
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82e jaargang nr. 35 26 mei 2020 
Redactie: Kokosnootstraat 119, 2555 XC  Den Haag 



 2 
 

 
Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
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  Opmerkingen “Leeuwencocktail”  
  ook graag melden aan Olga. 
 Redactie WAPC-nieuws 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Kopij inleveren zondag voor 18.00 uur 
 Mutaties ledenlijst 
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  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 
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 Penningmeester 
  Roger Kalberg 
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  Giro NL25INGB0004846369 
 Contributie 
  Roel Westgeest 
  Tomatenstraat 67 
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  e-mail: contributie@hkvachilles.nl  
 Jeugdsportcoördinator 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Linda van den Haak 
  e-mail: linda.vdhaak@hkvachilles.nl 
  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 zaal (5 t/m 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Ilonka van Hagen 
 Tel: 06-11525739 
 e-mail: ilonka.vhagen@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Janita Roelofs 
 Tel: 06-06-37568479 
 e-mail: janitakerssies@gmail.com 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Nicole Brusse 
 Tel: 06-38510123 
 e-mail: nicole.brusse@hkvachilles.nl 
Voorzitter TC 
 Frank Baars 
 Tel: 06-24670114 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Renee Lelieveld & Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Katrien Volleman 
 e-mail: sponsoring@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Tennis 
 Sjoerd Houwing 
 e-mail: tennisinfo@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Clubtenue 
 Mieke Deurloo & Desiree de Bruin 
 e-mail: clubtenue@hkvachilles.nl 
Activiteitencommissie 
 Marieke van Maldegem 
 e-mail: ac@hkvachilles.nl  
Materiaalcommissie 
 Ilan Verboom 
 e-mail: materialencommissie@hkvachilles.nl 
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Twee verhalen 
************ 

 
In deze tijd gaat het gros van wat je leest over Corona. Daarom was ik in dubio of 
mijn hoofdartikel ook Corona gerelateerd zou worden of niet.  
 
Uiteindelijk is het toch Corona gerelateerd geworden, want ook ik heb daar een verhaal over om te delen. Twee 
verhalen eigenlijk. Gelukkig geen verhaal over dat ik of mijn familie ziek is geworden. Gelukkig geen verhaal over 
ziekenhuis-/IC opnames in mijn kennissenkring. Gelukkig geen verhaal over iemand die ik ken die overleden is aan 
Corona. Gelukkig zijn in deze tijden, of het aantikken daarvan. Dát is het eerste verhaal wat ik wil delen. 
 
Het geluk wat ik wil delen is het geluk van een kind dat een mooie verjaardag heeft gehad, ondanks dat we het niet 
normaal konden vieren. We moesten het in het stramien van het nieuwe-normaal vieren. Het nieuwe-normaal wat ik 
niet normaal wil gaan vinden, maar waar we het mee moeten doen voorlopig.  
 
Terug naar het geluk. De verjaardag begon zoals altijd met het met gesloten ogen binnenkomen van de huiskamer. Na 
het openen van de ogen kwam het blije hoofd, want de huiskamer was weer mooi versierd. De stoel was ook versierd 
en op tafel lagen de cadeaus. Aan de andere kant van de tafel stond de stoel van zijn zusje en daar lagen ook twee 
cadeaus. Wanneer de één jarig is, is de ander het ook een beetje. De cadeaus zorgde uiteraard ook voor geluk. Het 
afwijkende volgde snel daarna, want de zelfgemaakte taarten kwamen op tafel. Normaal komen deze op tafel wanneer 
alle visite van het feestje er is. Het geluk was er niet minder op toen hij ze zag (en de mijn trots ook niet). De rest van 
de dag was vrij standaard: spelen met het speelgoed, kiezen wat je wil eten ’s avonds en moe maar voldaan op tijd naar 
bed, want de volgende dag was het feestje. 
 
Het feestje was dit keer niet vanaf een bepaalde tijd met BBQ. Dit keer was hij ook niet in de huiskamer en/of in de 
tuin. Dit keer was het feestje voor de deur.  
 
