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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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Erwin zei dat ik los mocht gaan 
***************************** 

 
Ja, daar zit je dan, te staren naar je laptop met zo veel gedachtes maar toch ook zo 
weinig. Ik zal ze gewoon eens met jullie delen, dan hebben mijn kamerplanten ook 
even rust. Erwin zei dat ik los mocht gaan.  
 
We ervaren de corona-tijd allemaal anders. Ik denk dat velen met mij in het begin het relaxte er wel van in konden zien, 
om even vanuit huis te werken of studeren. Lekker in je pyjama, scheelt je weer reistijd of je lunchpakketje moeten 
maken in de vroege ochtend. ‘Even’ werd al snel weken, maanden en inmiddels al bijna één jaar. Ik wil toch wel even 
mijn bewondering uiten naar alle mensen die hiervoor ook al vanuit huis werkten. Hoe doen jullie dat toch!? Want, man 
man man, wat vind ik het lastig om mijzelf te blijven motiveren als ‘thuis-student’.  
 
Gelukkig leven we in een tijd dat er online een heleboel mogelijk is! Zoom-calls met buitenlandse vrienden, Houseparty 
met de surf-crew verspreid over Nederland, Google-Meet met mijn UNICEF-team en MS Teams met mijn 
medestudenten. Oh en laten we natuurlijk niet de YouTube livestream vergeten voor de gezellige online Achilles Pub-
quiz laatst! Velen hebben voorkeur voor een andere app, maar dat maakt niet uit, als je de ander maar even live op je 
scherm kunt zien en horen. Met de onlineversie van 30-seconds en een doos Eiber bier kan het alsnog een hele 
gezellige spelletjesavond worden!  
 
Dit stuk is natuurlijk rondom Valentijnsdag geschreven, dus laten we ook zeker de dating-apps niet vergeten! Tinder, 
Happn, The Inner Circle, Bumble, Facebook Dating... Hou jij het nog bij? Nee, ik ook niet. Het blijkt in ieder geval dat 
véél meer mensen zich hebben aangemeld dan ooit tevoren. Dus, baalde je zo dat ‘die ene vrijgezel die je wel eens in de 
stad zag’ er niet tussen stond? Grote kans dat je die nu wel tegen komt op je scherm... Go for it! En voor alle koppels 
onder ons, is er natuurlijk thuis ook meer dan genoeg te doen om de romantiek er een beetje in te houden rondom 
Valentijnsdag. Ik zag dus van de week de prijs van een bos bloemen... Die zou ik lekker een maand later voor je partner 
kopen. Maar misschien is het mijn studenten-portemonnee die nu spreekt.  
 
Kijken jullie ook weer zo uit naar een gezellige avond in de kantine? Laten we hopen dat we volgend jaar Valentijnsdag 
met z’n allen kunnen vieren, in de vorm van een leuk feest dan. Ik kan jullie overigens echt aanraden om je dansmoves 
te blijven oefenen tijdens het werken. Vooral nu we zo veel vanuit huis achter de computer zitten, mis je net even dat 
stukje lopen of fietsen op een dag. Zet bijvoorbeeld een wekker met jouw favoriete nummer, gooi je haar los (ja, ook 
sommige mannen na al die tijd geen kapper) en doe lekker gek. Ik kan niet beloven dat de mensen die langslopen niet 
even een aparte blik naar binnen werpen, maar ach, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje! Daarnaast houd je je 
dansmoves zo een beetje op peil, zodat we deze hopelijk snel weer kunnen bewonderen in de kroeg. Ik ben benieuwd 
hoe jullie sportief bezig blijven in deze tijd. Ik ga zelf elke dag even wandelen, maar of dit onder sport valt… Ik denk 
het niet. Soms ga ik ineens hardlopen of doe ik een work-out. Dan ben ik erna enorm trots op mezelf en zeg ik tegen 
iedereen om mij heen dat ik dit zeker 2x per week ga doen. Ach, 1x per maand is ook al een vooruitgang!  
 
