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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, 

 

mailto:ledenadministratie@hkvachilles.nl
http://www.hkvachilles.nl/
mailto:roger.kalberg@hkvachilles.nl
mailto:contributie@hkvachilles.nl
mailto:marcel.deconinck@hkvachilles.nl
mailto:wedstrijdzaken@hkvachilles.nl
mailto:tc@hkvachilles.nl
mailto:scheidsrechters@vrouwepomona.nl
mailto:recreanten@hkvachilles.nl
mailto:tennisinfo@hkvachilles.nl
mailto:clubtenue@hkvachilles.nl
mailto:ac@hkvachilles.nl
mailto:materialencommissie@hkvachilles.nl
mailto:seniorenfit@hkvachilles.nl


 3 
 

 
Inhoudsopgave: blz. 
 
Colofon 2 
 
Inhoudsopgave 3 
 
Hoofdartikel: Amateurclubs moet je steunen 4 
 
Van de Redactie  7 
 
CR-nieuws Klaverjassen 7 
 Dartstoernooi 7 
 
Activiteiten Agenda Senioren 8 
 
Uitslagen 8 
Uitslagen/standen poule Achilles 1 8 
 
Wedstrijdverslagen 9 
 
WAPC Wat Was 11 
 
WAPC Wedstrijdverslagen 12 
 
WAPC-nieuws 13 
 Agenda 13 
 Verjaardagenhoekje 13 
 Kerstdiner 13 
 
Ledenlijst 16 
 
Leeuwenhart Thuiswedstrijden komend weekeinde 17 
  Volgende week 18 
  Velddiensten 18 
  Wasrooster 18 
 
Inzamelingsactie´s 19 
 
 
  



 4 
 

Amateurclubs moet je steunen, 
**************************** 

dat is (Glenn) Helder! "Zij hebben mij gesteund en nu steun ik hen" 
************************************************************* 

 
Ook deze week was Even tot Hier (voor mij) het absolute hoogtepunt van de TV-
week. Ze hadden weer een geweldige tekst bedacht voor een bekend lied (De Troubadour van Lenny Kuhr werd Admiraal 
Van Gaal) en ze hadden een  parodie gemaakt op het liedje Mocro flavour n.a.v. de rellen na de zeges van Marokko. "Oh 
Spanje, houd ze tegen. Niet nog een Mocro zege". Héééérlijk. 
 
Glenn Helder ging namens Even tot Hier naar SVV Scheveningen, omdat zij door de bizar gestegen energiekosten geen 
geld meer hebben voor de broodnodige materialen (ballen, shirtjes etc.). Dat is uiteraard de doodsteek voor een club. 
Glenn was door de mannen van Even tot Hier op pad gestuurd met een auto volgeladen met voetballen voor SVV 
Scheveningen ("Helder met ballen"). 
 

 
 
Hierna kwamen (oud) profvoetballers aan het woord, zoals (o.a.) Lex Immers, Robin van Persie, Gertjan Verbeek, Ricky 
van den Bergh, Ali Boussaboun, Theo Janssen en Frank de Boer. Zij vertelden dat zij hun carrière te danken hadden aan 
de amateurclub waar zij begonnen waren. Zij doneerden hun energiecompensatie aan die amateurclubs. Dat was voor 
hen (Glenn) Helder. "Zij hebben mij gesteund en nu steun ik hen" 
 
En toen moest ik aan Ons Achilles denken. 
 
Het moge duidelijk zijn dat ik ONZE club een warm Achilleshart toedraag. Net als alle andere amateurclubs is onze club 
financieel gebukt gegaan onder de Corona maatregelen (geen inkomsten, bovenop de ontbrekende inkomsten door de 
bouw van onze nieuwe accommodatie) en gaat onze club nu gebukt onder de veel hogere lasten. 
 
Een geluk bij een ongeluk is dat er dankzij de vooruitziende blik en de niet aflatende inzet van onze Hans Lijmbach heel 
veel zonnepanelen op onze mega mooie accommodatie liggen, de douches draaien op een warmtepomp, we onze 
poezelige voetjes kunnen warmen aan de vloerverwarming en we, zonder dat we weggeblazen worden door de harde 
wind, achter het trippel glas kunnen genieten van de wedstrijden en trainingen bij slecht weer. Dat verzacht de financiële 
pijn, maar het blijft moeilijk in deze tijd van veel duurdere grondstoffen/producten en megahoge energiekosten. 
 
