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Redactie “Leeuwenkrabbels” 
 Redacteur: 
  Rinus Cost 
  Tel: 06-18442180 
  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 
  Tymen Mos 
  e-mail:   
 tymen.mos@sportievebaanindenhaag.nl 
 Vertrouwenscontactpersoon 
  Jolanda Muller 
  e-mail: jolanda.muller@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 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 
 Linda van den Haak 
 e-mail: tc@hkvachilles.nl  
Contactpersoon Scheidsrechters 
 Marinus Stulp 
 Tel: 06-46078121 
 e-mail: scheidsrechters@vrouwepomona.nl 
Contactpersonen Kangoeroes 
 Sita van Rooden 
 e-mail: kangoeroes@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Recreanten 
 Susan Middeldorp 
 Tel: 06-51031491 
 e-mail: recreanten@hkvachilles.nl 
Contactpersoon Sponsoring/PR 
 Vacature 
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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Van het bestuur in coronatijd 
************************** 

 
In de afgelopen zestien maanden hebben we veel meer dan normaal als bestuur via 
Teams met elkaar vergaderd. In de beginperiode van corona was dit nog om de vier 
tot zes weken, maar sinds september 2020 is dit om de twee tot drie weken geworden. Onder leiding van Wout hebben 
wij ervoor gekozen om elkaar regelmatiger te spreken en te informeren over alles wat er loopt of niet loopt binnen 
Achilles. Waar we elkaar voor corona iedere week meer dan eens op het veld zagen of spraken is dit nu voor velen van 
ons een enkele keer en dan altijd via Teams of Zoom. Veel te weinig om echt goed met elkaar te kunnen overleggen of 
even snel een vraag te stellen.  
 
Nu er geen direct fysiek contact mogelijk is, kunnen we ook niet goed zien en of voelen hoe het met de ander gaat. 
Beeldvergaderen via Teams is op zich een prima oplossing. Het opvangen van verschil in stemnuances en het minder 
opvangen van iemands lichaamstaal is door de grote hoeveelheid kleine beeldjes op ons schermpje lastig. Veel prikkels 
door diversiteit en intensiteit. Sommigen van ons hebben hun achtergrond geblurd waardoor we niet kunnen zien in 
welke omgeving zij zich bevinden. Weer een ander zit heel relaxed voor een wasrek waar de was te drogen hangt, terwijl 
in de hoek de strijkplank klaar staat voor gebruik. Ook zijn er (grappige) verstoringen van partners die langslopen of 
heel lief een kopje koffie of thee komen brengen, één van de kinderen vraagt om aandacht en gelijk ook maar om een 
snoepje, baby’s worden op de arm genomen omdat ze eerder wakker zijn geworden dan verwacht. Kortom thuiswerken 
overdag, maar ook nog eens ’s avonds vraagt best veel van ons allen. Want jullie bestuur heeft naast de reguliere 
bestuursvergaderingen ook nog zijn of haar verplichtingen richting hun commissies en alles wat daaromheen hangt.  
 
Je denkt ongetwijfeld “wat een vreemd begin van het hoofdartikel!” Maar weest gerust, ik wil jullie meenemen in enkele 
van de onderwerpen die in de bestuursvergadering van afgelopen donderdag aan bod kwamen. Deze opsomming is niet 
uitputtend, want enkele van de vaste punten in de vergadering zijn financiën en nieuwbouw en hoeven nu niet nader 
belicht te worden.  

● Accommodatie: 
o Geen kantine, geen competitie meer dit seizoen, maar wel… nieuw kunstgrasveld, bouw gestart en op 

planning ondanks grote Stedin uitdagingen, tent als kantine. 
o Ontwerp interieur nieuwe kantine is gereed evenals raming kosten inrichting. 
o BOSA-subsidie stukken worden verzameld om aanvraag spoedig in te dienen. 

● Corona:  
o Als het goed gaat gaan er een miljoen prikken per maand gezet worden waarmee het eind van de 

tunnel nu echt in zicht komt?! 
o Na ruim anderhalf jaar hopelijk terugdraaien van corona beperkingen, kunnen we weer vrijer bewegen 

en moeten we onze kansen goed benutten. 
● Kamp: 

o Jeugdkamp organiseren, maar gezien de geldende beperkingen niet ver weg maar dichtbij en aangepast. 
● Sport en bewegen: 

o Sport en spel wordt nu ook al door de weeks en op zaterdag door enkele enthousiastelingen 
aangeboden, kunnen we dit met iets meer enthousiastelingen ook in de grote vakantie blijven 
aanbieden? 

