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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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You gotta fight for your right to party! Of Zwemmen in Bacardi Lemon? 
**************************************************************** 

 
Een open uitnodig ing voor een open podium dat nog open staat 
 
’t Is vrijdag vroeg, de werkweek is geweest 
Ik kan alleen maar hangen, op de bank, voor de TV 
 
geen lust, geen leven, geen donder in mijn lijf 
Ik ben een grote leegte, als het beeld waar ik naar kijk 
 
Doe mij een plezier… geen RTL4 
 
ik eet wat, drink een biertje, zelfde zender tot mijn spijt 
Loretta leest ellende, het journaal gaat over mij 
 
zo kan ik toch niet sterven, op de bank, voor de TV 
‘k moet weg… douche en vertrek, en ik weet al rap waarheen 
 
een ster in de nacht… oh, stralende pracht… 
Ik stap door de klapdeur… muziek! 
 
 Die heerlijke sfeer, die smaakt altijd naar meer 
 de Vlonder, wonderkroeg 
 Doe mij een plezier, gooi die glazen vol met bier 
 Van bier krijgen we nooit genoeg 
 
En zo was het, toch nog een serieuze terugblik naar de oude Vlonder.  
 
En door!!! 
 
Want we kunnen echt alle kanten op met ons nieuwe clubgebouw. De viering van ons 100-jarig bestaan heeft dat al 
bewezen tijdens het jubileum. Telkens een volle bak tijdens de evenementen die zijn georganiseerd! En dat geeft 
mogelijkheden wat mij betreft en daar gaan wij, de CR in samenwerking met mij en hopelijk nog meer muziekliefhebbers, 
wat mee doen.  
 
Ik zie het helemaal voor me. Live-muziek gespeeld door onze leden- en oud-leden, jong en oud. Misschien wil de 
Achillesband “De Brul’ weer een paar nummers spelen? Ik noem een paar namen als Maya Seif, Patrick Bos, Janneke 
Bosveld, Edwin Borstelaar en Max Douw. Allemaal in onze kantine begonnen en nog steeds actief in muziek of poëzie.  
 
En ik zie jonge talenten van Achilles zoals onder andere Lynn voorbij komen op Facebook en Instagram, die de 
theaterschool volgen op de Dalton. Maar ik zie online ook ouders in bands spelen, of er les in geven en optreden. 
Misschien ken jij wel iemand die eens voor publiek wil optreden, alles is mogelijk. We zijn natuurlijk ook juist op zoek 
naar het nog niet eerdere ontdekte talent.  
 
Zou jij het niet mooi vinden een groot feest met de hele dag muziek ons eigen muziekfestival? Vanaf een uur of drie 
entertainment voor en door Achillianen voor jong en oud. Je mag zingen, instrumenten bespelen, playbacken, 
voordragen, DJ-en, dansen, een toneelstuk opvoeren en zelfs Karaoke is zo geregeld. Het kan in je eentje, maar 
natuurlijk ook als groep. Er zijn daarin geen grenzen. En alleen komen genieten van de optredens mag uiteraard 
ook.  
 
En stel dat we hem weer zover krijgen, wie wil onze Koos nou niet weer zien optreden?!  
 
Een voorbeeld van een van de avonden uit de oude ‘muziek’ doos is het ‘Open Podium 2003’ waar nog filmpjes van 
ronddwalen op YouTube. De jongste deelneemster was nog geen 20 jaar en de oudste deelnemers waren van boven de 
70 jaar. Iedereen liet zijn schroom varen en trad op zijn manier en binnen zijn kunnen op. Met grote verrassingen als 
gevolg en een uitgelaten sfeer in een te kleine kantine. Daarnaast is het een goede manier om elkaar eens goed te leren 
kennen. 
Het idee voor deze dag is om het voor Kangoeroes tot en met oud-leden een groot festival te maken.  
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Annemarie Linse had gelijk in het filmpje over de terugblik naar de oude Vlonder. Het was onze thuisbasis, de plek waar 
we elkaar opzochten. We hadden er spelletjes avonden, konden er lekker kletsen en Maccen aan de bar. De CR was de 
aanjager, maar uiteindelijk regelden we het allemaal zelf. En eens in de zoveel tijd was er live-muziek. Gewoon omdat het 
kon. En dat heb ik zo gemist de laatste jaren, de redenen daarvoor zijn natuurlijk duidelijk. Geen kantine, wel corona.  
 
Het feit dat ik dit soort avonden mis betekent natuurlijk 
niet dat iedereen dat heeft, vandaar dat dit gelezen kan 
worden als een oproep, aanzet. Ik ben voor, de CR is 
enthousiast maar we hebben daarbij nog veel hulp nodig. 
Wie is of zijn onze Blues-Brother(s) in deze? Of wordt het 
een Bacardi Lemon voor de buis met RTL4? 
 
Wie heeft ideeën, wil helpen en lijkt het net zo’n goed idee? 
Of welke bandjes, nog niet ontdekte singer-songwriters, 
moppentappers, hebben zin om hun kunsten te vertonen 
aan een groot publiek? 
 
