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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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Motoriek 
********* 

 
Het nieuwe schema voor de hoofdartikelen werd vorige week door hoofdredacteur 
Erwin in de whatsapp groep gegooid. Bovenaan de lijst pronkte mijn naam. Het is 
alweer enkele weken geleden dat ik aan de beurt was om te schrijven en oud-normaal blik ik terug wat er de afgelopen 
weken gebeurd is op korfbalgebied en wat we op dat gebied meegemaakt hebben.  
 
Om ervoor te zorgen dat het geen extreem kort hoofdartikel wordt, zal ik het ook over andere dingen gaan hebben, net 
zoals Rinus vorige week. Hij vertelde over de avonturen van zijn naar de Duitse zangeres vernoemde puppy Nena. Ik 
ben benieuwd hoe vaak Rinus zich al versproken heeft met deze naam. 
 
Maar goed, korfbal. Afgelopen weken heb ik op korfbalgebied toch nog iets meegemaakt wat ik waard vind om te 
delen. Eind januari waren er voor de jeugd clinics met als thema Athletic Skills Model (ASM). Onze 
jeugdsportcoördinatoren Tymen en André verzorgden deze clinics en als één van coaches van de F had ik gevraagd of 
ik er bij kon zijn toen ze de F-side onder handen namen. De oefeningen die de mannen deden met de F-side stonden 
bol van de variatie en in mijn ogen dragen ze bij aan een goede ontwikkeling van de motoriek van de kids. Dat de F-
side een uur lang alles meedeed en lol hadden zegt ook genoeg over de kwaliteit van de clinic. 
 
Een aantal weken later werd de motoriek wederom op de proef gesteld, ditmaal met dank aan Koning Winter. Na de 
grote sneeuwbui van zaterdagnacht ging de familie Van Dam vroeg op pad met twee sleeën. Vanuit huis lopen naar het 
Zuiderpark, om daar van een heuvel naar beneden te sleeën. De weg daarheen was niet zozeer uitdagend voor de kids, 
want deze zaten lekker in de slee, maar vooral voor papa. De moeder des huizes was de avond ervoor door haar rug 
gegaan en na een stukje slee trekken trok ze het niet meer. Omdat we geen van de twee kids voor wilden trekken, 
knoopten we de sleeën aan elkaar en trok papa de zelf gefabriceerde duo-slee voort. Ondanks de lage temperatuur en de 
af en toe snijdende wind liep ik het laatste stuk zonder handschoenen, muts, sjaal en met open jas. De barre tocht was 
het waard, want er werd genoten van het van de heuvel af sjezen. Koud en moe maar voldaan wilden de kids naar huis. 
Koud en moe kon papa warm en nog moeier worden op te terugweg. 
 
Een week lang kon ik bijkomen van de spierpijn in mijn liezen en armen. Toen was het tijd voor de volgende fase van 
motorische (her-) ontwikkeling, wederom met dank aan Koning Winter: schaatsen. 
 
Het ijs op de sloot bij ons achter had helaas niet genoeg dikte om op te schaatsen, maar de 
slootjes verderop waren prima beschaatsbaar. Zaterdagmiddag begaven we ons daar naartoe. 
Guinevere stond voor het eerst op schaatsen en Brandon voor de tweede keer. Mama ging met ze 
het ijs op, want papa is niet zo’n held op schaatsen. Na een ietwat onwennig begin ging het 
hartstikke goed op hun schaatsen! Helaas zaten de schaatsen niet lekker bij mama en aangezien 
papa en mama ongeveer dezelfde maat hebben, besloot ik de stoute schaatsen aan te trekken en te 
zien of ik echt zo slecht was of dat het wel meeviel. Na een onwennig begin ging het ook bij mij hartstikke goed! Al snel 
zat ik qua schaatsmotoriek op hetzelfde niveau als onze kinderen! 
 
Behalve het ontwikkelen van motoriek is er de afgelopen weken ook een duidelijk voorbeeld geweest van afbouwende 
motoriek. De ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose, beter bekend als ALS, zorgt daar helaas voor. Dit kleine woord 
zorgt voor groot leed. De eerste drie zinnen van een lied welke deze grote Haagse meneer ooit schreef wil ik even uit de 
context van het lied halen en aan hem voorleggen.  
 
Here comes the night 
A veil over the light 
In the distance some shadows of the clouds in the sky 
 
Voelt het nu ook zo George? Voelt het als een naderende nacht? Als een sluier over het licht wat muziek maken heet? 
Zag je de schaduwen van de donkere wolken aankomen? Alleen jij weet het antwoord. Ik heb in ieder geval genoten 
van jullie optredens en ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dat de Golden Earring niet meer is, is klein leed 
vergeleken met de jouwe. 
 