Het leven is voor iedereen veel duurder geworden (zeker als je een flexibel contract hebt van Eneco, zoals wij... breek mij 
de bek niet open, ik heb de verdriedubbeling emotioneel bij lange na nog niet verwerkt. Ok, ik wil alleen nog zeggen dat 
we het nu eigenlijk permanent koud hebben aan de Pomonalaan en de plaids en kruiken maar een zeer matig alternatief 
zijn voor een lekker warme radiator. Het is wat het is, I know. 
 
Ik kan en wil absoluut niet in andermans portemonnee kijken, maar verdient het goede voorbeeld van de bovengenoemde 
voetballers niet een heel mooi vervolg voor Achilles? 
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Achilles is er altijd geweest voor ons en/of onze kinderen. De beste en leukste trainers, de mooiste zalen worden 
ingehuurd om in te trainen en wedstrijden in te spelen, scheidsrechters die wedstrijden willen fluiten, commissies die altijd 
weer iets leuks verzinnen voor de jeugd en de senioren, goede en genoeg materialen, de leukste kampen en nu een 
prachtige nieuwe huiskamer in de vorm van een superdeluxe accommodatie. 
 
Achilles is meer dan een club is nu meer dan ooit van toepassing en heel erg belangrijk. 
Zullen we er samen voor zorgen dat Achilles deze zware tijden glansrijk doorstaat, zodat ook onze (klein-)kinderen nog 
deel uit mogen maken van dit unieke dorpje in de grote stad? 
 
Ok, hier komt dan toch echt het bedelgedeelte: 
De energiecompensatie (of een deel daarvan natuurlijk) kan overgemaakt worden naar rekeningnummer 
NL03INGB0000178155 ten name van HKV Achilles o.v.v. Donatie Energiecompensatie. Het hart van onze geweldige 
penningmeester klopt vol verwachting. 
 
Een mooi alternatief (dank voor de suggestie Ilan) is de kantine vaker opzoeken bij bijvoorbeeld evenementen (zoals het 
WK). Genietend van heel veel drankjes (hoeft geen alcohol te zijn �) en heerlijke hapjes kan je onze club ook steunen. 
Win/win! Hiermee haak ik gemakshalve in op het Hoofdartikel van 2 weken geleden van Hans Lijmbach (Mijn 
Huiskamer). Voor bordspelletjesavonden op de vrijdagavond houd ik mij aanbevolen (@Ilan Onze bordspelletjeskast 
puilt uit dus ik sleur die avonden wel wat bordspelletjes naar onze gezamenlijke huiskamer �). 
 
Liefs, 
Dionne van Dongen-Stulp 
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Van de redactie 
************** 

 
Dit is het laatste krantje van dit jaar. 
 
Het eerste krantje van 2023 komt uit op 
maandag 9 januari. 
Kopij hiervoor moet die ochtend voor 12.00 uur ingeleverd  
worden. 

 
Alvast bedankt voor jullie bijdragen en we wensen jullie fijne feestdagen. 
 
De redactie 
 
 

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

 
Klaverjassen 16 december 
A.s. vrijdag is dan zover, de KlaverjasKerstdrive. Helaas hebben zich geen koppels meer 
aangemeld en doen we het met vier tafels. 
Arie – Belinda Marc – Dennis Sander – Frank B. 
Roelie – Ed Tjitse – Simon Wendela – Wout 
Bas – Sten Marian V. - Olga 
 
We starten om 19.30 uur, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent. 
Aanmelden kan nog via de mail: ovreijn@hotmail.com of tel: 0703251134, maar dan 
moeten het wel 2 koppels zijn zodat we geen “wachttafel” hebben. 
 