’s Ochtends verhuisden we de tafel van de tuin naar de voorkant en met o.a. slingers en een 
tafelkleed was het duidelijk dat er iemand jarig was. De blikjes, pakjes en flesjes drinken 
werden neergezet en de cup cakes waren er ook klaar voor… klaar voor de Drive-thru! Om 
10u kwam de eerste langs en om het half uur kwam er iemand anders. Uitstappen geen 
probleem, mits de volwassenen op 1,5 meter bleven en na een half uur plaats maakten voor 
de volgende (zou anders een erg dure verjaardag worden  ). Op deze manier kon er toch 
bezoek komen en werd het een erg leuk feestje. Op het einde nog even met twee anderen 
met een paar flesjes Eiber op 1,5 meter geproost op de jarige en de geslaagde dag. Het vergt 
wat creativiteit en organisatie, maar ja… echt jarig zijn is een gevoel en volgens mij hebben we hem dat gevoel op deze 
manier gegeven. 
 
Het tweede verhaal is compleet anders, het betreft namelijk beleving. Specifieker: de muzikale beleving. Bij de meeste 
gebeurtenissen speelt muziek altijd een rol. Denk aan een bruiloft, met in het bijzonder de eerste dans. Of denk aan een 
begrafenis, waar muziek niet weg te denken is. In beide situaties is er gepaste muziek;  “De waarheid” van Marco 
Borsato zal je niet zo snel aantreffen bij een bruiloft en bij een begrafenis zal de hele zaal niet zo snel naar links en naar 
rechts gaan op de tonen van Snollebollekes op standje 10. 
 
 
In deze Corona tijd merk ik dat er, voor mijn beleving, ook gepaste muziek is. Zo was het is mijn omgeving een serene 
rust in de eerste weken van de Lock-down. Die sereniteit kon ik perfect rijmen met de tonen van ‘What a Wonderful 
World’ van Louis Armstrong. Bij het meezingen voegde ik het woord ‘not’ toe aan de tekst, waardoor het tekstueel ook 
klopte: 
 
‘I see friends -not- shaking hands 
Saying how do you do 
They’re really saying, I love you.’ 
 
Een ander nummer op mijn Corona-playlist is er één in de uitvoering van een andere Armstrong (Billie Joe Armstrong; 
beter bekend als de zanger van Greenday).: ‘I think we’re alone now’. Natuurlijk, dit nummer gaat over twee jonge 
geliefdes die proberen weg te komen om alleen te zijn en is daardoor tekstueel niet helemaal Corona, maar passages in 
de tekst geven mij wel een beeld van het alleen samen thuis (moeten) zijn van twee geliefdes. 
 
‘I think we’re alone now 
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There doesn’t seem to be anyone around 
I think we’re alone now 
The beating of our hearts is the only sound’ 
 
Als laatste in het rijtje, anders wordt het helemaal een lang artikel, één van Haagsche bodem. Nee, niet het net 
uitgebrachte ‘Soldier on’ van Direct, maar een klassieker. Een lied wat gaat over een autorit naar zijn geliefde. Het is 
niet deze rit die er voor zorgt dat deze plaat in dit rijtje staat, maar de connectie die zij hebben zonder elkaar te zien.  
 
When I get lonely and I’m sure I’ve had enough 
She sends her comfort comin’ in from above 
We don’t need a letter at all 
We’ve got a thing that’s called radar love 
We’ve got a light in the sky, radar love 
 
Ik wil graag afsluiten met de wens dat jullie in deze tijd ook nog gelukkig zijn. Lukt het even niet vanzelf, probeer er 
dan wat van te maken. Lukt dat ook niet, kom bij mij of iemand anders in de lucht, want… You never walk alone.  
 