Wij doen in ieder geval mee met het eerbetoon op 11 maart. Om 17:15 knalt hier Radar Love uit de boxen, bij jullie ook? 
 
Leon van Dam 
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De terugkeer van de samenleving 
****************************** 

 
De enige gelegenheid waarbij je tegenwoordig nog de kans hebt om samen te komen 
met meer dan een handvol mensen die je kent, is een begrafenis, dus ik wacht graag 
nog even af. Ik heb het verder wel gehad met onze collectieve jammerklacht dat we het wel gehad hebben met het virus 
en dat we onze vrijheid terug willen. Niet dat ik het nou allemaal zo feestelijk vind, maar het klinkt zo hol. Ik wil het 
vandaag eens hebben over de vraag wat we nou eigenlijk bedoelen met die vrijheid en wat dat zou kunnen betekenen 
voor Achilles. 
 
Een paar dingen vallen me op. Nee, niet de 25e persconferentie van het duo Rutte & Co. Hoewel die op het moment 
dat ik dit schrijf nog niet heeft plaatsgevonden, durf ik de veronderstelling wel aan dat ons verteld is dat we nog even 
moeten volhouden. Maar het wordt vast beter, dat ook natuurlijk, binnenkort of op de drempel van het volgende 
seizoen. Ook niet de nieuwste snufjes op mijn Teams app, die me in staat stelt de hele dag tegen mijn beeldscherm aan 
te blaffen. Grote galerijen, samen aan de bar, break out sessies. Wonderen van technische vooruitgang, daar niet van. 
Nee, wat me opvalt is de richting die het nationale gesprek neemt over de vraag wat we missen in deze tijd.  
 
Zeker, het gaat gelukkig af en toe over de kinderen die te weinig naar school kunnen en over de oude mensen die te 
weinig bezoek krijgen. Zo ontroerend, je zou bijna denken dat we in normale tijden eigenlijk niets liever doen dan de 
deur plat lopen bij onze gedepriveerde medemens en dat het probleem van eenzaamheid straks, als we weer naar buiten 
mogen, als sneeuw voor de zon verdwijnt. Maar ik beluister vooral veel gejammer over de inperking van onze vrijheid. 
Onacceptabel volgens de één, uiterst schadelijk volgens de ander, maar noodzakelijk volgens, nog altijd, de meeste 
mensen. Grote woorden, maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is dan dat grootste gemis, volgens het 
publieke debat? Eigenlijk spitst dat zich, buiten de ongetwijfeld gemeende zorg om kind en grijsaard, toe op twee 
punten: het bezoek van terrassen en het openen van niet essentiële winkels die nu allemaal dicht zijn.  
 
Ik snap dat vanuit het oogpunt van cafébazen en winkelexploitanten dit cruciaal is. Maar gaat het hier nou echt om de 
iconen van onze burgerlijke vrijheid? Dat we weer op een winderige plek in de te volle zon aan een wankel tafeltje 
kunnen zitten wachten tot een tot op het bot verveelde serveerster na een kwartier de tijd heeft weten vrij te maken om 
ons voor een godsvermogen een glas slechte wijn te verkopen? Dat we naar de Action kunnen en naar die onafzienbare 
batterij kledingwinkels? 
 
Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen zelf zijn keuzes kan maken en bepalen hoe hij zijn vrije tijd 
invult. Maar hoe eigen zijn die keuzes eigenlijk? Welke krachten drijven zoveel mensen tegelijk naar 
de outlet, de Ikea en de Spuistraat? Het is de commercialisering van de vrijheid, het resultaat van een 
verlangen naar een individuele invulling van het leven, die ook voor corona al zorgen opriep. Er 
schijnen mensen te zijn, en niet eens zo weinig, die geloven dat Bill Gates, George Soros en de Nederlandse staat 
samenspannen om ons onder de duim te houden. Maar dat is helemaal niet nodig. We plaatsen onszelf, geheel vrijwillig, 
onder de duim van het consumentisme en noemen dat vrijheid.  
 
There is no such thing as society, zei Margaret Thatcher in 1987, en het moet gezegd, ze had er de acht jaren daarvoor 
alles aan gedaan om die stelling waar te laten worden. Maar het zou te veel eer zijn haar en haar geestverwanten in de 
Verenigde Staten en West Europa alleen verantwoordelijk te houden voor de nieuwe orde, die we later neoliberaal zijn 
gaan noemen. Ze werden geholpen door de burger die de ketens van soms knellende gemeenschappen had zien 
knappen, die God, Marx, Oud en Drees het toneel had zien verlaten, en die gretig werd uitgenodigd zijn nieuwe 
individualiteit te vieren als consument. Dat daarmee waardevolle sociale verbanden werden aangetast, dat “gewoon je 
zelf kunnen zijn” als grondslag voor een maatschappij echt te dun was, dat zagen we veel te laat, verblind door vrijheid 
en de zegeningen van wat je allemaal op de markt kon kopen. 
 