Tot vrijdag 
 
Olga 
 
 

Dartstoernooi 
*********** 

 
Het is eindelijk zover, de terugkeer van het veel besproken en altijd populaire Achilles dartstoernooi staat op de agenda! 
Het dartstoernooi staat gepland op vrijdag 13 januari. Het toernooi wordt in duo’s gespeeld en aanmelden kan bij Niek 
via een appje (06 43 888 570).  
 
Het normaal altijd jaarlijks terugkomende dartstoernooi vond vorig keer plaats in de oude kantine en pre-corona in maart 
2019. Het was dan ook flink zoeken door de oude nieuws artikelen op de Achilles website om te vinden wie de defending 
champions zijn. 
 
Winnaars afgelopen jaren:  
2015 The Matla Brothers 
2016 Frank Baars & Cyril van Es 
2017 Robbie Bonte & Michael Matla 
2018 Jeroen Alsem & Bas van den Heuvel   
2019 Robbie Bonte &  Arie Den Heijer  (Defending champions) 
2023 (misschien jij?) 
 
Wil je meedoen en een poging wagen om de winnaar van het Achilles dartstoernooi van 2023 te worden? Meld je aan bij 
Niek via een appje (0643888570). Opgeven doe je bij voorkeur per tweetal, want er wordt in duo’s gespeeld. Als je geen 
partner kunt vinden: geen nood. Meld je gewoon aan, kom gezellig naar de kantine en dan regelen we daar een partner 
voor je! Deelname vanaf 18 jaar. Kosten bedragen €5 per duo, betalen doe je op de dartsvond. Aanmelden voor 7 januari. 
Het toernooi start rond 20:00, meer informatie over de starttijd volgt nog. 
 
Groetjes 

mailto:ovreijn@hotmail.com
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Activiteiten Agenda Senioren 

13 januari 
 

Dartstoernooi 
 

  

 
 

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

 
Achilles – Victum 20-20 
Achilles 2 – KCC/CK Kozijnen 3 21-21 
Refleks 2 – Achilles 3 16-19 
Achilles 4 – GKV/Enomics 3 23-15 
KVS/Groenveld eukens  5 – Achilles 5 21-24 
Dunas 4 – Achilles 7 12-11 
 
 
 

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

 
Uitslagen poule Achilles 1: 
Achilles – Victum 20-20 
KVA – Sporting Delta 16-17 
KOAG – Roda 29-25 
BEP – ZKV 29-25 
 
 
Stand poule Achilles 1: 
      Goals Goals 
Team GS WN GL VL PT VR TG DS 
Sporting Delta 3 3 0 0 6 56 38 18 
ZKV 3 2 0 1 4 72 51 21 
KVA 3 2 0 1 4 62 51 11 
KOAG 3 2 0 1 4 68 60 8 
Victum 3 1 1 1 3 46 58 -12 
BEP 3 1 0 2 2 60 71 -11 
Achilles 3 0 1 2 1 51 68 -17 
Rohda 3 0 0 3 0 50 68 -18 
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Wedstrijdverslagen 
***************** 

 
wedstrijdverslagen mailen naar: 

 ovreijn@hotmail.com 
 website@hkvachilles.nl 
 

Achilles 1 – Victum 1  20-20 
Na een stroeve zaalstart, waar 0 punten werden behaald uit 2 wedstrijden, was het afgelopen zaterdag toch echt tijd voor 
verandering. Victum is voor ons geen onbekende ploeg: een ploeg waarvan we op het veld nog met 17-9 wonnen. Dat 
gegeven is een fijne gedachte in het achterhoofd, maar zeker geen garantie op punten.  
 
Met helaas nog een geblesseerde Danique aan de zijkant, maar verder wel op volle sterkte, begonnen we de wedstrijd. We 
kwamen op 0-2 achter, maar knokten ons terug tot 4-4. In het veld, op de bank en op de tribune was er volop beleving 
wat voor een super leuke sfeer zorgde. We waren aan elkaar gewaagd, want allebei de teams bleven scoren. Victum nam 
hier wel steeds het voortouw in, van 4-4 naar 4-6, naar 8-8, naar 9-11 in de rust.  
 
In de kleedkamer was de conclusie dat we goed speelden, maar dat de kansen die we kregen er echt in moesten. Nog te 
veel korte kansen, doorloopballen, stippen en vrije ballen worden gemist. Hier kun je wedstrijden gewoon op winnen als 
je ze erin gooit. Met goede moed stapten we het veld weer in. 
 
