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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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Mijn huiskamer 
************** 

 
Hoi, ik houd van Achilles! Mijn hart is zwart/wit en sinds kort ook een beetje groen. 
Een goede samensmelting die zijn positieve vruchten afwerpt, super! Een nieuwe weg 
en nieuwe toekomst zou je denken? En dat is ook zo. We hebben ruim 350 leden en 
daarnaast ook nog een groot aantal mensen die hun steentje willen bijdragen aan de club, in welke vorm dan ook. Ook 
hebben we een nieuwe opstal, kantine, kleedkamers en enkele werkruimtes waar we allemaal heel trots op zijn. En terecht. 
Het is zo mooi en professioneel allemaal dat we ook als club daarin zullen moeten meegroeien.  
 
Ik loop al een tijdje mee en ga zeker geen vergelijking maken met vroeger. Toen was heel veel gemakkelijker omdat we 
niet zo heel veel alternatieven hadden. Nu heeft vooral de jeugd keuzes te over waar ik toen ik 18 was alleen maar dacht: 
'Is de kantine open?' En gelukkig voor mijn generatie was dat ook vaak het geval omdat er altijd wel iemand was die zich 
verantwoordelijk voelde om samen te zijn in “onze” kantine. 
 
Maar toch zou het geweldig zijn voor de club om een stukje 
van dat gevoel terug te halen, indien mogelijk. Om dat te 
kunnen doen, moet de club voorwaarden scheppen 
natuurlijk. Wel nu, hier komt mijn aanhef aan de beurt! We 
hebben een nieuwe huiskamer: ga hem alsjeblieft gebruiken! 
Zo’n mooie hebben we nog niet gehad. En wat een 
mogelijkheden hebben we nu om er echt iets moois van te 
maken met z’n allen. 
 
Er zijn hele mooie en goede ontwikkelingen gaande binnen 
de club die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Maar, geloof me, 
ze zijn er en ze laten niet lang meer op zich wachten. Om dat 
alles te realiseren hebben we maar één opdracht: maak het 
jouw huiskamer! 
 
Het is van ons leden allemaal om te gebruiken maar ook om te beheren en te bewaken! Onlangs stonden we bij de 
voordeur, op een zaterdagochtend vroeg, en die was niet op slot! Het alarm stond wel aan maar… hoe is het in vredesnaam 
mogelijk dat je je eigen voordeur niet afsluit?! 
 
All for one and one for all! 
 
Hans Lijmbach  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR- Nieuws 
*********** 

 
Klaverjassen 16 december 
Langzaam aan druppelen toch de aanmeldingen binnen. Natuurlijk kunnen het er niet genoeg 
zijn. Meld je dus nog aan en doe mee. 
Arie – Belinda Marc – Dennis Sander – Frank B. 
Roelie – Ed Tjitse – Simon Wendela – Wout 
Bas – Sten Marian V. - Olga 
 
Op verzoek zullen we een half uurtje eerder beginnen. We starten dus om 19.30 uur. 
Aanmelden kan via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134 
 
Olga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

14 december 
16 december 

15.00 – 18.00 uur receptie 
Klaverjas 2 (Kerst) 

  

 
 