Leon 
 
 

C.K.V. Achilles (Almelo) * H.K.V. Achilles (Den Haag) 
************************************************ 

                           
Mogelijk zal niet iedere Achilliaan op de hoogte zijn dat er twee korfbalclubs in Nederland zijn met dezelfde naam. De 
afkorting C.K.V. staat voor Christelijke Korfbal Vereniging en de afkorting H.K.V. staat voor Haagsche Korfbal 
Vereniging (Manus Speijer verzon het voorvoegsel). Onze vrienden in Almelo zijn wel de bovenliggende partij als het 
aankomt op de ouderdom, de oprichting vond plaats op 15 mei 1920.  
 
Elf jongelui richtten op 1 oktober 1922 de Haagsche Korfbal Vereniging Achilles op. Daarbij moeten we dan nog 
bedenken dat het feitelijk om een groepje pubers, jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar, zeg maar de categorie junioren, 
zoals het huidige Achilles die kent. Op 29 oktober vond ten huize van Theo Lange de formele oprichting plaats.  
 
De Hagenaars konden niet bevroeden dat in 1929 de naam Achilles niet meer was toegestaan aangezien er in Almelo 
een korfbalclub was met dezelfde naam. Een bittere pil, maar bij de pakken neerzitten was geen optie.  Er moest een 
nieuwe naam komen en onder de bezielende leiding van Rut Jonkman (één van de 11 oprichters) werden er 
stembusformulieren gemaakt. De winnaar werd een mooie prijs in het vooruitzicht gesteld.  
 
C.K.V. Achilles ontstond uit de gymnastiekvereniging Achilles in Almelo. In 1920 is er door die vereniging besloten dat 
mannen en vrouwen ook samen mochten sporten. Van daaruit is men gaan korfballen en is de Almelose club ontstaan. 
Eerst als onderafdeling van de gymnastiek, daarna als zelfstandige vereniging (één van de eerste namen die in de 
annalen van het NKB staan is A.K.A.: Afdeeling Korfbal Achilles) 
 
Op 14 april kreeg Erika Labordus via de mail een contactformulier binnen van Harmen Eenkhoorn, de voorzitter van 
C.K.V. Achilles. En toen ging het balletje rollen!  
 
Formulier verstuurd op 14-04-2020 21.25.07 
Naam : Harmen Eenkhoorn 
Email : voorzitter@ckv-achilles.nl 
Bericht : Hallo, misschien hebben jullie dit al eens gezien maar onze vereniging (Achilles Almelo) bestaat dit in  

mei 100 jaar. Ik kwam deze tekst tegen. Een leuk historisch feitje! Gr Harmen Eenkhoorn 
 

Ook lette de bond er scherp op dat in zijn competitie geen clubs met gelijke namen speelden. Dit leidde er bijvoorbeeld toe dat Achilles uit 
Den Haag bij toelating in 1929 zijn clubnaam moest omdraaien in Sellicha, aangezien Achilles uit Almelo al in de competitie van de  



 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 7 
 

NKB actief was. Zes jaar later mocht de Haagse club zich toch weer Achilles noemen onder voorwaarde dat zij steeds (H) of (Haag) achter 
de naam zou zetten. 
 
 
Vervolgens belde ik Harmen en dat werd een lang en boeiend gesprek over de twee Achilles korfbalclubs. “Sellicha” 
kwam uiteraard ter sprake. In ons uitgebreide archief heb ik de brieven m.b.t. C.K.V. Achilles en “Sellicha” gescand en 
richting Almelo gestuurd. Het Almelose 100-jarig jubileumfeest stond gepland voor 16 mei, maar gezien de huidige 
omstandigheden kon dat helaas geen doorgang vinden.  
 
Website C.K.V. Achilles: Jubileumfeest uitgesteld 
Hoe jammer ook, maar het virus heeft ook direct impact op ons eeuwfeest. Het bestuur heeft in overleg met de jubileumcommissie besloten om 
het geplande feest van 16 mei te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum. Het is op dit moment niet mogelijk om het feest goed voor 
te bereiden en daarnaast is het niet duidelijk of we in mei al uit de coronazorgen zijn 
 
Achilles tegen Achilles 
Hebben Achilles (A) en Achilles (Hg) ooit wedstrijden tegen elkaar gespeeld? Tot op heden heb ik daar (nog) geen 
bewijs van gevonden. De tijd zal het leren maar wie weet, een wedstrijd tussen de twee Griekse helden uit (A) en (Hg) 
spreekt mij wel aan. 
 