Ook in de tweede helft was er super veel beleving: juichen, aanmoedigen, klappen! We kwamen goed de kleedkamer uit 
want we maakten door een goede invalbeurt van Tobias er 13-13 van. In de eindfase hebben we nog 18-17 voorgestaan. 
Dit werd omgebogen naar een achterstand van 18-19. Sterre kwam erin en zij knalde van grote afstand de 19-19 erin. Met 
nog een halve minuut spelen maakte Victum er 19-20 van. Nog 1 laatste actie van Ilan waar een strafworp uit kwam die 
hij erin gooide bracht de stand op 20-20.  
 
Een dubbel gevoel na deze wedstrijd: we hebben hard geknokt, echt stappen gemaakt ten opzichte van afgelopen 
wedstrijden, 1 punt gewonnen, maar ook 1 punt verloren. Al met al een leuke, spannende wedstrijd. Voor mij persoonlijk 
ook een leuke wedstrijd, omdat ik topscorer werd met zeuven doelpunten 😊😊  
 
Supporters, selectie, invallers, scheidsrechters, jurytafel bedankt! 
 
Tot volgende week! 
Daphne 
 
Hkv Achilles 2 – KCC 3 
Vandaag stond de 3e wedstrijd van dit zaalseizoen op het programma tegen KCC 3. Een 
ploeg waarvan we niet heel veel wisten. De wedstrijd begon en het ging best prima. We 
konden een gat pakken van 4 punten (7-3).. We konden het gat niet groter maken want 
we hadden best veel plaats fouten. KCC kon terugkomen tot 8-8. Vanaf hier ging het erg 
gelijk op en gingen we rusten met een gelijke stand van 12-12.  
 
De 2e helft begon weer hetzelfde als het einde van de 1e helft. Als KCC scoorde dan scoorde wij daarna of andersom. 
We konden het gat van 2 weer pakken bij een 20-18 stand. Er stonden nog 12 minuten op de klok. Het scoren ging hierna 
niet zo makkelijk meer. De ballen gingen er niet meer in en met nog 10 minuten te spelen stond het 21-19. Hierna hebben 
wij niet meer gescoord en KCC helaas wel nog 2x. Ik denk dat wij uit deze wedstrijd veel goede dingen, maar ook 
leerpunten kunnen halen zodat wij volgende week weer kunnen gaan vlammen tegen de nummer 1 Sporting Delta. 
 
 We spelen om 17:50 bij Sporting Delta hopelijk zien we jullie daar want we kunnen jullie support zeker gebruiken! 
 
Groetjes Sterre 
 
Refleks 2 - Achilles 3 
Afgelopen zaterdag stond de wedstrijd tussen Refleks 2 en Achilles 3 voor het tweede maal in korte tijd op het programma. 
In de voorbereiding op het zaalseizoen wist het 3e al te winnen van Refleks 2 alleen waren zij op dat moment nog niet 
op volle sterkte. Afgelopen zaterdag in de Schilp waren zij dat wel dus was van onderschatting na de oefenwedstrijd geen 
enkele sprake. 
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Refleks 2 schoot goed uit de startblokken, waardoor we al snel tegen een 4-0 achterstand aankeken. Een niet al te best 
begin van de wedstrijd, maar met geduldig spel en goede aanvallen wisten we deze achterstand om te buigen tot een 4-6 
voorsprong. De voorsprong van 2 doelpunten werd in stand gehouden en met een stand van 7-9 werden de kleedkamers 
opgezocht in de rust. Na rust was het zaak de voorsprong uit te bouwen. Achilles 3 was de bovenliggende partij in de 
wedstrijd alleen was dat nog niet duidelijk terug te zien op het scorebord. Met goed spel en een hoog tempo lukt het ook 
om de voorsprong uit te bouwen naar 7-12. De echte genade klap bleef helaas uit, want Refleks kon de voorsprong laten 
slinken tot slechts 2 verschil. Gelukkig voor het 3e is Stef dit zaalseizoen in bloedvorm en kon via zijn schoten het verschil 
snel weer worden teruggebracht tot 4 verschil. Hierna was het enkel nog de taak om de wedstrijd volwassen uit te spelen 
en werd er met een 16-19 eindstand afgefloten. Wederom een mooie teamprestatie van het 3e. 
 