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

 
Achilles – ZKV 13-21 
Achilles 2 – TOP/AA fresh 4 17-16 
KZ/Thermo4U 5 – Achilles 3 22-23 
Achilles 4 – KZ/Thermo4U 4 20-10 
Sporting Trigon 4 – Achilles 5 22-19 
Achilles 6 – Excelsior 8 12-13 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – ZKV 13-21 
KVA – Rohdfa 18-12 
Sporting Delta – BEP 18-9 
Victum – KOAG 17-12 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Sporting Delta 1 1 0 0 2 18 9 9 
ZKV 1 1 0 0 2 21 13 8 
KVA 1 1 0 0 2 18 12 6 
Victum 1 1 0 0 2 17 12 5 
KOAG 1 0 0 1 0 12 17 -5 
Rohda 1 0 0 1 0 12 18 -6 
Achilles 1 0 0 1 0 13 21 -8 
BEP 1 0 0 1 0 9 18 -9 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 
Achilles - ZKV 
Het begin van de zaalcompetitie. 
Na een goede voorbereiding in de altijd leuke en gezellige haagsekorfbaldagen, stond de eerste competitiewedstrijd voor 
de deur. 
Achilles 1 - ZKV 1. 
Geen onbekenden we troffen elkaar de voorbijgaande seizoenen ook al in de veldcompetitie. 
Na onze goede resultaten vorig seizoen dit jaar een stapje hoger in de overgangsklasse. 
Van tevoren weten we dat dit een zwaar zaalseizoen gaat worden. 
Alle koppen staan dezelfde kant op en met op dit moment onze 6 om 6 gaan we er vol tegenaan. 
Helaas bleek deze wedstrijd ons scorend vermogen ons na te laten. 
Onze dames maakte de goals, ze lieten maar weer is zien dat we zonder hun scorend vermogen geen wedstrijd gaan 
winnen. 
ZKV kon het wel opbrengen om een stuk scherper te schieten. Helaas keken we vanaf het begin van de wedstrijd tot het 
einde tegen een achterstand aan. 
Na de rust kwamen we nog 1x terug tot 10 - 13 een verschil van 3 punten wat hierna weer goed werd uitgebreid door 
ZKV. 
Eindstand was dan ook 13 - 21. Een teleurstellend begin, wel goede dingen gezien om op door te pakken. 
We hebben genoeg kansen gecreëerd, helaas viel de bal er niet in 
 
Positief is om te zien dat de andere resultaten in onze poule meevielen. 
Andere ploegen hebben ook weinig goals gemaakt dus er liggen volop mogelijkheden. 
Bedankt voor de support. Volgende keer hopen we iedereen weer te zien in een volle sporthal. 
Wij zullen er alles aandoen om te winnen en mooi spel te laten zien. 
 
Op naar volgende week de uitwedstrijd bij KOAG, hopelijk zien we jullie ook daar �. 
 
Groet Cliff  
 
Achilles 2- Top 4 
Afgelopen zaterdag stond de eerste competitie wedstrijd in de zaal op het 
progamma. We mochten het zaalseizoen thuis aftrappen tegen Top 4 uit 
Sassenheim.  
 
We begonnen de wedstrijd scherp en met veel energie. De verdedigende druk die wel leverde pakte goed uit en Top 
kwam lastig tot kansen. Waar Top scherp was in de afronding ontbrak dat bij ons nog. Het lukte ons dan ook niet om 
een echte voorsprong te pakken. De stand wisselde constant van gelijkspel, een puntje voor, een puntje achter, naar weer 
gelijkspel. We gingen de kleedkamer in met een ruststand van 9-9. 
 
De tweede helft schakelde we een tandje bij. Door meer kansen af te ronden wisten we ons zelf te belonen en de eerste 
echte voorsprong in de wedstrijd te pakken. Echter wist de club uit Sassenheim het gat weer te verkleinen en was de 
wedstrijd nog niet gespeeld. Het bleef een spannende wedstrijd tot de laatste minuut. Uiteindelijk hebben we aan het 
langste eind getrokken en werd Top 4 verslagen met een score van 17-16.  
 
De geleverde energie en de wissels die werden toegepast zorgde ervoor dat we de zaalcompetitie goed van start gingen. 
De overwinning was dan ook meer dan terecht en een echte teamprestatie 
 
We gaan deze week weer hard trainen, want volgende week staat ons een wedstrijd tegen Koag te wachten. 
 