Verenigingsprofielen  

 C.K.V. Achilles H.K.V. Achilles 
Oprichting:     15 mei 1920 1 oktober 1922 
Locatie:          Almelo  Den Haag  
Aantal leden: bijna 200 390 
Competitie:     veld/zaal (zaterdag) veld/zaal (zaterdag/zondag) 
Klasse:           1e 1e 
Aantal leden:   bijna 200 390 
Clubkleuren: rood/zwart zwart/wit met groene tint 
Hoofdsponsor: Netters Infra  SNS Bank 
Ledentotaal na 
oprichting: 

 Niet bekend 3.107 Achillianen 

 

 
 

 
 
De Achillianen in Den Haag gaan stemmen! 
 
H.K.V. “Achilles” 
Secr. Regentesselaan 186    Den Haag, augustus 1929 
 
Beste Menschen, 
 
Het is jullie niet geheel en al onbekend dat wij waarschijnlijk voor de langste tijd de naam "Achilles" gevoerd hebben. Ik zeg waarschijnlijk 
omdat er nog een geringe kans bestaat, dat de N.K.B. ons zal toestaan deze te behouden. Deze kans is echter zoo klein, dat wij hem 
praktisch gesproken kunnen verwaarloozen. Daar wij bij de te verwachten weigering, het nieuwe jaar in moeten gaan met een nieuwe naam 
komt het ons gewenscht voor, hiervoor tijdig maatregelen te treffen en komen wij met het volgende bij jullie: Wij vinden het beter, dat de leden 
hier geheel en al de vrije keus in hebben en schrijven daarom een prijsvraag uit onder de volgende bepalingen:  
 
1. Er wordt gevraagd een nieuwe naam, ontleend aan de mythologie of anderszins, waarbij zoo mogelijk de aanvangsletter dezelfde zal wezen, 
als de tegenwoordige. 
 
2. Deze naam moet worden ingestuurd vergezeld van een motto, een cijfer of eenig ander kenteeken en zonder verdere aanwijzing van de n) 
inzender(ster). Deze envelop moet aan de buitenzijde alleen vermelden 't motto, het cijfer of kenteeken waaronder de nieuwe naam is 
ingezonden  
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3. De inzending wordt gestuurd aan 't secretariaat. Laatste dag der inzending Zondag 26 Augustus a.s. 
 
4. Bij een mogelijk gelijkluidende opgave, geldt de eerst binnengekomene  
 
5. Meerdere inzendingen van een persoon zijn geoorloofd, mits allen als afzonderlijk geval worden behandeld 
 
6. Onmiddellijk na de sluiting krijgen alle leden welke stemgerechtigd zijn, een stembiljet thuisgestuurd, waarop alle ingezonden namen 
voorkomen  
 
7. Dit stembiljet wordt met den gedanen keus eveneens anonym teruggestuurd aan 't secretariaat voor of op Vrijdag 4 September a.s.  
 
8. De telling en de keus - hiervoor geldt eenvoudig de meeste uitgebrachte stemmen - worden bekend gemaakt op de Jaarl. Alg. Verg. van 
Zaterdag 7 September a.s. Op deze avond wordt dan ook de envelop geopend met de naam van de prijswinnaar(res). 
 
9. Als prijs stelt 't bestuur beschikbaar een boek naar vrije keus van de winnaar(res).     
 
Dit alles vooropgesteld dat een naamsverandering doorgang vindt. Bij een tusschentijds afkomen van een beslissing de N.K.B. wordt dit den 
leden bericht. 
Nog wil ik daarop wijzen, dat de nieuwe naam in voldoende mate moet verschillen van de oude om de goedkeuring der N.K.B. te verkrijgen.  
Wij hopen, neen, wij vertrouwen dat iedereen 't belang zal begrijpen om hieraan mee te doen. In geen opzicht is voor deze prijsvraag talent of 
gave noodig. Hoe meer keus, des te beter zal het resultaat zijn. Er is niets te wagen en veel te winnen!  

