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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Raquel Chapper 
  Tel: 06-39848591 
  e-mail: leeuwenkrabbels@hkvachilles.nl 
 Kopij Leeuwenkrabbels: 
  Olga van Reijn 
  e-mail: website@hkvachilles.nl 
  Vóór maandag 12.00 uur. 
  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 
  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 
  Suzanne Bohmers 
  e-mail: jsc@hkvachilles.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda150@hotmail.com 
  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 9) 
 Vacature 
 Wedstrijdzaken (alleen aanvoerders) 
 e-mail: wedstrijdzaken@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. A veld 
 Rianne van Groen 
 Tel: 06- 
 e-mail:rianne.vgroen@hkvachilles.nll 
Wedstrijdsecr. B/C veld 
 Majka Deurloo 
 Tel: 06-48530996 
 e-mail:majka.deurloo@hkvachilles.nl 
Wedstrijdsecr. D/E/F veld 
 Claudia Hollander 
 Tel: 06-24809068 
 e-mail:claudia.hollander@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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Vrijwilligers aan het fundament 
**************************** 

 
Beste Achillianen, 
 
Toen onze oudste dochter Annemieke, toen 5 jaar samen met Lonneke en Maaike Henneman, in 1984 het Achillesveld 
ophuppelde om eens te kijken of zij net zo enthousiast als haar buurmeisjes kon worden over korfbal, had ik nooit 
kunnen bedenken dat ik 36 jaar later, terwijl mijn drie dochters allang geen lid meer zijn, ikzelf nog steeds op de club 
rondloop en mij nuttig probeer te maken. Zo ook met dit artikel. 
 
Sinds 16 oktober ben ik met pensioen en dat voelt door corona eigenlijk heel vreemd, want al vanaf 10 maart j.l. is 
thuiswerken de norm. En is er gevoelsmatig geen verschil tussen werk en pensioen, vreemd hoor. 
Omdat mijn directe omgeving weet dat ik nu "vrij" ben, heb ik het fysiek drukker dan ooit. Vandaar dat de vraag "wil jij 
het hoofdartikel van deze week schrijven" met een "ja hoor" door mij beantwoord werd. Alleen de deadline van 
zondagavond 21 uur ben ik door al mijn verkregen vrijheid uit het oog verloren waardoor ik het artikel nu te laat 
inlever. Hoop dat dit nog goed gaat komen.  
 
De afgelopen weken en maanden heeft het bestuur veel vergaderingen gewijd aan de nieuwbouw, hoe deze te 
financieren en hoe de inrichting moet gaan worden. De ingestelde stuurgroep en de daaronder hangende werkgroepen 
hebben stug doorgewerkt en hebben inmiddels hun voorlopige voorstellen qua plan en kosten ingediend. Onze 
penningmeester en de financiële werkgroep hebben de financiële kant bekeken en de aanvraag voor een lening is in 
voorbereiding.  
 
Tijdens deze besprekingen kwamen regelmatig de gesprekken die 
Vincent en Sten samen met Wout met de commissies zijn aangegaan 
aan de orde en wat de voorlopige conclusies zijn van deze rondgang. 
Zeer nadrukkelijk is in deze gesprekken naar voren gekomen dat de 
fundering waarop onze club rust voldoende vrijwilligers aan erosie 
onderhevig is. Uit deze voorlopige analyse hebben we kunnen 
destilleren dat onze club op een aantal cruciale vrijwilligersfuncties een 
forse aanvulling behoeft.  
 
Omdat er op korte termijn nog geen versoepeling in de corona maatregelen te verwachten is, kunnen we ook niet snel 
een fysiek vervolgoverleg plannen met alle commissies om de voorlopige conclusies met elkaar te delen. Jammer, maar 
omdat de situatie daar om vraagt komt het bestuur in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering met een aanpak 
om het geconstateerde tekort aan vrijwilligers met elkaar op te gaan lossen.  
 
De nieuwbouw geeft ons in 2022 een prachtig onderkomen, maar dat onderkomen moet wel gedraaid worden met en 
door vrijwilligers. Niet alleen het gebouw maar ook onze best wel grote vereniging zal door meer vrijwilligers draaiende 
gehouden moeten worden. Het aanstellen van voldoende trainers, coaches, scheidsrechters om maar een paar dringende 
voorbeelden te geven, zullen niet zonder een forse inspanning van ons allemaal opgelost moeten gaan worden. Daarom 
zullen in de komende AV passende maatregelen ingebracht worden die ons hierbij moeten helpen en waarin wij 
vertrouwen hebben dat ons dit samen gaat lukken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Lijmbach 
 
 