● Commissies: 
o Bemensing TC kent uitdagingen door veel vertrekkende commissieleden, acute hulp gevraagd. 
o Toelichting op nieuw vrijwilligersbeleid komt eraan, wordt coronaproof georganiseerd. 
o Aantal leden ondanks corona redelijk stabiel, maar wel uitdagingen in bezettingen jeugdteams. 

 
Wat dit artikel beoogd is jullie een inkijkje te geven in het werk van 
het bestuur in coronatijd en dat er hard is doorgetrokken. En van het 
begin af aan alles digitaal om zo veilig mogelijk met elkaar te kunnen 
blijven communiceren. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we 
best veel gedaan hebben. Ondanks die constatering hebben we het 
afgelopen vergadering toch gehad over de vraag: “Zijn we door 
corona enigszins ingedut en hebben we wel voldoende gedaan?” 
Naar aanleiding van de daarover constructief gevoerde discussie 
hebben we gezamenlijk vastgesteld dat het bestuur in deze lange, 
moeilijke en onzekere periode veel gedaan heeft. Veel ad hoc 
besproken, uitgewerkt en opgelost omdat de situatie van dat moment 
daarom vroeg. Kortom heel anders dan andere jaren want zeg nu 
eerlijk zolang elkaar fysiek niet zien of spreken heeft nog nooit 
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iemand in verenigingsverband meegemaakt. Desondanks klinkt er ook enige kritiek. Nu mag kritiek, mits terecht en 
opbouwend, voor ons als bestuur nooit een probleem vormen. Het is dan wel de uitdaging voor ons om samen met de 
leden van Achilles te zoeken naar de beste oplossingen. En om deze dan na besluitvorming in te voeren. 
 
Enkele onderwerpen waar het bestuur mee bezig is geweest en op korte termijn mee naar buiten komt.  

o Er ligt een voorstel om te komen tot een gedegen vrijwilligersbeleid. Daar willen wij op korte termijn mee naar 
buiten komen in een zogenaamde conference call, in goed Nederlands telefonische vergadering. In deze 
vergadering nemen wij jullie mee in onze overwegingen hoe wij gekomen zijn tot dit beleidsvoorstel. Eén en 
ander is opgesteld naar aanleiding van de verenigingsconsultatie in februari 2020. De uitnodiging volgt op korte 
termijn en wij hopen dat veel Achillianen de moeite zullen nemen om deze vergadering te volgen. Het nieuwe 
Vrijwilligersbeleidsplan wordt in de Algemene Ledenvergadering van 9 juli a.s. ter besluitvorming voorgelegd. 

o Vrij recent ligt er de dringende vraag om snel een oplossing te vinden voor de dreigende onderbezetting in de 
Technische Commissie voor komend seizoen. Wie voelt zich geroepen en uitgedaagd om deze handschoen nog 
voor de vaststelling van deze commissie in de JAV op te pakken. Verras ons en Achilles maar met name de TC 
is jullie dan al bij voorbaat dank verschuldigd. 

 
Zoals opgemerkt in de vorige alinea wordt er op vrijdag 9 juli a.s. een digitale Jaarlijkse Algemene Vergadering 
gehouden. Stukken, vorm en inhoud volgen binnen afzienbare tijd. Voor alle duidelijkheid het gaat in deze vergadering 
om vooruit te kijken, dus de plannen van bestuur, commissies, financiën en nieuwbouw komen hier uitgebreid aan de 
orde. 
 
Hans Lijmbach 
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Van de redactie 
************** 

 
Dit seizoen zal het laatste krantje op 28 juni gemaakt worden. De kopij voor dit krantje 
moet die dag dus voor 12.00 uur binnen zijn.  
Het eerste krantje van seizoen 2021-2022 zal op maandag 16 augustus gemaakt worden. De kopij voor dat krantje moet 
maandag 16 augustus voor 12.00 uur binnen zijn. 
 