Voor het Bestuur 
 
Ru G. Jonkman 
 
Secr. 

 
“SELLICHA” is voorbij!  ACHILLES krijgt zijn naam terug op 6 april 1935 
 
Uit historisch perspectief neem ik mijn petje af voor de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de betrokken 
Achillianen die niet bij de pakken gingen neerzitten. Een nieuwe naam moest er komen en de prijswinnaar(res) zou uit 
handen van het Bestuur een boek naar vrije keus ontvangen. Welk boek dat was, blijft voor mij alsnog een raadsel. 
 

Achter de schermen is er richting de N.K.B het nodige werk verricht door Wim Fortanier (Erelid en oprichter). Toen 
Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest 
de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond 
dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen. Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche 
Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen. 

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet zijn echtgenote Jeanne Fortanier de eer van 
deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje!  

In het Achilles-archief, rijkelijk gevuld met correspondentie van Wim Fortanier, las ik zijn brief van 8 februari 1935 
gericht aan de heer S.A. Wilson, de N.K.B.-voorzitter die het stokje had overgenomen van de uitvinder van het korfbal, 
Nico Broekhuysen.  
 
Hieronder de reactie (10 februari 1935) van de heer Wilson aan Wim Fortanier. 
 
Van den Bondsvoorzitter    Bloemendaal 10/2 1935 
      Aan den Heer Dr. G.F. Fortanier  
      Den Haag  
 
Geachte heer Fortanier, 
 
Indien het u mogelijk is, kan ik gaarne……??… ……. en vrij Maandag 18 Februari  
‘s morgens tusschen 11 & 12 kunnen afspreken in het gebouw der Bloemendaalse Studentenvereniging Lage Duin en Waalse weg Bl.daal, 
bij hotel Duin & Waal. 
 
Hoogachtend, 
S.A. Wilson 
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Een kleine twee maanden later, op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van  N.K.B.-voorzitter de heer S.A. 
Wilson. Achilles kreeg de letter (H) als toevoeging, dat werd uiteindelijk (Hg). Het terugkrijgen van onze echte naam 
was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te 
krijgen.   
 

  
Wim  Fortanier – Erelid Harry Stempels- Erelid (links onder) 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Rechts achter Leo Huisman, oud-voorzitter en Erelid 

 
 
 
Harald Braakman 
Clubarchivaris Achilles  
25 mei 2020  
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Van het Bestuur 
************** 

 
Aankondiging JAV Deel 1 
********************** 

 
De Coronacrisis heeft geleid tot het aannemen van een noodwet betreffende het verenigingsrecht. Voor de JAV 
betekent dit dat we 3 opties hebben (uitgebreid onderbouwd door NOCNSF, zie onderstaande link). 

1. Uitstellen (MAXIMAAL) 4 maanden  
2. De AV als niet-fysieke bijeenkomst voorbereiden en vooraf stemmen ophalen  
3. Volledige AV on-line organiseren, inclusief stemtool 

Het bestuur heeft besloten de JAV Deel 1 te organiseren volgens optie 2 op vrijdag 26 juni. 
 
In dit geval worden alle stukken en gevraagde besluiten vooraf per email opgestuurd naar alle leden en vraagt men om 
vooraf te stemmen en/of vragen in te dienen. Voor het indienen van vragen moeten de leden tot uiterlijk 72 uur 
voorafgaand aan de algemene vergadering in de gelegenheid worden gesteld. Tijdens de AV zelf, die als webcast via 
Teams, Zoom of andere tool wordt gehouden, worden de vragen beantwoord en moeten de antwoorden op de website 
van de vereniging worden geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk worden gemaakt voor de 
leden. 
 