Te karikaturaal, dit beeld? Zeker. Te eenzijdig? Ongetwijfeld. Dit is geen wetenschappelijke analyse maar een column. 
En één van hoop, zo zou ik willen benadrukken. 
 
Want we hebben ook veel geleerd, de laatste tijd. Velen zoeken naar meer verdieping, al klinkt dat wat hoogdravend. 
Velen van ons realiseren zich dat we meer zijn dan consument en melkkoe. Dat er wel zoiets bestaat als samenleving, al 
wordt die niet meer geschraagd door regels en geboden maar door vrijwillige verbintenissen. 
Als sportclubs die behoefte weten te adresseren en erin slagen een antwoord te geven op het verlangen naar “samen”, 
dat zich in dat jaar dat we er niet bij konden bij zoveel mensen heeft opgedrongen, dan zie ik veel reden tot hoop. 
Zeker voor een vereniging als Achilles, die toch al meer is dan een club. Al bijna honderd jaar! 
 
Steven Broers 
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Reparatie kunstgras gestart! 
************************* 

 
Vorig jaar hebben we meerdere malen wedstrijden of evenement af moeten zeggen omdat het kunstgras bij een flinke 
regenbui volledig onder water kwam te staan. Eindelijk kunnen we daarover melden dat de er een start gemaakt is met 
de nodige werkzaamheden om dit in de toekomst te voorkomen. Deze reparaties hebben tot gevolg dat het kunstgras 
niet begaanbaar is de komende weken. Er kan voorlopig dus niet getraind worden op het kunstgras. Er is wat plek op 
het gras maar ook hier is de ruimte beperkt. Deze week krijgen we een planning van de aannemer zodat we ook zicht 
hebben op een einddatum, zodra we dit weten zullen we dit communiceren. In de tussentijd hieronder de foto's als 
bewijs! 
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Van de Sponsorcommissie 
************************ 

 
VACATURE:  Sponsorcommissie lid  
We zoeken een enthousiast persoon die de sponsorcommissie van HKV Achilles wil 
versterken. De functie is per direct beschikbaar. 
 
Wie zoeken we? 
We zoeken een lid Sponsorcommissie. Deze man of vrouw onderhoud contacten met de huidige sponsoren en trekt 
daar waar mogelijk nieuwe sponsoren of partners aan. Samen met de commissie streef je ernaar de inkomsten voor 
HKV Achilles te vergroten. 
 
Wat moet je doen? 
• Actieve rol vervullen in het onderhouden van sponsorcontacten 
• Het aangaan en opzoeken van nieuwe sponsorrelaties 
• Mede inhoud geven aan het sponsorbeleid 
• Sparringpartner voor het Achilles bestuur voor nieuwe ideeën voor sponsoring 
 
Tijdsbesteding: 
Afhankelijk van eigen ideeën maar gemiddeld +/- 2 uur per week 
 
 

https://www.vvmoordrecht.nl/2020/12/gezocht-vrijwilligers-voor-onze-sponsorcommissie/
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Olga’s “pannenlappen” 
********************* 

 
Ja, ja, ze zijn er nog steeds. Ze zijn nu rechtstreeks bij mij ter verkrijgen. 
Steun Achilles en koop een stel (=2 pannenlappen en 1 onderzettertje) voor slechts €10,-. 
Vanzelfsprekend liggen ze niet meer in de kantine, maar bij mij thuis. Bel dus even wanneer je interesse hebt (070-
3251134), dan kunnen we een afspraak maken of je ze komt haeln of dat ik ze bij je breng. 
Wel graag kontant betalen. 
 

 
 
Olga 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
De jarige van de komende 2 weken zijn:op 13 maart wordt Osayande Lyawe 19 jaar. Een dag 
later viert Citlali Sip haar 17e verjaardag. OP 16 maart wordt Taufeique Moemoe zijn 15e 
verjaardag. OP 21 maart viert Stef van den Brand zijn 19e verjaardag. OP diezelfde dag viert 
Thomas Hulshorst zijn 14e verjaardag en ook Klaas van der Noort is die dag jarig en viert zijn 
10e verjaardag. 
Allemaal 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: Max Weterings 
 Maleah Koene 
 
Aangenomen als lid: Jason Jillissen (Achilleslidnr. 3129) 
 
Olga 
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Pensionadapower Bosiefje 
************************ 