Volgende week staat de laatste wedstrijd van 2022 op het programma, waarin het 3e thuis zal aantreden tegen Sporting 
Trigon 2. Tot dan. 
 
Twan 
 
Achilles 4 – GKV/Enomics 3 23-15 
Nog een beetje katerig trad Achilles 4 afgelopen zaterdag aan tegen GKV 3. Deze keer waren we eens niet brak van de 
borrels, maar van het verlies van Oranje de avond ervoor. Of naja, dat gold niet voor iedereen hoorde ik later. Een 
bepaalde bronzen god was vrijdag op stap geweest.  
 
Maar toen de wedstrijd eenmaal was begonnen was daar niks meer van te merken. We scoorden makkelijk en stonden 
binnen enkele minuten 6 punten voor. Toch kwam GKV weer enigszins terug in de wedstrijd en scoorde een aantal 
punten. Reden voor onze waarnemend coach, Bas, om een time-out aan te vragen. De rust gingen we uiteindelijk wel 
met een comfortabele voorsprong in. Na rust lieten we ons echter weer even het kaas van het brood eten. Er werd teveel 
gefocust op de doorbraak, terwijl we gewoon vanuit de ruimte lekker die ballen erin moesten schieten.  
We moeten het GKV ook wel nageven. Wij vinden onszelfs soms al best een team op leeftijd, maar GKV had een aantal 
oude vedetten bereid gevonden om deze wedstrijd te spelen, zodat ze een team op de been kon brengen. Respect 
hiervoor.  
Andersom zetten wij een aantal jonge reserves in die ons heel verdienstelijk aan de overwinning hebben geholpen!  
 
Met een goed gevoel en als Kerstmeisters sluiten wij dit jaar af. Voor mij was dit bovendien de laatste wedstrijd voor dit 
zaalseizoen. Vanuit Zuid-Amerika zal ik Achilles 4 op afstand aanmoedigen. Maar ik twijfel er niet aan dat het team de 
goede vorm blijft doorzetten! 
 
Groet!  
Katrien 
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WAPC Wat was 
************** 

 
VEO A1 – Achilles A1 9-10 
Olympia A2 – Achilles A2 11-3 
Dijkvogels B1 – Achilles B1 8-8 
Achilles B2 – Refleks B2 8-7 
Achilles D1 – Pernix D1 5-6 
Achilles D3 – ONDO D4 3-7 
Korbis E1 – Achilles E1 14-1 
Phoenix E3 – Achilles E3 3-8 
ODO E4 – Achilles E4 3-1 
Fortuna/Delta Log. F2 – Achilles F1 5-16 
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Wedstrijdverslagen WAPC 
*********************** 

Wedstrijdverslagen mailen naar: 
ovreijn@hotmail.com 

 website@hkvachilles.nl 
 
Veo A1- Achilles A1 
Na een week met veel pijntjes en zieke stond een pittig potje op het vooruitzicht, 
namelijk tegen de koploper Veo A1.  Door de afwezigheid van Mick deed Björn met ons 
mee en werden de vakken een klein beetje gehusseld. Maar door een goede training op 
de donderdag waren we al meer op elkaar ingespeeld en er klaar voor om na 2 verlies partijen van Veo revanche te nemen 
en de 2 punten binnen te slepen.  
 
We begonnen met de goede energie en we kwamen door 2 mooie schoten op een 1-2 voorsprong. Alleen hadden we 
hierna het erg moeilijk, door iets te vaak een te moeilijke bal te spelen en pech met onze schoten hadden we het moeilijk 
om te scoren en gingen we met een 7-3 achterstand de rust in. Maar na een paar goeie instructies en motiverende woorden 
stonden alle koppies weer omhoog en gingen we er vol voor in de 2e helft. Na rust werd er meteen door Quin 2x mooi 
van afstand gescoord en zat bij iedereen het geloof er weer in. Doordat we verdedigend ijzersterk stonden konden we 
blijven aanvallen en kwamen we terug naar 7-7 en zat de spanning er vol in. Gelukkig hielden we ons hoofd allemaal koel 
en deden we geen gekke dingen waardoor we de goeie kansen bleven zoeken. Hierdoor scoorde we 2 mooie afstand 
schoten en een wegtrekballetje. En konden we ons harde werk belonen met een 9-10 overwinning! 
 