Daarnaast doe ik tegenwoordig ook veel aan yoga en meditatie, lekker zweverig, houd ik van. Klinkt enigszins een 
beetje sarcastisch zo, maar ik kan dit oprecht iedereen wel aanraden! Tijdens het mediteren probeer je jouw aandacht 
even naar binnen te keren. Vaak is dit in het begin heel lastig en dwalen je gedachtes continu af, maar na een tijdje zal 
dit steeds iets makkelijker worden. Tijdens het mediteren kun je geestelijk even heerlijk ontspannen, wat velen in deze 
tijden best wel zouden kunnen gebruiken. Daarnaast schijnt het ook nog eens goed te zijn voor je immuunsysteem, 
gratis en voor niets, helemaal handig zou je zeggen! Dus, als je inmiddels nog niet bent afgehaakt; download een app of 
luister een podcast, doe je ogen dicht en probeer het gewoon een paar keer.  
 
Ik ga ervan uit dat jullie vorige week allemaal uit je raam hebben gekeken, of op je social media tijdlijn… Want het heeft 
gesneeuwd! Zo ver ik in mijn omgeving zie, zijn er dus 2 type mensen. De ‘’ik blijf binnen en wil warme chocomelk’’ 
types en de ‘’trek je skikleding aan, sneeuwballengevecht!’’ types. Ik was als een kind zo gelukkig toen ik later in de 
avond de eerste sneeuwvlokjes zag vallen. De volgende ochtend, nog voordat mijn verse ham-kaas croissants uit de 
oven kwamen, was ik al druk bezig met een mooie sneeuwengel maken. Ik heb ook nog de ‘face-challenge’ 
uitgeprobeerd; dat je je gezicht in de sneeuw drukt en dan je eigen gezicht zou moeten herkennen… Dat werkte dus 
niet, maar ik was wel meteen wakker.  
 
Ach, wat was ik dit jaar graag op wintersport gegaan… Op wintersport is het dus áltijd gezellig. Er is geen ‘moet-
gevoel’, iedereen die je tegenkomt is gelukkig en het is letterlijk elke dag feest. Ook dat gevoel wanneer je in de ochtend 
de eerste lift pakt, de zon net boven de bergen op ziet komen en je als eerste een spoor mag maken op de vers 
geprepareerde piste… Ja, dat wil ik!  
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Mijn kamerplanten zijn nog niet helemaal bijgekomen… Dus laten we samen nog één onderwerp behandelen. Bellen. 
Oh, wat heb ik een hekel aan bellen… Met mensen die dichtbij je staan is het natuurlijk helemaal leuk, maar 
bijvoorbeeld bellen met een klant, docent of bedrijf, gaat mijn hartslag direct naar 120. Vraag me niet waarom, maar dit 
heet blijkbaar telefoonangst en er zijn een heleboel mensen die hier last van hebben. Of misschien is dit laatste mij 
alleen verteld zodat ik minder vreemd lijk. Helaas voor alle anti-bellers met mij, is dit nu nog belangrijker geworden in 
deze onlinetijden. Je bespreekt nu namelijk veel meer via de telefoon, in plaats van dat je even langs zou gaan. Er zijn 
een aantal redenen waarom ik bellen zo afschuwelijk vind en ik denk dat sommigen deze situaties wel herkennen: 
Wanneer je bijvoorbeeld steeds door elkaar heen praat en dan ongemakkelijk grinnikt en zegt ‘oh nee ga jij maar eerst’. 
Of nog erger, wanneer de ander maar niet stopt met praten en je er niet tussendoor komt… Je zult diegene dan toch 
moeten onderbreken, want met je gezichtsuitdrukking kun je het niet uiten.  
 
Ja, of je doet alsof je door een tunnel rijdt, werkt ook. Oh ja, of dat moment dat diegene niet opneemt en je ineens een 
voicemail in moet spreken… Zo belde ik een tijd geleden iemand met maar een korte voicemail waardoor ik niet veel 
tijd had om te schakelen en zei vervolgens na de piep ‘oh k*t’, ja, daar maak je echt een goede indruk mee! En natuurlijk 
niet te vergeten, al die keren dat je een naam niet hebt verstaan en je dit pas realiseert wanneer je diegene erna nog een 
mail wilt sturen… Een aantal telefoongesprekken later is het allemaal een stuk makkelijker. Dus voor de mensen met 
bel-angst die zich hierin herkennen, geen zorgen, ooit zal je echt als normaal mens functioneren wanneer je iemand 
belt. Als je het maar wel blijft proberen, dat geldt tenslotte voor het meeste wel in het leven!  
 
