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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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Focus op 2025 
************* 

 
Ik zou weer eens aandacht kunnen besteden aan de top van korfballend Nederland, 
maar dat heb ik in het verleden al regelmatig gedaan. Dus: dichtbij huis blijven en 
focus op ons eigen cluppie Achilles. Nou, zeg maar club, want we hebben 100 jaar 
geschiedenis op de teller en we kunnen ons nu ook scharen in het rijtje verenigingen dat over een top accommodatie 
beschikt. De toespeling ‘League waardig’ heb ik al een paar keer voorbij horen komen. Ook onze bondscoach vond dat. 
Nogmaals hulde en dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan de realisatie van ons schitterende onderkomen. Trots en 
nog steeds heel bijzonder. 
 
En nu doorpakken was ook een veelgehoorde opmerking de laatste weken. Waarmee dan vroeg ik? 'Nou ehh… zo’n 
accommodatie dat smaakt naar meer toch?!' Wat is dan ‘meer’ wat jou betreft? Ik kreeg antwoorden in de categorie ‘we 
hebben alles nu om een "multi of omni-vereniging" te worden’. Dat is zeker een gedachte wat mij betreft, maar daar heb 
je net zo goed veel kader voor nodig en verdeelde aandacht komt niet ten goede aan onze core business, en dat is korfbal, 
en daar hebben we al te weinig handen voor.   
 
Gelukkig kreeg ik ook antwoorden in de sfeer van: ‘doorpakken nu met Achilles korfbal en dat echt structureel op goed 
hoog niveau krijgen, want dit is het moment'. Okay, nice… en wat is wat jou betreft dan hoog niveau? ‘Puf, realistisch is 
de selectie op steady niveau bovenkant overgangsklasse, aansluiting 3 en 4 op de niveaus daarachter (dat is nu al zo) en 
weer maximaal focus op jeugdopleiding. De wedstrijdsportteams moeten meedraaien in de bovenste regionen’.  
 
Ik kan me vinden in dit realisme, al is de hoofdklasse met de komst 
van de nieuwe ereklasse straks gewoon de oude overgangsklasse. 
Kortom, met een goede lichting, een plan en focus is de hoofdklasse 
ergens rond 2025 echt geen utopie. Maar wat ik wel merk is dat we 
een beetje een club aan het worden zijn van elkaar uitleggen waarom 
iets (nog) niet kan of het stapelen van de vele andere prioriteiten. Nu 
goed, dat clubhuis staat nu en heeft 100 jaar clubgeschiedenis en vele 
successen in z’n fundering zitten. Deze voorwaarde voor hogerop 
hebben we nu afgetikt, check. Tegelijkertijd is ons nieuwe 
onderkomen wat mij betreft het lanceerplatform voor de nieuwe fase 
die nu aanbreekt: de fase van doorpakken. Nu kan de focus weer vol 
op korfbal en iedereen die dat elke dag mogelijk maakt.   
 
Oei, daar is-ie weer: het kaderprobleem, een hardnekkig verschijnsel en typerend voor sportclubs en 
vrijwilligersorganisaties. En nee, ik ga het kaderprobleem niet bagatelliseren en hulde voor iedereen die wel de handen 
voor Achilles uit de mouwen steekt. Maar weet dat onze collega sportclubs allemaal dezelfde problemen hebben. Het is 
de kunst om je desondanks te onderscheiden door het net even beter, slimmer en efficiënter te doen. Een smart plan 
helpt ons daarbij.   
 
Nu waren en zijn Achillianen altijd al super trots op hun cluppie, maar Achillianen worden over het algemeen nog maffer 
en trotser als we echt gaan presteren, titels pakken en promoties afdwingen. In de aanloop daar naar toe worden die extra 
inspanningen als vanzelfsprekend gedaan en lijkt het amper moeite te kosten. Althans, de roes van het komende succes 
dempt de inspanning. Het is denk ik de 3 
derde keer dat ik dat in een hoofdartikel roep dat hoog spelen louter voordelen heeft, zoals: een aanzuigende werking, de 
reden voor talent om te blijven, de reden voor een grote sponsor om in te stappen, de formule voor meer baromzet en 
de methodiek om kader te binden. Immers, iedereen wil bij een club horen die het goed doet en zelf onderdeel zijn van 
dat succes. Het één versterkt het ander. Dat is een feit. Andersom is dat net zo goed het geval. Een club in verval daar 
valt de bereidwilligheid om iets te doen steeds verder weg.   
 
