijdrage 
aan Achilles (het statiegeld) en ben je ook nog 
eens goed bezig voor het milieu. 
Dus geen plastic flesjes meer in de andere 
afvalbakken op het Achilles veld maar keurig in 
de daarvoor bestemde container 

 
 
 
 

https://www.hkvachilles.nl/uploads/2021-10/3182f9b80bd54081cb6dee4d7adc2e41_default.jpeg
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