Omdat de JAV in juni bij ons een vooruitblik is op het komende seizoen, met als beslispunten de jaarplannen en de 
samenstelling van de commissies voor het seizoen 2020/2021, is optie 2 het meest geschikt. 
Het seizoen 2020/2021 kan gewoon van start gaan op 1 juli met (hopelijk) alle commissies gevuld (wat niet het geval is 
als we optie 1 zouden kiezen). Dit is veel eenvoudiger dan optie 3: Er is minder interactie tijdens de online AV en dat 
voorkomt (hopelijk) een kakafonie van sprekende leden. Tevens wordt het probleem van een on-line stemtool (waarvan 
de betrouwbaarheid onzeker is) vermeden.  
 
Mocht iemand bezwaar hebben tegen deze vorm van de JAV deel 1, dan kan dat kenbaar worden gemaakt aan 
ondergetekende.   
De noodwet geeft het bestuur de mogelijkheid de JAV op deze wijze te organiseren, dus een serieuze onderbouwing 
van dit bezwaar is wel noodzakelijk. 
 
In een volgend bericht zullen nadere details kenbaar worden gemaakt. 
 
Nog ter verduidelijking: JAV Deel 1 is een VOORUITBLIK naar de (nabije) toekomst.  
Evaluatie van het huidige seizoen vindt plaats in JAV Deel 2 in het najaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arthur Bolder 
secretaris HKV Achilles 
 
 

Foto van de Week (16) 
******************* 

 
Een rubriek waarbij de clubarchivaris een beroep doet op het herkennen van (veelal) oud-Achillianen. Met het oog op 
het 100-jarig jubileum in 2022 willen we het imposante archief nog completer maken! Herken jij iemand? Mail dan naar 
archief@hkvachilles.nl of laat het weten op Facebook.  
 
We schrijven het jaar 1954 en zien een stralend bruidspaar naar buiten komen. Een schitterende foto en als ik mij niet 
vergis zien we hier Pim en Annie van Deventer-in ’t Hol.  Helaas overleed Annie op jonge leeftijd. Als eerbetoon kwam 
er de Annie van Deventer-beker. Deze beker wordt nog steeds uitgereikt op de JAV aan een commissie of persoon die 
zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt. De erehaag bestaat uit twaalf spelers en de grote vraag is…..wie zijn deze 
Achillianen? In de rechterrij, tweede van voren meen ik Sjoukje Reuvekamp-Pijpers te herkennen. Aan de slag, ik reken 
op vele namen.  
 
De Archief Commissie 
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Sellicha (16) 
*********** 

 

  H.K.V. Achilles    Opgericht 1 oktober 1922 
 
 
Leeuwenkrabbels nummer 43, 35e jaargang 23 mei 1973   

Jeugdraad – geslaagde inwijding van de Vlonder 
Ongeveer 50 mensen waren zaterdagavond aanwezig in de Vlonder om deze in te wijden. Het vorig jaar gehouden saté-
feest was toen zo’n succes dat we dit nog eens over wilden doen en daar was dan zaterdag de gelegenheid voor. 
Wederom was het een succes. We geloven dat dit een van de jaarlijks terugkerende evenementen zal gaan worden. 
Het improviseren tussen de saté door was een leuke afwisseling, vooral toen Wiegel en Den Uyl in discussie traden. 
Daarna gingen de voeten van vloeren het werd een geweldig fijne avond. Onze dank gaat uit naar Mevr. Deighton die 
weer die heerlijke saus maakte, Tom de Jong die zijn tent beschikbaar stelde en Annie, Linda, Mieke, Ton v.d. L., 
Anneke, Rob Deighton, Ton Hoogwater, die allen veel werk verzet hebben verzet om deze avond tot een succes te 
maken. 
 
Naschrift De Jeugdraad heet nu Contactraad of CR. Een saté-feest kan mij wel bekoren, iets voor de CR in 
samenwerking met de KC? Welke Achillianen de politici Wiegel en Den Uyl speelden, ben ik wel benieuwd naar. 
Misschien op het toekomstige Saté-feest Balkenende en Bos met elkaar in discussie? 
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SeniorenFit nog niet van start 
************************** 

 
We hebben besloten om de berichtgeving richting 1 juni af te wachten, voordat we de trainingen van de SeniorenFit op 
dinsdagochtend en woensdagavond weer hervatten. Enerzijds omdat het verstandig is om de drukte nog niet op te 
zoeken als dat niet persé nodig is. Anderzijds   
omdat er op dit moment nog te weinig animo is om de trainingen SeniorenFit op te starten. 
 