 
IET, WIET, WAAI, WEG 

************************ 
 
Toen wij nog in de Pompoenstraat woonden reden wij dagelijks wel een paar keer over de Mient. 
Reden we richting centrum zagen wij het Achilles veld met zijn kantine aan de linkerzijde voorbij glijden, kwamen we 
echter terug lag het plots rechts van ons. 
Zo door de week was het meestal een oase van rust, soms onderbroken door wat sportende schoolkinderen maar 
tijdens de weekenden levendigheid alom waar het spel van bal en mand beoefend werd. 
Jaren terug voor het korfbalseizoen begon zag je van verre af gezien een prachtige groene grasmat met imposante 
bomen rondom en in de hoek  kantine ,, de Vlonder ,, met overbrugging over de langs het hele veld lopende sloot 
zodat het complex in feite een eiland is, weliswaar een schiereiland want het heeft verbinding met de stad via het pad 
naar de poort en Pomonaplein. 
Kwam je echter dichterbij en bekeek je het resultaat van het ingezaaide veld wat nauwkeuriger moest je constateren dat 
het maar een miezerig grasmatje was en niet een volle dikke grasmat zoals een grasmat hoort te zijn, dik en donzig.   
Dat kon ook niet anders want het had geen tijd om zich te hechten als een dikke donzige wollige grasmat. 
Na de eerste veldtraining van de selecties en de vele lagere teams, junioren, aspiranten, pupillen en de jongste welpjes 
vlogen de grassprieten je om de oren en was het in no-time dezelfde zandvlakte als aan het eind van het seizoen was 
achtergelaten. 
Bij het eerste competitie weekend en het had een beetje geregend was het geworden tot een trieste zompige aardebak 
maar het spelplezier was er niet minder om. 
Maar je wist altijd dat in de hoek de oude vertrouwde kantine stond waar je geborgenheid vond. 
Een echte verzamelplaats waar je na een zware of eenvoudige wedstrijd weer op adem kon komen van alle 
inspanningen. 
Waar je even kon bijkletsen met je clubgenoten onder het genot van een kopje koffie, 
een glaasje prik, een tosti of marsreep. 
In de loop der tijd werd het restaurant gehalte uitgebreid met steeds luxere broodjes en 
snacks en wie kent niet de beroemde exquise Indische hap met babi-ketjap gemaakt door 
Andre Baars zaliger, witte rijst, uitjes, atjar en komkommerschijfjes na een wedstrijd van 
het eerste op die altijd gezellige zondagen en daarna afgeblust met een pint of een 
wijntje. 
De tegenpartij bleef altijd hangen om mee te genieten tot het al een beetje begon te 
schemeren .Wat heeft die oude vertrouwde kantine ons veel plezier gebracht met zijn 
feesten en bijeenkomsten. 
Carnaval avonden, soundmixshows van zeer hoog niveau, playbackshows, kaartavonden, dartavonden, dansavonden en 
thema-avonden zoals horror, gangsters en onderwereld waar zelfs zeer wulpse heren bij waren gestoken in netnylons en 
charatelgordel te gek voor worden. 
We hadden wandelbrunches die van hoog culinair gehalte waren, zo een 25-30 man-vrouw gingen een wandeling maken 
en bij terugkomst stond er een feestelijke dis klaar met luxe broodjes en beleg en een exquis voorafje door ons 
verzorgd.     Ongeveer 8 jaar hebben wij op donderdag de koffieochtend verzorgd voor jeu de boulers, fietsers en 
tennisenthousiasten. 
Ja, als de kantine kon praten zouden er prachtige verhalen boven water komen, opbloeiende liefdes en evenzovele 
liefdesdrama's, bij elkaar troost zoekende vrienden en vriendinnen en af en toe een onderlinge verdeeldheid. 
Hij is niet meer, hij ligt tegen de vlakte zoals wij zagen nadat wij extra omgereden waren via de Mient om te kijken hoe 
het ervoor stond. 
Jaren, jaren wachten en denken ja het zal wel en dan opeens IET WIET WAAI WEG 
Een grote bouwput met containers af en aan rijdende vrachtwagens een groot aantal puinzakken, bergen aarde maar 
eens zal er  weer een trotse veel mooiere kantine met echte kleedkamers en douches herreizen. 
Als je de tekeningen ziet dan denk je poeh, poeh, wauw dat ziet er professioneel uit dat is niet zomaar een sportkantine. 
We kunnen niet wachten en zien uit naar de voltooiing en als je de situatie vanaf de Mient in ogenschouw neemt denk 
je hoe moet dat allemaal goedkomen en blijft hij voortbestaan onder de naam ,, de Vlonder ,, of krijgt hij een nieuwe 
naam 
We wachten af maar dat het goed komt is zeker. 
 
Veel succes 
Elly en Rene 
 
PS: misschien een leuke prijsvraag voor een nieuwe naam, ben je ready voor de nieuwe Achilles kantine 
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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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