Kim 
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WAPC Wat Was 
************** 

 
KCR A1 – Achilles A1 24-9 
SDO A1 – Achilles A2 11-11 
Vitesse B1 – Achilles B1 9-3 
Dunas B2 – Achilles B2 6-6 
Achilles C1 – De Meervogels C1 4-8 
Achilles C2 – KCR C3 6-1 
Achilles D2 – Tempo D2 5-6 
Avanti/Post Makelaardij D4 – Achilles D3 9-0 
ALO E1 – Achilles E1 10-6 
Die Haghe E3 – Achilles E2 5-1 
ALO F2 – Achilles E3 10-2 
GKV F1 – Achilles F1 0-27 
ONDO F5 – Achilles F2 8-8 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27-11 AC 18-12 AC 
 
 

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

 
Deze week hebben we veel jarige. We beginnen 1 december dan is het feest voor Mick 
van Breukelen, hij wordt 6 jaar. 3 december viert Jelle Bouwkamp zijn 8e verjaardag. 4 
december  zijner 2 jarig: Esmee Alkema viert haar 14e verjaardag en Shane Amatredjo 
zijn 16e. 5 december vieren Frederique en Pepijn van den Berg hun 9e verjaardag. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. 
 
 

Eindstand Grote Clubactie!!! 
************************** 

 
Lieve Achilianen, 
 
Tijd om een bericht over de GCA-eindstand uit te laten gaan, 
daarover, wat hebben jullie het fantastisch gedaan! 
Onze verwachtingen zijn zwaar overtroffen, 
we zijn blij en weten dat we met jullie boffen. 
 
We hebben namelijk net uitgezocht, 
dat er maar liefst 1106 loten zijn verkocht! 
Dat betekent dat Achilles €2.654,40 heeft ontvangen, 
en er een mooi scoreboard in de zaal kan worden opgehangen. 
 
Voor de agenda allemaal even opgelet, 
op 14 januari worden de bestverkopende leden en teams weer in het zonnetje gezet. 
Het 1e speelt dan om 19:30 thuis,  
kom allemaal en begeef je in het feestgedruis. 
 
In de rust gaan we de prijzen uitdelen, 
onder het toeziend oog van velen. 
Nogmaals willen we alle verkopers heel erg bedanken, 
op 14 januari staan we voor jullie op de banken. 
 
Groetjes, 
Rianne, Bart-Jan en Marjolein 
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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: Kim Breedveld (Achilleslidnr. 3186) 
 
Olga 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 09.15 uur Achilles D3 – Fortuna/Delta Logistiek D3 
  10.15 uur Achilles B2 – Dunas B2 
  11.15 uur Achilles A2 – KVS/Groenevled Keukens A3 
  12.30 uur Achilles 3 – KVS/Groeneveld Keukens 4 
  13.30 uur Achilles 5 – Refleks 3 
  13.40 uur Achilles B1 – Nieuwerkerk B2 
  14.40 uur Achilles A1 – HKV/Ons Eibernest A1 
 
 De Vlonder 09.00 uur Achilles F1 – ODO F1 
  11.00 uur Achilles E4 – ONDO E6 
  12.00 uur Achilles E2 – Excelsior E2 
  13.00 uur Achilles F2 – Weidevogels F3 
  14.00 uur Achilles E1 – KCR E1 
 
 
Zondag Transvaal 11.15 uur Achilles 7 – Refleks 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week 10 en 11 december 2022 
 

Achilles – Victum 
Achilles 2 – KCC/CK Kozijnen 3 
Refkleks 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – GKV/Enomics 3 
KVS/Groenevled Keukens 5 – Achilles 5 
Dunas 4 – Achilles 7 
VEO A1 – Achilles A1 
Olympia A2 – Achilles A2 
Dijkvogels B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – Refleks B2 
Achilles D1 – Pernix D1 
Achilles D3 – ONDO D4 
Korbis E1 – Achilles E1 
Phoenix E3 – Achilles E3 
ODO E4 – Achilles E4 
Fortuna/Delta Logistiek F2 – Achilles F1 
 

Za 19.30 uur 
Za 17.45 uur 
Za 14.00 uur 
Za 16.20 uur 
Za 20.15 uur 
Zo 14.20 uur 
Za 13.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 15.20 uur 
Za 15.15 uur 
Za 13.15 uur 
Za 14.15 uur 
Za 14.45 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.45 uur 
Za 10.00 uur 
 

Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Schilp 
Zuiderpark 
De Blinkerd 
Houtrust 
Essesteyn 
Olympia 
Maasdijk 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Dreef 
Oosterpoort 
De Hofstede 
Fortunahal 

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

WASROOSTER 
 
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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