Nog even nagenieten van de heerlijke overwinning en dan doorschakelen naar de volgende wedstrijd tegen Refleks A1, 
waar we de 2e plek kunnen bemachtigen. Kiki en Bradley bedankt voor het reserve staan en Esmee bedankt voor de 
goeie invalbeurt. Op naar de 2e plaats! 
 
Groet, 
Thijs 
 
 
 

 
 

 
 
  

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

 
AGENDA: 
18-12 AC - kerstdiner 
 
 

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

 
Dit krantje de verjaardagen voor 3 weken, dit ivm ket Kerst. 
We beginnen op 17 december, dan viert Lars Weerman zijn 12e verjaardag. 19 december 
viert Dwayne Lek zijn 10e verjaardag. 24 december feest bij  Mitchel Thode, hij wordt 
dan 12. 25 december si Femke Sinnige jarig, zij wordt 18 jaar. 29 december vieren Inke 
van der Veen en Elise Roelofs hun verjaardag. Imke wordt 12 en Elise wordt 18. 
Oudejaarsdag vieren Damien Leben en Jalien Westgeest hun verjaardag, Damien wordt 17 en Jalien 15. 
Dan zijn we beland in het nieuwe jaar en vieren Melissa Vijverbeg en Xander Leben hun verjaardag op 6 januari. Melissa 
wordt  20 jaar en Xander 12. 
Dan sluiten we de rij met Jez Davis en Helena Jansen, zij vieren hun verjaardag op 7 januari. Jez wordt 13 en Helena 9. 
Al deze jarige van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.  
 
 

AC 
*** 

 
Kerstdiner 2022 
************** 

 
HOHOHO, zondag 18 december wordt onze spiksplinternieuwe vlonder omgetoverd tot 
een Winter Wonderland, het jaarlijkse kerstdiner vindt eindelijk weer plaats. We verdelen de 
avond in twee shifts. Als eerste zijn de F en de E aan de beurt. Zij krijgen een heerlijk buffet 
voorgeschoteld. 
 
Ze zijn vanaf 17.00 uur welkom en om 18.30 uur kunnen ze weer worden opgehaald. De 
kosten voor deze avond bedragen 7 euro. Graag contant en gepast betalen. 
 
Na dit heerlijke maaltje zijn de D t/m A aan de beurt. Zij krijgen een heus 3 gangendiner. Vanaf 19.00 uur mogen jullie 
aanschuiven en om 21.00 uur is de avond weer afgelopen. Voor jullie bedragen de kosten 10 euro, ook graag contant 
betalen. 
 
De D t/m de A graag deze link invullen om je keuze door te geven: https://forms.gle/XqeqcgiPRyC8NavMA 
De F en de E graag opgeven via AC@hkvachilles.nl, hierbij graag naam, team en eventuele allergieën vermelden. 
 
Graag aanmelden voor Woensdag 14 december 22.00 uur! 
 
Natuurlijk wordt de kantine weer prachtig aangekleedt en verwachten dat jullie ook netjes gekleed in de kantine 
verschijnen. Zorg dat je er op je Paas, nee Kerstbest uitziet en niet onbelangrijk zorg voor een lege maag! 
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Lieve kerstgroetjes 
De AC 
 
*Als Nederland 18 december in de finale blijkt te staan, dan wordt het diner omgetoverd tot een uitgebreide brunch. Hier 
zal dan meer informatie over volgen. 
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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: ovreijn@casema.nl 

 
Aangemeld als lid: Bas (B.J.) de Heer 
 Zie gemaild krantje 
 
 Hidde (H.M.) Kok 
 Zie gemaild krantje 
 
 Ken (K.N.J.) van Miert 
 Zie gemaild krantje 
 
 Lisandro (L.) Melaan 
 Zie gemaild krantje 
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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag Zuiderpark 11.45 uur Achilles C2 – RWA C2 
  12.50 uur Achilles 3 – Sporting Trigon 2 
  14.00 uur Achilles A1 – Refleks A1 
  14.30 uur Achilles 6 – Trekvogels 2 
  15.10 uur Achilles B1 – KCC/CK Kozijnen B1 
  16.10 uur Achilles 5 – Die Haghe 3! 
 