Beleving 
******** 

 
Beleving. Ik hoop dat het voor iedere korfballer een bekend begrip is. Zelf vind ik 
dat één van de belangrijkste dingen van de sport. Beleving zorgt voor onder andere  
inzet, de wil om beter te worden en wedstrijdemotie. Het is mooi als een speelster of speler dit heeft, maar het is 
helemaal mooi als het hele team vol in de beleving zit. Sommigen hebben het van nature, anderen niet. Als trainer, 
coach of teamlid is het dan zaak om deze, bewust of onbewust, te creëren. De korfbalbeleving ligt helaas even stil, 
behalve voor de jeugd. Deze kan gelukkig in ieder geval trainen en onderling een potje spelen. Maar de beleving, die is 
helaas niet hetzelfde als voor het echie. 
Wat wél voor het echie is en gaat zijn de komende periode voor de jonge jeugd: Sinterklaas! In een eerder hoofdartikel 
schreef ik dat jarig zijn niet alleen een feit is, maar vooral ook een gevoel. Dat vind ik dus ook van het Sinterklaasfeest. 
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De hele beleving die gecreëerd wordt door ouders, verzorgers, opa’s, oma’s, leraren, enzovoort... Iedereen doet 
zijn/haar best om de kinderen het ultieme Sinterklaasgevoel te geven. Hier thuis zit het gevoel er al goed in en hebben 
we drie weken twee stuiterballen rondstuiteren. Natuurlijk zijn we met onze verhalen en verzinsels zelf debet aan het 
gestuiter, maar vermoeiend is het soms wel.  
 
Gelukkig hebben wij het verhaal ingeprent dat de Pieten nog tot zeven uur  ’s ochtends langs 
kunnen komen, dus de grootste kans dat je wat in je schoen krijgt creëer je door tot in ieder 
geval 7:00  in bed te blijven liggen. Om 07:01 lopen de muppets naar beneden om te kijken of 
er wat in hun schoen zit en zo nu en dan is de ontlading boven te horen. Een paar minuten 
later ligt er inpakpapier in het ouderlijk bed en met een beetje pech zit je om 07:10 op zondag 
met je slaperige hoofd wat in elkaar te zetten. 
 
Ook dit jaar zal de climax van de Sintbeleving op 5 december zijn. Helaas dit jaar wat anders 
dan anders, maar creatief zijn is sterk ontwikkeld sinds afgelopen maart. De spanning kan ik nu al proeven en de 
onbetaalbare blikken vol verwachting en de blijdschap als het paardje ons huisje niet stiletjes voorbij is gereden zal 
wederom onbetaalbaar zijn. 
 
Een dag later zullen we verder vloeien in het creëren van de volgende beleving: Het Kerstgevoel. Traditioneel zullen we 
6 december de boom in huis halen. Dat heb ik altijd al een heerlijk moment gevonden. Voordat we kinderen hadden 
gingen Quirina en ik samen de boom halen met de auto. Altijd was het een grote boom en in de begin jaren moest deze 
in een Subaru Mini Jumbo vervoerd worden. Dit betekende de stoelen plat, boom er in en ik in de kofferbak de boom 
vasthouden en de achterklep enigszins dicht houden. Later ging het met de Opel Corsa iets soepeler, maar nog steeds 
was het een hele onderneming. Het laatste jaar in ons oude huis ging ik met Brandon met de Peugot 206 Station de 
boom halen. Genoeg ruimte zou je zeggen. Echter, de mannen vonden het leuk om de grootste boom te vragen die ze 
hadden en deze was ook groot. Met pijn en moeite (lees een half geplette Brandon) kwam de boom heelhuids thuis aan. 
Daar kwamen we erachter dat de boom behalve (te) groot ook erg breed was. Alsof de aanbouw niet vol genoeg stond 
met de boom en de rest van de versiering besloten we er dat jaar nog een schepje boven op te doen. Om zo lang 
mogelijk de Kerstdagen te beleven sleepten we de matrassen naar de kamer en hebben we een week naast en half onder 
de boom geslapen en vanuit ‘bed’ Kerstfilms gekeken. 
 
Dit jaar zal 6 december niet anders worden dan anders en wie weet wordt het halen van de boom ook weer een 
avontuur. Wat ook niet anders dan anders wordt, is het uitgebreid versieren en de Kerstbeleving stimuleren met een 
selectie uit het aanbod Kerstfilms. Ik moet bekennen dat ik het, naast de classics zoals Elf en The Santa Clause, stiekem 
ook wel heerlijk vind om van die Cheesy Kerstfilms te kijken. Uiteraard is de beleving ook niet compleet zonder de 
foute Kerstfilms. Dit jaar heeft Netflix een heuse Kerstmusical van en met niemand minder dan Dolly Parton; een 
grote kanshebber voor de foutste. 
 