Over het algemeen ervaar ik Achilles als een realistische, soms te behoudende club. Geloven in de maakbaarheid van 
middellange termijndoelen dat brengt energie en enthousiasme, ook omdat jouw dagelijkse inspanningen ineens gaan 
aanvoelen als een echte bijdrage aan een ‘hoger op’ doelstelling. Pel hem maar van doelstelling naar de dagelijkse praktijk 
af en dan blijkt dat alle kaderfuncties van groot belang zijn om de volgende trede van de trap te kunnen nemen. 
 
De sterren staan goed nu, we hebben het momentum. Wie geeft het startsein voor een smart masterplan 2025? Op de 
weg daarnaartoe worden we een nog mooiere club waar gezelligheid prima hand in hand gaat met prestatiekorfbal.   
 
Peter Frauenfelder 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De aanmelding voor de kerstklaverjasdrive op 16 december begon goed, maar.stokt een 
beetje. Waar blijven de ander enthousiastelingen?? 
De volgende koppels hebben zich al aangemeld: 
Arie – Belinda Marc – Dennis Sander – Frank B. 
Roelie – Ed Tjitse - Simon 
 
Dit moeten er veel meer worden. 
 
Meld je aan via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134 
 
Olga 
 
 
 
 

Geef je sportschoenen een 2e leven ! 
********************************* 

  
Iedereen weet: voeten groeien en daarom heb je regelmatig nieuwe schoenen nodig. En dat terwijl de oude schoenen nog 
lang niet versleten zijn. 
Dit feit biedt een mogelijkheid om elkaar op eenvoudige 
wijze te helpen: 
  
Donatie 
Plaats je nog niet versleten sportschoenen (zowel veld- als 
zaalschoenen) in het rek in ons Clubhuis. Deze geef je op 
deze wijze aan Achilles. Schoenen wel graag schoonmaken 
voordat je ze in het rek zet. 
  
Behoefte 
Heb je sportschoenen nodig: Kijk of er in jouw maat 
schoenen staan in het rek. Zo ja: Neem ze mee en reken 2€ 
af bij de kassa. Deze 2€ gaat naar de clubkas. Zo nee: kijk een 
week later nog eens, misschien is jouw maat er dan wel. 
  
Als voldoende leden hieraan meewerken, dan zal dat voor 
velen een aanzienlijke kostenbesparing opleveren. 
En op deze manier dragen we ook nog een steentje bij aan 
het milieu! 
  
Achilles, meer dan een club ! 
 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

10 – 19 november 
16 december 

Haagse Korfbaldagen 
Klaverjas 2 (Kerst) 

  

 
 
Uitslagen Haagse Korfbal Dagen 
Achilles 1 – Avanti/Post Makelaardij 1 15-22 
KVS/Groeneveld Keukens 1 – Achilles 1 23-18 
 
Achilles A1 – GKV A1 15-12 
Achilles A1 – Maassluis A1 7-9 
Achilles A1 – VEO A1 7-8 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27-11 AC 18-12 AC 
 
 

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

 
Deze week hebben we 2 jarigen. Als eerste viert. Hannah de Winne haar 4e verjaardag. 
Op 20 november viert Leah Bal haar 11e verjaardag. 
Allebei van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst. 
 
 
 
 
 

Sinterklaas 
********** 

 
 
Aan alle kinderen van de kangoeroes, F en E, 
 
Wat was het afgelopen week even spannend zeg. De stoomboot die ineens  
zonk. Gelukkig bleek Sinterklaas ook een vliegtuig te hebben en kwam hij  
samen met de Pieten zaterdag toch nog op tijd aan in Nederland. 
En wij als AC kregen maandagochtend al meteen een mooi gedicht van hem,  
want nu we een hele mooie nieuwe kantine hebben, wil hij jullie wel heel  
snel daar weer een keer ontmoeten. 
Lees snel mee! 
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Lieve kinders van Achilles, 
 

Wat is het toch weer heerlijk om in Nederland te zijn! 
Mijn Sint-agenda geeft aan; 27 november, 10uur aan het Pomonaplein.. 

Zie ik dat goed? Pomonaplein? Maar wat is hier aan de hand? 
Ben ik dan écht in het nieuwe clubgebouw van Achilles beland? 

 
Wauw! Daar heb ik zin in zeg! 

Maar ik heb een probleem; zoals jullie weten is de Sintmagie nog weg..! 
Mijn Pieten zitten in een ware race tegen de klok 

En zonder mijn Pieten ben ik ook wel een beetje in shock! 
 