Wij hopen op uw begrip. Richting 1 juni informeren wij u nader. 
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Activiteiten Agenda Senioren 

26-06 
26/6 – 29/6 

JAV deel 1 
CR kamp 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
18 t/m 25 juli WAPC kamp 
 
 
 

Verjaardagenhoekje 
***************** 

 
2 verjaardagen die al geweest zijn en nog niet in het krantje hebben gestaan omdat er vorige week 
geen krantje was. Het zijn Kiki Kraak, zij was 23 mei jarig en werd 12 jaar. Luuk Wiekenkamp 
was 24 mei jarig en werd 8 jaar. Alsnog van harte gefeliciteerd. 
Deze week maar 1 jarige en dat is Silja Labordus, zij wordt 2 juni 16 jaar. Van harte gefeliciteerd 
en maak er een mooie dag van. 
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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 

 
Bedankt als lid per 1 juni Daniek Suurd 
 
Bedankt als lid: Olivia van Bleijswijk 
 
Aangemeld als lid: Robin (R.S.) Schrover 
 Goudreinetstraat 87 
 2564 PN  Den Haag 
 Geb.datum: 09-03-2011 
 Tel: 06-22853555 
 
Adreswijziging per 11-06 Joanne Kaam naar: 
 Zonnebloemstraat 104 
 2565 RW  Den Haag 
 
Olga 
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Achillestennis 
************* 

 
 
Voor het zomerseizoen hanteren we een aangepaste prijs waarbij we 
enerzijds rekening houden met het verlies aan tennisdagen vanwege het 
coronavirus en anderzijds een kleine inflatiecorrectie van 5% voor de 
afgelopen jaren doorvoeren. De prijzen voor het zomerseizoen 2020 zijn 
hierdoor als volgt: 
  Zomer 2019 Zomer 2020 

Achilles lid vanaf 16 jaar € 42,00 € 35,50 

Achilles lid jonger dan 16 jaar € 32,50 € 27,50 

Niet-Achilles lid € 55,00 € 46,50 
 
Zouden jullie de oude tarieven op de website kunnen aanpassen in de nieuwe tarieven? 
 
vr.gr. Sjoerd 
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Pensionadapower Bosiefje 
*********************** 

