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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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Verbondenheid 
************* 

 
Een tijdje geleden, ergens tussen de Coronagolven in, zat ik met iemand te eten aan 
wie ik zeer gehecht ben en die ik al heel lang ken, maar de laatste tijd niet zo vaak 
meer had gezien. Door dat vele thuiswerken kom ik veel minder in Den Haag dan ik zou willen. Al snel kwam, hoe kan 
het anders, het gesprek op het virus en de bestrijding ervan. Tot mijn verbijstering deed mijn tafelgenoot hierover een 
aantal uitspraken die ik eigenlijk niet anders kon zien dan als totale onzin en roekeloos in hun consequenties. ‘Hij is 
totaal van de pot gerukt’, schoot er door me heen.  
 
We waren nog niet aan het voorgerecht en  ik vreesde even voor een moeilijke avond. Ik had deze opvattingen wel eens 
in winkels horen debiteren, maar dan zorgde ik ervoor geen onderdeel van de conversatie te worden. Maar niemand die 
ik echt kende had ik ooit zoiets horen zeggen en dat prikkelde toch mijn nieuwsgierigheid. Was het een kleine 
provocatie van zijn kant? Dat zou niet voor het eerst zijn, maar het leek er toch op dat hij het meende. Wat zou je 
moeder ervan vinden, dacht ik nog, maar uiteindelijk besloot ik dat het de kans was om een keer te proberen te 
doorgronden waarom mensen zo totaal anders naar de werkelijkheid kunnen kijken dan ikzelf voor mogelijk zou 
houden.  
 
Die beschouwing laat ik voor een andere keer, waar het me hier om gaat is het onderliggende, cruciale punt. Het was de 
verbondenheid die ik met hem voelde die ons verschil van inzicht tussen ons verre oversteeg. Het was die 
verbondenheid die maakte dat ik nieuwsgierig was naar zijn motieven, die maakte dat ik even uit mijn eigen groot gelijk 
kon stappen om te horen wat de ander te zeggen had. 
 
In een tijd waarin leugens alternatieve waarheden mogen worden genoemd, een tijd waarin eerbiedwaardige instituties 
straffeloos kunnen worden beschimpt en geschoffeerd, een tijd waarin iedereen zijn eigen waarheid bij elkaar kan laten 
plakken door klakkeloos te klikken op wat zijn newsfeed te bieden heeft, is het harder dan ooit nodig om te zoeken 
naar wat ons aan elkaar kan verbinden. Om een fundament van onderling vertrouwen te leggen, een voedende basis. 
Die wordt opgebouwd door gedeelde herinneringen, door gedeelde dromen, hoop en perspectieven. En dat open te 
stellen voor iedereen die dat gevoel wil delen en reproduceren. 
 
Die rol kan een club als Achilles voor velen van ons vervullen. En heeft het ook gedaan, zie mijn kleine anekdote 
hierboven. Daarom is het motto van Achilles, "meer dan een club", ook zo goed gekozen. Dat is het. Iets drinken kun 
je in een café ook, een wedstrijd kijken kan op heel veel plaatsen en zelf sporten kun je overal. Dit alles samen in een 
verband, niet per se van gelijkgestemden maar van mensen die club zien als meer dan een nutsvoorziening, dat maakt 
die diepere verbinding mogelijk. En hoewel het in zekere zin heel ouderwets, misschien zelfs conservatief klinkt is het 
naar mijn overtuiging wat de wereld nu meer dan ooit nodig heeft. Ook de komende honderd jaar, lang leve Achilles! 
 
Steven Broers 
 
 

Traditie 
******* 

 
Sinterklaas is mijn favoriete familiefeest. Het is echt een traditie. De schoen zetten, 
pakjesavond, dobbelen en het maken van surprises en rijmen horen bij de traditie 
van Sinterklaas. Voor mij staat Sinterklaas in het teken van samenkomen en elkaar waarderen. Het samenkomen moest 
dit jaar helaas op een andere manier.  
 
Achterveld 
Voor mij dit jaar geen zondagsrit naar de familie Zwambag, in het verre Achterveld, om de jaarlijkse Sinterklaas traditie 
met z’n 23-en te vieren. Dit jaar ook geen dobbelen met mijn jeugdteam. Een activiteit die ik elk jaar graag organiseer 
en altijd weer een succes is. 
 
Achilles tradities 
Achilles is een club van vele tradities, zoals het WAPC-en CR kamp, de Run4Semmy, het 21-toernooi, de pubquiz, het 
kerstdiner en de nieuwjaarsborrel. De afgelopen jaren gingen vele van deze tradities, met inzet van vele vrijwilligers, 
gewoon door. In 2020 hadden we door Corona velen uitdagingen. Soms moesten we een andere invulling geven aan 
een traditie en soms moest die helemaal afgelast worden. Het nieuwe Sinterklaas filmpje was heel verfrissend en lekker 
actueel. Complimenten voor de inzet van de makers! Ook werd er dit jaar in plaats van de gebruikelijke kamp afsluiting 
een stormbanen evenement georganiseerd. Ik vond het leuk dat mijn idee zo positief werd ontvangen en dat we het met  
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z’n allen tot een succesvol evenement konden maken. Het is goed om te zien dat ondanks alle belemmeringen er toch 
acties worden ondernomen om binding te houden met de leden.  
 
Denken in mogelijkheden 
Wat er in 2021 gaat gebeuren kan ik niet voorspellen. Wat wel vaak helpt is de situatie omdenken. Van iets negatiefs iets 
positiefs maken. De selectie heeft dit laten zien door een steps training te organiseren. Voor de jeugd worden er een 
mix-toernooi georganiseerd en de senioren fit gaat corona proof door! Misschien maken we met elkaar zo nieuwe 
tradities. Heb jij een leuk, corona proof idee voor Achilles? Deel het dan en wie weet wordt het een nieuwe traditie.  
 
Simon 
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Activiteiten Agenda Senioren 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze weken hebben we 2 jarige. Als eerste is Lars Weerman jarig, hij wordt 17 december 10 
jaar. OP19 december viert Dwayne Lek, hij wordt 19 december 8 jaar. 
Beide jongens van harte gefeliciteerd en een gezellige dag toegewenst. 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

 
 
 
 
 
 

 



 10 
 

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 4, uiteraard zal elke ronde ook op de website worden geplaatst 
 

 
 



 11 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 12 
 

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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Pleunen 
 
 
De thuiswedstrijden voor het komende weekeinde: 
 
Zaterdag  
 
 
Zondag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succes allemaal!!! 
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Zaterdag 12 december   
09.00u-10.00u E5-F1, F2-F2 
10.10u-11.10u E1-E2, E3-E4 
11.20u-12.50u D-mixwedstrijd 
13.00u-14.00u B1/C1-mixwedstrijd 
14.10u-15.10u B2/C2-mixwedstrijd 
15.20u-16.20u A-mixwedstrijd -18 
 
 
 
 
VELDDIENSTEN 
Zaterdag 
 
 
Zondag 
 
 
Bij verhindering zelf voor een 
vervanger zorgen!!! 
 

WASROOSTER 
14-12 Vera Rodriguez 
28-12 Anneke Zoutendijk 
 
 
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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