Nou, het was me een genoegen lieve mensen, moeten we vaker doen! Of niet… Hoe dan ook, ik hoop dat het met 
jullie allemaal naar omstandigheden goed gaat, we snel weer eens een balletje kunnen schieten en biertje kunnen drinken 
zonder smetvrees! Zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden: ‘Je kan de golven niet stoppen, maar je kan wel leren surfen’.  
 
Proost allemaal, blijven lachen en hopelijk tot gauw!  
 
Liefs,  
Lena van Bijsterveld (uit team bitterbal dat altijd schittert in de 3e helft, Achilles 7) 
 
 
 

Een vaccin tegen somberheid 
*************************** 

 
Ik ben het zo langzamerhand wel een beetje zat aan het worden. Niets is meer zoals 
het was, en ondanks alle goede en leuke initiatieven die ons even afleiden zijn we 
toch vooral toe aan wat normaals. De Coronamaatregelen hebben het leven niet 
bepaald leuker gemaakt, en het weer leuk maken van de dagelijkse sleur wordt steeds uitdagender.  
 
Hier is onlangs een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Zo hebben wij sinds twee weken een bundeltje energie 
en geluk in huis gehaald. Onze pup, genaamd Nena, is inmiddels 10 weken jong. Hoewel ik mezelf al vaak heb 
afgevraagd waar ik in hemelsnaam aan begonnen ben, brengt ze ons wel een stukje dichter terug bij het oude normaal. 
 
Het begint al in de vroege ochtend wanneer we Nena uit de bench halen. We worden elke dag begroet met een lading 
onbeheersbaar enthousiasme. Iets waar ik de laatste tijd zelf wat moeite mee heb gehad. Want weer een dag 
thuiswerken, je moet zelf wat van maken maar inmiddels is de inspiratie ver te zoeken. In het verleden was het wel eens 
saai thuis maar Nena heeft daar korte metten mee gemaakt. We zijn de hele dag in de weer om er voor te zorgen dat er 
wordt geslapen, gegeten, gespeeld en dat Nena vooral niet haar behoefte in huis doet. Dat laatste gaat nog wel eens 
mis… 
 
Dat kunnen we gelukkig voorkomen door op tijd naar buiten te gaan. Dat is ook altijd weer een feest voor een pup, al 
sta ik soms te vloeken wanneer ik Nena weer eens onder een auto vandaan mag halen. Wat me opvalt is dat mensen 
met een hond ineens heel toegankelijk zijn voor andere mensen (ook als die zelf geen hond hebben). De mensen op 
straat vinden het leuk om van alles te vragen over je hondje. En dan sta je ineens een praatje te maken. Soms zit je daar 
niet echt op te wachten als je snel naar huis wilt voor de volgende teams vergadering. Het doet me denken aan de 
praatjes langs de lijn wanneer je juist op weg bent naar de bar voor een frisse versnapering. 
 
Die praatjes op straat zijn soms wat onwennig maar ze doen je wel beseffen hoe belangrijk sociaal contact is. Voorlopig 
moeten we het even met de huidige situatie doen. De komende tijd hebben we weer een vast uitje op de planning staan, 
want Nena gaat deze week voor het eerst op puppycursus. Daar gaat ze onder andere leren socialiseren. Ik denk dat dat 
ook een leuk thema is voor de eerste training na Corona. Het zal toch even wennen zijn om dicht op elkaar in een vak 
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heen en weer te rennen en duels aan te gaan. Al zijn sommige er altijd al een ster in geweest om de anderhalve meter te 
handhaven tijdens het verdedigen. Ik kijk er hoe dan ook naar uit om weer samen aan de bar te hangen als we allemaal 
weer veilig kunnen resocialiseren. In de tussentijd heb ik mijn eigen geneesmiddel tegen somberheid in huis gehaald om 
het tot die dag (nog even?) vol te kunnen houden. 
 
Rinus Cost 
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Update kantine: start van de sloop heel dichtbij 
****************************************** 

 
De afgelopen weken zijn diverse clubjes bezig geweest op ons veld. De sloopaannemer heeft een brug gemaakt vanaf 
de Mient. Inmiddels zijn de dug outs verplaatst en worden de bankjes en de lantaarns verwijderd. 
 