 
KLOKDOWN 
Ja, U leest het goed het is geen schrijffout laat staan spraakverwarring maar i.p.v.  
LOCKDOWN terug naar KLOKDOWN 
of als het werkelijk niet kan accepteer ik voor een keer CLOCKDOWN om in de Engelse Trent te blijven. 
Waarom alles in het Engels moet is mij een raadsel, het had toch ook ,, thuis blijven ,, kunnen zijn of voor mijn part 
,,OPGEHOKT,, wat niet zo gek klinkt daar in België de slogan is ,, BLIJF IN UW KOT,, wat zo heerlijk Belgisch 
sappig verwoord wordt. 
Ik associeer kot met een varkenshok en de Belgische studenten gaan als zij een kamer huren om te gaan studeren ,, op 
kot,, wat meestal ook een zwijnenstal is, 
Lockdown is overigens wel een heerlijk woord dat de lading dekt, kort en krachtig en waar geen misverstand over kan 
bestaan en ik zou zo snel geen goed Nederlands woord kunnen bedenken. 
Ik wil naar een klokdown en dan niet zoals in oktober  de klok een uurtje terug maar vele jaren down zoals het ooit 
geweest is. 
Die ongecompliceerde tijd waar bijna iedereen wist waar hij aan toe was. 
De tijd van, toen was geluk heel gewoon, de tijd van kruimige eigenheimers of voor mijn part bintjesaardappelen met 
bloemkool met een papje en draadjesvlees met een heerlijk smeltend op de tong vet randje en overgoten met een 
drillerige vleesjus. 
De tijd van Swiebertje met Saartje en de koekjens, Pipo de Clown met Mamalou en Ria 
Bremer met de gouden stuiver. 
Niks geen gezeur of gemekker over koolhydraten, te vet, te zout, slecht voor het 
cholesterol en obesitas bestond nog niet want dat liep of fietste je toentertijd er wel af. 
Het woord gezond stond voor melk, boter, kaas en eieren met spek maar heden ten dage is 
dit slecht en verkort het leven, ja me neus daarom zijn er zoveel 80 en 90 jarigen. 
Nee, dan die vegan meuk of de macro-biotische gekweekte appeltjes met plekjes en 
wormgaatjes waar een hond nog geen appelmoes van durft te maken. 
Heb je wel eens die lekker makkelijke kant + klaar maaltijden gezien die je droevig 
aanstaren vanuit de vitrines, een verdeelbakje met krieltjes (kleur grijs) sperzieboontjes 
(kleur grijs) en een balletje gehakt of kunstgehakt (kleur grijs) en zwemmend in een 
synthetisch op jus lijkend vocht(ook grijs). 
Klokdown naar de tijd dat we elkaar nog spraken, goedemorgen, middag of avond zeiden 
en de toen nog oudere heren even hun hoed  afnamen als er een rouwstoet langs kwam. 
Kom er nog eens om, nu scheuren ze luid toeterend langs de stoet zonder enige eerbied. 
Ik weet drommels goed dat dit een utopie is, it's over, dass kommt nie wieder, cést passé 
en we hebben er vrede mee. 
We hopen allemaal dat deze thans heersende misère ook doet beseffen da en het we elkaar weer positief benaderen. 
Je kunt zien hoe snel alles kan veranderen en er een situatie ontstaat die het normale leven volledig op zijn kop kan 
zetten. 
Wat wij treffend vinden is de saamhorigheid en het medeleven met elkaar, maar de 1,5 meter samenleving is niet de 
onze en waarschijnlijk die van niemand maar het moet even. 
We helpen elkaar zo goed en zo kwaad als het kan en nemen voor buuv een halfje bruin mee en een onsje gelderse 
gekookte en een pak melk hoe ongezond ook. 
Ik hoop dat na deze virusperikelen alles weer gewoon gaat en deze saamhorigheid blijft bestaan want ik geloof in het 
goede van de mens. 
Het is een waandenkbeeld van mij, maar laten we weer normaal gaan doen, of misschien is dit het nieuwe normaal het 
voortdurend staren naar je schermpje van je telefoon in je hand en om de 5 seconden checken of er iets onbenulligs 
langskomt. 
Ik zie hier moeders langskomen die kinderen van school halen die een enthousiast verhaal beginnen over wat ze beleefd 
of geleerd hebben terwijl malief meer interesse voor haar smartphone heeft dan voor het kind en het kan aan mij liggen 
maar ik vind dit stuitend. 
Ik hoop van harte een nieuwe, oude tijd terug met mondeling contact zo min mogelijk via al die digitale onzin en meer 
belangstelling voor elkaar en af en toe een aai over de bol 
 
HOU JE VEILIG 
 
groetjes en een knuffel alhoewel dit niet mag 
Elly en Rene  
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Inzamelingsactie´s 
***************** 

 
Frituurvet Frituurvet 

 
Sinds kort staat er bij de fietsenstalling een gele container waarmee we frituurvet kunnen 
inzamelen.  
Iedereen die thuis een frituurpan heeft zal van tijd tot tijd het frituurvet moeten verversen. Schenk 
het terug in de originele verpakking, of oude plastic fles (geen glas!) en doe deze in de gele 
container. 
Waarom inleveren? 
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgt door het gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld tuinbouwkassen, 
warmtekrachtcentrales of in het vervoer. 
Hiermee kunnen we extra inkomsten voor Achilles genereren.  
Door het inzamelen van het frituurvet van onze leden kunnen we misschien wel tot €1.000,00 per jaar scoren. (Hoe 
meer vet we verzamelen hoe hoger het bedrag wordt!) 
 
 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