Het kan natuurlijk zijn dat we een JAV-déjà vu krijgen, 
omdat deze vorm van feestvieren volledig uit de tijd is. Ik 
daarom heel benieuwd naar jullie reacties.  
 
App mij op 06-41426560  en als je geen inspiratie hebt, dan is ook alleen het woord ‘akkoord’ met jouw naam genoeg en 
dan kunnen we het in gang gaan zetten, dan houden we jullie via de app, Facebook en Insta op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  
 
Of mail mij op peetzet@ziggo.nl 
 
Of spreek me aan of een van de CR-leden. Ik ben bijna zeker te vinden tijdens de wedstrijden van de D2 en B2 en af en 
toe tijdens de wedstrijden van de selectie. En anders kom je gezellig langs in de Ananasstraat. Bel eerst even, dan hebben 
we het erover en draaien we een plaatje of we laten ‘Music’ (Spotify voor gevorderden) door de boxen schallen.  
 
En ik beloof dat ik zelf niet zal zingen dit keer. 
 
Under the bridge downtown….. 
 
Sorry: maar een echte leeuw zal altijd blijven zingen! ;-) 
 
Met muzikale groet, 
Peter Zoutendijk 
 
 
 
 
 
  

mailto:peetzet@ziggo.nl


 6 
 

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

 
We naderen de Kerst en dat wil zeggen dat niet iedere week het krantje zal verschijnen. 
Op 17 en 18-12 is er een volledig programma. 24 -12 speelt alleen de B2. 07-01 spelen de 
D3 en E4 en op 08-01 is er weer een volledig programma. 
Daarom is er besloten om het laatste krantje van 2022 uit te laten komen op 12 december. 
Kopij hiervoor moet die dag voor 12.00 uur bij Olga binnen zijn.  
Het eerste krantje van 2023 zal uitkomen pop maandag 08-01, de kopij hiervoor dient die 
dag voor 12.00 uur bij Olga binnen te zijn. 
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CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 
De volgende koppels hebben zich al aangemeld: 
Arie – Belinda Marc – DennisSander – Frank B. 
Roelie – Ed Tjitse - Simon 
 
Dit is te weinig, dus meld je aan. 
Het zou niet leuk zijn als door te weinig deelname de drive niet door kan gaan. 
 
Meld je dus aan via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Deze foto´s zijn gemaakt op 29 september tijdens de reünie door Daan Alkema met een drone. 
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TC 
*** 

 
Trainingsschema vanaf week 47 tot eind maart 
***************************************** 

 
Een hoop passen en meten, maar dit is uiteindelijk het schema dat we hebben opgemaakt. 
In sommige gevallen is de trainingstijd voor de jeugdploegen laat uitgevallen, maar gezien 
het zalentekort en de grote groep jonge en spelende trainers, is dit het geworden. 
Op 28 en 29 november is onze eigen gymzaal ingericht voor de Pietengym. De gymjuf 
van de Vliermeent vindt het geen probleem als er op deze momenten gebruik wordt 
gemaakt van de opstelling die in de zaal staat. De trainers stemmen dit met de ploegen af 
of er dan getraind zal gaan worden. Graag de zaal weer achterlaten zoals deze dan is aangetroffen. 
 
Trainingsschema zaal 22-23   Sportcampus Zuiderpark   
Selectie 1 + 2 Maandag 20:00 - 21:00 Gymzaal Vlonder niet op 28-11 i.v.m. Pietengym 
  Dinsdag 20:30 - 22:00 Breedtehal A; beiden helften   
  Donderdag 20:30 - 22:00 Breedtehal A; beiden helften   
3 Dinsdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 1e helft   
  Donderdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 1e helft   
4 Maandag 21:00 - 22:00 Gymzaal Vlonder niet op 28-11 i.v.m. Pietengym 
  Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 1e helft   
5 + 6 Woensdag 20:00 - 21:00 Topsporthal; 2e helft   
7 Vrijdag 20:00 - 21:00 Gymzaal vlonder   
Recreanten Vrijdag 20:00 - 21:00 Gymzaal vlonder   
          
A1 Dinsdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 2e helft   
  Donderdag 19:30 - 20:30 Breedtehal A; 2e helft   
A2 Dinsdag 20:30 - 21:30 Gymzaal vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
  Donderdag 20:30 - 21:30 Gymzaal vlonder   
          
B1 Dinsdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 1e helft   
  Donderdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 1e helft   
B2 Dinsdag 19:00 - 20:00 Breedtehal A; 2e helft   
  Vrijdag 19:00 - 20:00 Gymzaal vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
          
C1 Dinsdag 19:30 - 20:30 Gymzaal Vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
  Donderdag 18:30 - 19:30 Breedtehal A; 2e helft   
C2 Dinsdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft   
  Donderdag 19:00 - 20:00 Gymzaal D: SCZ   
          