 De Vlonder 09.00 uur Achilles F2 – Die Haghe F3 
  11.00 uur Achilles F1 – Maassluis F2 
  12.00 uur Achilles E1 – Valto E1 
  13.00 uur Achilles E2 – Fortuna/Delta Logistiek E2 
  14.00 uur Achilles E4 – Weidevogels E4 
  15.00 uur Achilles E3 – Dunas E3 
 
Zondag Zuiderpark 11.15 uur Achilles 7 – Fortuna/Delta Logistiek 9 
 
 

 
 

Succes allemaal!!! 
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Volgende week zaterdag 24 december, zaterdag 7 januari 
dinsdag 10, zaterdag 14 en zondag 15 januari 2023 

 
Zaterdag 24 december 
KVS/Groeneveld Keukens B2 – Achilles B1 
 
Zaterdag 7 januari 
Fortuna/Delta Logistiek D3 – Achilles D3 
De Meervogels E3 – Achilles E4 
 
Dinsdag 10 januari 
Achilles B1 – Nieuwerkerk B2 
 
Zaterdag/zondag 14 en 15 januarir 
Achilles – Rohda 
Achilles 2 – Rohda 2 
Rapid 2 – Achilles 3 
Achilles 4 – OVVO 3 
VEO 3 – Achilles 5 
Maassluis 5 – Achilles 6 
Achilles 7 – ALO 6 
KVS/Groeneveld Keukens A1 – Achilles A1 
Avanti/Post Makelaardij A1 – Achilles A2 
Refleks B1 – Achilles B1 
Achilles B2 – HKV/Ons Eibernest B1 
Achilles C1 – Fortuna/Delta Logistiek C2 
ONDO C5 – Achilles C2 
Achilles D1 – Madjoe D1 
Achilles D3 – VEO D2 
De Meervogels E1 – Achilles E1 
VEO E1 – Achilles E2 
Excelsior E4 – Achilles E3 
Weidevogels E4 – Achilles E4 
Avanti/Post Makelaardij F1 – Achilles F1 
Fortuna/Delta Logistiek F4 – Achilles F2 
 

 
Za 12.00 uur 
 
 
Za 13.15 uur 
Za 13.30 uur 
 
 
Di 18.30 uur 
 
 
Za 19.30 uur 
Za 17.50 uur 
Za 18.10 uur 
Za 16.30 uur 
Za 16.35 uur 
Za 17.20 uur 
Zo 11.15 uur 
Za 17.15 uur 
Za 14.15 uur 
Za 10.00 uur 
Za 14.15 uur 
Za 13.15 uur 
Za 12.05 uur 
Za 12.15 uur 
Za 15.20 uur 
Za 12.00 uur 
Za 10.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 09.00 uur 
Za 10.45 uur 
Za 10.00 uur 
 

 
De Blinkerd 
 
 
Fortuna-hal 
De Veur 
 
 
Zuiderpark 
 
 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
Kennemer S. 
Zuiderpark 
Essesteyn 
Olympia 
Transvaal 
De Blinkerd 
Emerald 
De Schilp 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Hoekstee 
Zuiderpark 
Zuiderpark 
De Veur 
Essesteyn 
De Buitenhof 
Rijneveen 
De Viergang 
Fortuna-hal 

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

WASROOSTER 
 
12-12 Ilonka van Hagen 
19-12 Anneke Zoutendijk 
27-12 Coby Linse 
02-01 Marian Lijmbach 
09-01 Olga van Reijn 
16-01 Majka Deurloo 
23-01 Ilonka van Hagen 
 
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


 23 
 

 
 


	***********
	Achilles 1 – Victum 1  20-20
	Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen

	Pleunen