Hoe de rest van het creëren van  deze beleving gaat verlopen is nog koffiedik kijken, maar dat we er hoe dan ook weer 
iets moois van maken staat wel vast. 
 
Tot slot toch nog even de belevingsmaand afmaken. Na Kerst is het aftellen naar het einde van het jaar. Voor ons 
betekent dat in eerste instantie muziek, want de Top 2000 zal ons ook dit jaar naar het einde begeleiden. Dit jaar kan ik 
helaas niet genieten van de beelden van het befaamde Top 2000 café. De beelden van overdreven dansende 
aandachtszoekers, beelden van Jan Modaal die met het gezin naar het café gaat en de ogen van de er met tegenzin 
zijnde pubers doen rollen wanneer hij in zijn Rolling Stones shirt zijn duim naar beneden doet voor de camera als The 
Beatles gedraaid worden. De beelden van de langharigen die door de DJ’s gestimuleerd worden om lucht gitaar te 
spelen alsof hun leven er vanaf hangt.  
 
Gelukkig wel de beelden in mijn hoofd als er weer een nummer langs komt waar een herinnering aan vast hangt. 
Gelukkig wel de beelden die vastgelegd worden als Guinevere los gaat op de oude Rock & Roll nummers of Brandon 
die met zijn moeder door de kamer stuitert op Wonderfull Days van Charley Lownoise en Mental Theo.  
 
Hoe de rest verloopt merk ik wel. Ondanks het verbod zal er vast en zeker vuurwerk zijn om van te genieten. Het 
kindervuurwerk staat hier al klaar, dus de kids kunnen hoe dan ook vol spanning met papa knetterballen, fonteintjes en 
grondbloemen afsteken.  
 
Behalve bovenstaande ‘vastigheden’ is er ontzettend veel tijd om de rest van het jaar met mooie belevingen op te vullen 
en dat ben ik zeker ook van plan. Ik hoop jullie ook. 
 
Leon 
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TC 
*** 

 
Update regels Corona 

******************** 
 
Vanmiddag is er opnieuw een brief van de gemeente gestuurd aan alle sportverenigingen in Den Haag. We hebben de 
nieuwste regels verkeerd geïnterpreteerd. Het is namelijk nog scherper…en dat is natuurlijk megabalen! 
Per direct zijn groepslessen voor volwassenen niet meer toegestaan. Hieronder vallen ook de trainingen voor onze 
junioren en senioren. Dat houdt in dat het nieuwe trainingsschema deels komt te vervallen. De jeugdtrainingen kunnen 
wel zonder problemen opgestart worden.  
  
Laten we hopen dat het allemaal weer snel voorbij is…de cijfers gaan in ieder geval de goede kant op! 
 
Groet, 
Sten 
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Activiteiten Agenda Senioren 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
27 nov  
 
 

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

 
De jarige van deze week zijn: Milou Kraak, zij wordt 3 november 6 jaar. Op 30 november Viert 
Mahi Almes haar 11e verjaardag.  Op 1 december is Mick van Breukelen jarig en wordt dan 4 
jaar. 3 december viert Jelle Bouwkamp zijn 6e verjaardag en Maleah Koene haar 15e. 4 
december zijn Sanne en Esmee Alkema jarig en worden dan 12. Ook op 4 december is Shane 
Amatredjo jarig en wordt 14 jaar Gelijk met Sinterklaas zijn Frederique van den Berg en Nikki 
Spies jarig. Nikki wordt 14 en Frederique 7. De laatste in de rij is Lucas Latour, hij wordt 7 
december 14. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van.  
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CR- Nieuws 
*********** 

 
De Achillus ThuisPubQuiz 
 
Omdat we met zijn allen noodgedwongen meer en meer tijd thuis doorbrengen zijn we als vereniging op zoek naar 
alternatieven om onze vrije zaterdagen en zondagen in te vullen. Omdat we geen wedstrijdjes meer hebben houden we 
ook meer tijd over. Om jullie en onszelf nog een beetje te vermaken introduceren we hierbij de Achillus ThuisPubQuiz. 
Deze quiz bestaat uit meerdere ronden en elke nieuwe ronde wordt in de eerstvolgende Leeuwenkrabbels gepubliceerd. 
Je vindt in elke volgende Leeuwenkrabbels de antwoorden terug van de vorige ronde. Kom je niet uit een vraag of lukt 
het niet om op het woord te komen? Geef elkaar dan even een belletje, kun je gelijk even met elkaar bijpraten!  
Volgende keer zijn we terug met ronde 3, uiteraard zal elke ronde ook op de website worden geplaatst. 
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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 

 
Aangenomen als lid: Frederique van den Berg (Achilleslidnr. 3127) 
 Max Weterings (Achilleslidnr. 3128) 
 
Olga 
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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. 
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