D1 maandag 19:00 - 20:00 Gymzaal vlonder niet op 28-11 i.v.m. Pietengym 
  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 1e helft   
D2 Dinsdag 18:00 - 19:00 Breedtehal A; 1e helft   
  Donderdag 17:30 - 18:30 Breedtehal A; 2e helft   
D3 Maandag 18:30 - 19:30 Gymzaal D; SCZ   
  Woensdag 19:30 - 20:30 Gymzaal Vlonder   
          
E1 Dinsdag 18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
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  Donderdag 18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder   
E2 Dinsdag 18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
  Donderdag 18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder   
E3 Maandag 18:00 - 19:00 Gymzaal vlonder niet op 28-11 i.v.m. Pietengym 
  Woensdag  18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder   
E4 Maandag 18:00 - 19:00 Gymzaal vlonder niet op 28-11 i.v.m. Pietengym 
  Woensdag  18:30 - 19:30 Gymzaal vlonder   
          
F1 F2 F3 Dinsdag 17:30 - 18:30 Gymzaal vlonder niet op 29-11 i.v.m. Pietengym 
  Vrijdag 18:00 - 19:00 Gymzaal vlonder   
          
kangoeroes Zaterdag 10:00 - 11:00 Gymzaal vlonder   
          

G-Korfbal Donderdag 
17:30 - 18.30 
uur Gymzaal vlonder   
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Activiteiten Agenda Senioren 

16 december Klaverjas 2 (Kerst)   
 
 
Uitslagen Haagse Korfbaldagen 
Achilles 1 – Die Haghe 1 18-15 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Dijkvogels E2 -Achilles E2 
Zaterdag mochten we tegen de E2 van Dijkvogels in Maasdijk oefenen. We hebben goed 
geoefend met scoren want we hebben 17-6 gewonnen en dat terwijl we 4-3 achter 
hebben gestaan. We hebben allemaal gescoord (Lauren, Boris, Kenz, Teun en ik), dat 
was ook leuk. Misschien hebben we allemaal veel pepernoten gegeten, en dat heeft ons energie gegeven want we waren 
heel snel en hebben de bal ook vaak onderschept. Mijn meisje was gelukkig een keer kleiner dan ik en verdedigde niet zo 
goed dus dat was iets makkelijker spelen voor mij. De E1 stond naast ons te spelen en Lauren heeft nog even met hun 
meegedaan; ook zij hebben gewonnen �. Bedankt lieve coaches voor jullie goede aanwijzingen.  
 
Groetjes, 
Milou 
 
 
 
 
 
  

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

 
AGENDA: 
27-11 AC 18-12 AC 
 
 

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

 
Deze week slechts 1 jarige en dat is Milou Kraak. Zij wordt 26 november 8 jaar. 
Milou van harte gefeliciteerd en een gezellige dag 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 

 
Aangenomen als lid: Jeremy Hoogenboom (Achilleslidnr. 3184) 
 Pepijn van den Berg (Achilleslidnr. 3185) 
 
Bedankt als lid: Alana Verboom 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
 
Zaterdag Zuiderpark 11.45 uur Achilles D2 – Tempo D2 
  12.50 uur Achilles C2 – KCR C3 
  13.50 uur Achilles C1 – De Meervogels C1 
  15.00 uur Acvhilles 6 – Excelsior 8 
  16.20 uur Achilles 4 – KZ/Thermo4U 4 
  17.50 uur Achilles 2 – TOP/IAA fresh 4 
  19.30 uur Achilles - ZKV 
 
 
Zondag Zuiderpark  Geen thuiswedstrijden!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 3 en 4 december 2022 
 

KOAG – Achilles 
KOAG 2 – Achilles 2 
Achilles 3 – KVS/Groeneveld Keukens 4 
KVS/Groeneveld Keukens 3 – Achilles 4 
Achilles 5 – Refleks 3 
Avanti/Post Makelaardij 5 – Achilles 6 
Achilles 7 – DeetposSnel 11 
Achilles A1 – HKV/Ons Eibernest A1 
Achilles A2 – KVS/Groeneveld Keukens A3 
Achilles B1 – Nieuwerkerk B2 
Achilles B2 – Dunas B2 
Tempo C1 – Achilles C1 
Avanti/Post Makelaardij C4 – Achilles C2 
Dunas D1 – Achilles D2 
Achilles D3 – Fortuna/Delta Logistiek D3 
Achilles E1 – KCR E1 
Achilles E2 – Excelsior E2 
Achilles E4 – ONDO E6 
Achilles F1 – ODO F1 
Achilles F2 – Weidevogels F3 

Za 18.10 uur 
Za 16.30 uur 
Za 12.30 uur 
Za 19.45 uur 
Za 13.30 uur 
Za 16.45 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 14.40 uur 
Za 11.15 uur 
Za 13.40 uur 
Za 10.15 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.15 uur 
Za 14.00 uur 
Za 12.00 uur 
Za 11.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 13.00 uur 
 

KWC-hal 
KWC-hal 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Zuiderpark 
De Viergang 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Limeshallen 
Emerald 
Zuidhaghe 
Zuiderpark 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 
De Vlonder 

 
 
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 

 
 
 
 

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