Gelukkig kreeg ik een lief berichtje van de AC 
Zij helpen als echte Hulppieten graag een handje mee! 

Maar een Hulppiet ben je natuurlijk zomaar niet..! 
Dus Profpiet heeft de AC de afgelopen tijd bespied 

 
Na flink oefenen, zweten en wiebelen op het dak 

Zijn ze geslaagd en heeft de AC het Hulppiet-diploma op zak 
Met deze Hulppieten aan mijn zijde 

Gaan we met jullie bakken, pongen, sjoelen en glijden 
 

Dus lieve kinders uit de Kangoeroes, F en E 
Geef je snel op, dan neem ik zeker een cadeautje voor jou mee! 
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Informatieavond 18 oktober 
************************* 

 
Afgelopen 18 oktober was de informatieavond voor ouders van nieuwe en reeds 
bestaande leden. Al zeggen we het zelf, dit was een goede tijdsbesteding; het was 
fijn om elkaar te leren kennen/weer te zien en de informatie was welkom aldus de 
feedback die we hebben ontvangen. Het blijkt dat (nieuwe) ouders soms met 
praktische vragen zitten en de antwoorden hierop niet altijd even makkelijk te 
vinden zijn.  
 
Na het welkomstwoord van de bestuursvoorzitter van Achilles, Wout Broers, werd 

een presentatie gegeven door Linda vd 
Haak, tevens bestuurslid, over allerlei 
belangrijke zaken omtrent het 
lidmaatschap. Deze presentatie vind je 
terug onderaan dit bericht, zodat je de 
informatie nog kunt (na)lezen. We hebben 
ook een leuke quiz gedaan, om de kennis 
van korfbal een beetje te toetsen. Hieruit 
kwamen 2 winners naar voren, die 
vervend korfbalkenners bleken want ze hadden beiden alle vragen goed. Als prijs 
kregen ze een Achilles betaalkaart uitgereikt (normale aanschafprijs €3) met een 
klein saldo erop.  
 
Het lijkt ons nuttig om elk jaar een informatieavond te organiseren en zullen de 
reacties die we hebben gekregen en misschien nog ontvangen hierin meenemen.  
 
 
Groetjes van Margot, Miriam, Janneke en Marjolein van de commissie 
ledenwerving 

 
 
 
 
 
 
 
  



 15 
 

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: Kim (K,) Breedveld 
 Den Haag 
 Zie gemaild krantje 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag Zuiderpark 10.10 uur Achilles D2 – Korbis D2 
  09.00 uur Achilles D3 – Korbis D3 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 26 en 27 november 
 

Achilles – ZKV 
Achilles 2 – TOP/IAA fresh 4 
KZ/Thermo4U 5 – Achilles 3 
Achilles 4 – KZ/Thermo4U 4 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 
Achilles 6 – Excelsior 8 
KCR A1 – Achilles A1 
SDO A1 – Achilles A2 
Vitesse B1 – Achilles B1 
Dunsa B2 – Achilles B2 
Achilles C1 – De Meervogels C1 
Achilles C2 – KCR C3 
Korbis D1 – Achilles D1 
Achilles D2 – Tempo D2 
Avanti/Post Makelaardij D4 – Achilles D3 
ALO E1 – Achilles E1 
Die Haghe E3 – Achilles E2 
ALO E2 – Achilles E3 
GKV F1 – Achilles F1 
ONDO F5 – Achilles F2 
 

Za 19.30 uur 
Za 17.50 uur 
Za 15.00 uur 
Za 16.20 uur 
Zo 13.45 uur 
Za 15.00 uur 
Za 17.00 uur 
Za 13.00 uur 
Za 15.20 uur 
Za 10.00 uur 
Za 13.50 uur 
Za 12.50 uur 
Za 14.00 uur 
Za 11.45 uur 
Za 10.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 15.30 uur 
Za 10.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Koog 
Zuiderpark 
De Zijl 
Zuiderpark 
De Wissel 
De Vosse 
Bongerdhal 
Zuidhaghe 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Dreef 
Zuiderpark 
Emerald 
Ockenburgh 
Zuiderpark 
Ockenburgh 
Overbosch 
De Hoekstee 
 

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

WASROOSTER 
21-11 Marian Lijmbach 
28-11 Olga van Reijn 
05-12 Majka Deurloo 
12-12 Ilonka van Hagen 
19-12 Anneke Zoutendijk 
27-12 Coby Linse 
 
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 
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