Groetjes, 
 
Rinus 
 
 
 
 

Van het Bestuur 
************** 

 
Geachte Achillianen, 
 
we naderen het eind van het seizoen 2020/2021. Een heel vreemd seizoen zonder zaalcompetitie en met een afgelaste 
veldcompetitie. 
Gelukkig worden langzamerhand de restricties verminderd en lijkt het erop dat ze op enig moment deze zomer volledig 
zullen worden opgeheven. 
We gaan er daarom van uit dat komend seizoen 2021/2022 weer normaal zal gaan verlopen. 
 
In voorbereiding op het nieuwe seizoen vindt de Jaarlijkse Algemene Vergadering (deel 1) plaats. Wij hebben de datum 
daarvan vastgesteld op vrijdagavond 9 juli. Iets later in het jaar dan gebruikelijk, omdat we eerder apart met jullie over 
het Vrijwilligersbeleid willen spreken. 
Deze avond over het vrijwilligersbeleid zal plaatsvinden op vrijdagavond 18 juni.  
(Ter geruststelling: het Nederlands voetbalelftal speelt op geen van deze avonden een EK wedstrijd). 
 
Nadere details over beide avonden zullen nog volgen, maar jullie wordt verzocht deze avonden alvast te reserveren, 
dus: 
18 juni Vrijwilligersbeleid 
9 juli JAV (deel 1) 
 
De JAV (deel 1) kijkt vooruit naar seizoen 2021/2022. Aan iedere commissie wordt gevraagd om uiterlijk op 18 juni 
het Jaarplan en de bemensing van de commissie 2021/2022 te sturen naar ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arthur Bolder 
Secretaris 
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TC 
*** 

 
Trainingschema 
************** 

 
Beste allen, 
 
Doordat we in de aankomende weken zeker nog zonder veldverlichting zitten zijn er wat aanpassingen in het 
trainingsschema. Alle sterretjes zijn weggehaald en verder heb ik de aanpassingen dikgedrukt. 
Zodra er weer veldverlichting is komen we met een nieuw schema. 
 
Groet, 
Sten 
 
Nieuw trainingsschema 

  Selectie 1 + 2 Dinsdag 20:00 - 21:30 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 1+ 2 

3 Dinsdag 20:00 - 21:30 Kunstgras 1+ 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

4 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Gras 

5 Maandag 19:30 - 20:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 19:30 - 20:30 Gras 

6 Maandag 19:30 – 20:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 20:00 – 21:00 Gras 

7 Donderdag 20:00 – 21:00 Gras 
8 Vrijdag 20:00 – 21:00 Kunstgras 1 

Recreanten Vrijdag 20:00 – 21:00 Kunstgras 1 

    A1 Dinsdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Kunstgras 1 

A2 Dinsdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Kunstgras 1 

A3 Dinsdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 2 

    B1 Dinsdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:30 – 20:30 Kunstgras 1 

B2 Maandag 19:30 – 20:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 19:30 – 20:30 Kunstgras 1 

    C1 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Kunstgras 2 

C2 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Kunstgras 2 

    D1 Maandag 18:30 – 19:30 Kunstgras 1 

 
Vrijdag 19:00 – 20:00 Kunstgras 1 

D2 Maandag 18:30 – 19:30 Kunstgras 1 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Gras 
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D3 Maandag 18:30 – 19:30 Kunstgras 2 

 
Donderdag 18:30 – 19:30 Gras 

    E1 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 17:30 – 18:30 Kunstgras 1 

E2 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

 
Vrijdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

E3 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

 
Vrijdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

E4 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 17:30 – 18:30 Kunstgras 1 

E5 Dinsdag 18:00 – 19:00 Kunstgras 2 

 
Donderdag 17:30 – 18:30 Kunstgras 1 

    F1 Dinsdag 18:00 – 19:00 Gras 

 
Vrijdag 18:00 – 19:00 Gras (kunstgras ook beschikbaar) 
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 Update nieuwbouw: de bodem is gelegd! 
************************************* 

 
Een paar weken geleden hebben we via Zoom kunnen zien dat de start van nieuwbouw symbolisch werd ingeluid met 
het slaan van de eerste paal. Inmiddels is er veel werk verzet en de contouren van de nieuwe kantine zijn al goed te zien. 
De bodem van de fundering is namelijk gelegd. En dat is maar goed ook, want iedereen weet dat een goede bodem 
essentieel is voor een goed feest. Op de foto’s hieronder kun je aan de hand van deze bodem de indeling van de 
nieuwbouw goed zien. In een later stadium zullen op de deze bodem nog twee zijwanden worden geplaatst, en de 
bodem wordt voorzien van wapening en beton. 
 