Komende dinsdag worden de stalen rijplaten gelegd waardoor de nieuwe containers aangevoerd en geplaatst kunnen 
worden. Daarna komen de bouwhekken rond het bouwterrein te staan.  
 
Maandag a.s. start dan eindelijk de voorbereiding sloop kantine en kleedgebouw. Het gaat nu dus echt beginnen en de 
sloop van onze kantine is vanaf dan echt zichtbaar. Daarmee is het afscheid van onze kantine definitief... 
 
Volgende week moet alles uit de kleedkamers verplaatst worden naar de nieuwe opslagcontainer die er hopelijk dinsdag 
uiterlijk woensdagochtend staat. Inmiddels hebben al veel vrijwilligers zich gemeld om de kleedkamers leeg te halen. 
SUPER! 
 
Dat betekent ook dat onze vertrouwde kantine er binnenkort niet meer is. Wil je die nog even zien? Fiets dan vooral 
even over de Mient. We zullen er voor zorgen dat iedereen een goed beeld krijgt van de sloop en de werkzaamheden op 
het veld. Hoe we dat gaan doen is nog een verrassing! 
 
Namens de stuurgroep en werkgroepen, 
 
Rinus 
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Sporten aan het Pomonaplein 
*************************** 

 
De afgelopen weken hebben we niet zo veel kunnen sporten op het veld als gehoopt. Het weer is helaas spelbreker 
geweest. Deze week willen we weer vol goede moed gaan beginnen. Omdat de scholen weer open zijn, zal dat in een 
ander vorm zijn dan voorheen. 
 
Wie wat waar 
Vanaf deze donderdag kunnen deze donderdag alle kinderen van 16.00 tot 17.15 sporten op het veld. Dit doen we 
zodat iedereen na schooltijd even buiten kan luchten.  Verder blijft alles zoals het was. De sportactiviteiten staan onder 
begeleiding van Noa en Mick. Zij zullen telkens zorgen voor een leuk activiteit en de benodigde spullen (met dank aan 
SWSDH). Alle hulp is daarbij welkom, dus mocht je ouder zijn dan 18 jaar en even het huis uit willen vluchten laat dit 
dan weten aan Rinus! Het is niet nodig om je aan te melden voor deze activiteit, iedereen kan vrijblijvend aansluiten. 
Data 
De activiteiten vinden plaats zolang de maatregelen voortduren. Dat kan betekenen dat we langer op deze manier 
verder gaan. Dat horen jullie dan natuurlijk ruim van te voren. 
 

• Donderdag 18 februari 16.00 – 17.15  
• Donderdag 24 februari 16.00 – 17.15  
• Donderdag 3 maart 16.00 – 17.15 

  
Coronamaatregelen 
Alleen kinderen tot 17 jaar mogen meedoen. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je je wel aanmelden als begeleider. Als 
kinderen gebracht worden door de ouders kan dat tot aan de poort. Hier kan iedereen zijn of haar handen wassen. 
Uiteraard mogen kinderen alleen meedoen als zij geen klachten hebben. Mocht iemand anders thuis klachten hebben is 
deelname ook niet mogelijk. Op het veld hebben we alleen het gras tot onze beschikking, de kantine is gesloten (voor 
zover die nog overeind staat..). Ga thuis dus nog even naar het toilet. Dit betekent ook dat iedereen zelf een flesje 
drinken mee moet nemen. 
 
Tot donderdag! 
 
Noa, Mick, Rinus, Tjitse en Tymen 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige voor de komende 2 weken zijn: 
Op 26 februari wordt Liz Klyuin 9 jaar. Een dag later wordt Tenzeeb Moemoe 14 jaar. 1 mart 
viert Ivy van Geffen haar17e verjaardag. Op 6 maart wordt Erik Zoutendijk 12 jaar. En de laatste 
is Quincy Smit, hij wordt 7 maart 19. 
Allemaal van hart 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 

 
Aangemeld als lid: Jason (J.S.) Jillissen 
 Huisduinenstraat 13 
 2547 TA  Den Haag 
 Geb.datum: 13-01-2015 
 Tel: 06-14365414 
 
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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