De werkgroepen hebben inmiddels mooie plannen gemaakt voor de interne aankleding van de nieuwe kantine. Ook dit 
ziet er veelbelovend uit, maar daar kunnen we nog niet veel van laten zien. Zodra de tijd rijp is krijgen jullie daar alles 
over te horen. In de tijdelijke kantine zijn wel al wat impressies beschikbaar.  
 
Op het veld beginnen de tijdelijke voorzieningen vorm te krijgen. Er is een Dixie geplaatst voor de momenten waarop 
de nood het hoogst is. De afgelopen tijd hebben we veel materiaal op het veld zien liggen. Dankzij het plaatsen van een 
extra container kan alles nu weer veilig en wel worden opgeborgen. Vanzelfsprekend gaan we er natuurlijk van uit dat 
iedereen na de training of andere activiteiten het materiaal netjes in deze container opbergt. 
 
Namens de stuurgroep, 
 
Rinus 
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Sport en Spel 
************ 

 
Wederom een grote opkomst van de jeugd op zaterdag. Het plezier spat er vanaf bij de kinderen en de trainers.  Hier 
staan de Achilles talenten.  
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Uitnodiging NSK Beachkorfbal 2021 
********************************* 

 
Na een bijna een jaar geen korfbal en een afgelast NSKB is het de hoogste tijd om de strijd weer aan te gaan. Daarom 
zal op 1 augustus het allereerste Nederlands Studentenkampioenschap Beachkorfbal plaatsvinden. Willen jullie er met 
de titel vandoor gaan? Dan nodigt de Studentenkorfbalcommissie (SKC) 2020-2021 jullie hierbij graag uit! 
 
Het NSKB zal plaatsvinden op zondag 1 augustus bij sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Teams worden 
opgegeven per stad en niet per instelling. Het is mogelijk om meerdere teams per stad op te geven. Elke team moet aan 
een aantal regels voldoen; deze zijn te vinden in bijlage 1. De kosten voor deelname bedragen maximaal €45 per team 
(afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan dit bedrag nog lager worden). Het inschrijfbedrag ligt 50% hoger voor 
teams met spelers die van een instelling komen die niet aangesloten is bij Studentensport Nederland (SSN). 
 
Jullie kunnen teams voor het NSKB opgeven door middel van het inschrijfformulier (opvragen bij Rinus of via 
onderstaand mailadres). We verzoeken jullie vriendelijk het inschrijfformulier uiterlijk woensdag 31 juni te mailen naar 
studentenkorfbalcommissie@gmail.com.  
 
In deze mail ontvangen zij ook graag het bewijs van inschrijving aan een hbo- of wo-instelling van elke speler, een 
eventuele kopie van de sportkaart van spelers die in een andere stad studeren en het door elke deelnemer ondertekende 
toestemmingsformulier voor 
het maken van foto’s en video’s. 
 
De SKC is, samen met het sportcentrum, hard bezig om het toernooi in naleving van de corona voorschriften te 
organiseren. Het toernooi zal alleen plaatsvinden als het 
naleven van de voorschriften te allen tijde mogelijk is. 
Blijkt dit uiteindelijk toch niet mogelijk te zijn, zal het 
toernooi worden afgelast. Indien het toernooi geen 
doorgang kan vinden zullen er geen kosten voor de 
teams in rekening worden gebracht. 
 
Als Achillianen interesse hebben om mee te doen of 
vragen hebben, stel die dan vooral via 
studentenkorfbalcommissie@gmail.com.  
 
 

mailto:studentenkorfbalcommissie@gmail.com
mailto:studentenkorfbalcommissie@gmail.com
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Geboren 
******** 
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Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 
 

Informatie voor welpen, aspiranten en pupillen 
 

 
AGENDA: 
 
 
 

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

 
Deze keer 3 jarige. 
Als eerste is Estelle Arnts jarig, zij wordt 19 mei 19 jaar. Op 23 mei viert Kiki Kraak haar 13e 
verjaardag. En de laatste is Luuk Wiekenkamp, hij owrdt 24 mei 9 jaar. 
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 

 
Aangemeld als lid: Anna (A.C.) Jansen 
 Den Haag 
  
 
 Catharina (C.I.) (Caat) Jansen 
 Den Haag 
  
 
Bedankt als lid: Nikki Spies 
 
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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